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ŽUPANIJA

- akti  župana:

16.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj   (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine”,  broj  33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 
123/17.), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj 15/13 – pročišćeni tekst), a 
sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne 
novine”, broj 74/14. i  70/17.),  Zakona o 
financijskom poslovanju i  računovodstvu 
neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 
121/14.) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima  financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge („Narodne novine”, broj 26/15.), župan 
Brodsko-posavske županije donosi

PRAVILNIK

o financiranju programa i projekata udruga 
koji su od interesa za Brodsko-posavsku 

županiju iz djelokruga Upravnog odjela za 
gospodarstvo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

� Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, mjerila 
i postupci za dodjelu i korištenje sredstava 
proračuna Brodsko-posavske županije udrugama 
čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih 
potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih 
strateškim i planskim dokumentima Brodsko-
posavske županije (u daljnjem tekstu Županija).
Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, 
na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na 
druge organizacije civilnog društva (zaklade, 
privatne ustanove, vjerske zajednice i druge 
neprofitne organizacije), kada su one, u skladu s 
uvjetima javnog poziva ili javnog natječaja za 
financiranje programa i projekata, prihvatljivi 
prijavitelji, odnosno  partneri.
Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na 
financiranje programa i projekata ustanova čiji je 
osnivač ili suosnivač Županija.
 Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će 
definirani od strane nadležnog upravnog odjela  
Županije sukladno proračunu Županije te drugim 
strateškim i planskim dokumentima Županije.
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Članak 2.

� Ako posebnim propisom nije drugačije 
određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se 
udrugama odobravaju financijska  sredstva iz 
proračuna Županije za:

· provedbu programa i projekata kojima se 
ispunjavaju  ciljevi i prioriteti definirani 
strateškim i planskim dokumentima;

· podršku  institucionalnom  i  organizacijskom 
razvoju udruga s područja Županije (potpore za 
redovan rad udruga korisnika sredstava 
proračuna županije kojima se osigurava 
trajnost i stabilnost udruga koje su od posebnog 
značaja za županiju);

· donacije i sponzorstva i
· druge oblike i namjene dodjele financijskih 

sredstava iz proračuna Županije.

Članak 3.

� Pojedini izrazi, u smislu ovog Pravilnika, imaju 
sljedeće značenje:
� Projektom se smatra skup aktivnosti koje su 
usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se 
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti 
ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane 
troškove i resurse.
Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu 
izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz 
različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje 
fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji, 
a Županija će natječajima ili javnim pozivima 
poticati udruge na izradu višegodišnjih programa u 
svrhu izgradnje kapaciteta i razvoja udruga u 
Županiji.
� Jednodnevne i višednevne manifestacije su 
aktivnosti koje provode udruge i neprofitne 
organizacije s ciljem davanje dodatne ponude na 
području Županije i razvoja Županije općenito. 
Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, 
humanitarne, gastronomske, gospodarske i druge. 

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE 
OSIGURAVA UPRAVNI ODJEL ZA 
GOSPODARSTVO ŽUPANIJE

Definiranje prioritetnih područja financiranja

Članak 4.

� Nadležan Upravni odjel za gospodarstvo 
Županije će, u postupku donošenja Proračuna 

Županije, prije raspisivanja  javnog poziva ili javnog 
natječaja za dodjelu financijskih sredstava 
udrugama, utvrditi prioritete financiranja koji 
moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih 
strateškim i razvojnim dokumentima Županije te će, 
u okviru svojih mogućnosti, u proračunu Županije 
osigurati  f inancijska sredstva za njihovo 
financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge (u 
daljnjem tekstu: Uredba) i ovog Pravilniika.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja 
financiranja

Članak 5.

� Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u 
postupcima dodjele sredstava za financiranje 
programa i projekta i manifestacija u prioritetnim 
programima poduzetništva, poticanja razvoja 
gospodarstva, razvoja kontinentalnog turizma kroz 
povećanje turističke ponude te zaštite i spašavanja 
(dobrovoljno vatrogastvo) nadležan je Upravni odjel 
za gospodarstvo Županije.

Članak 6.

� Zadaće Upravnog odjela za gospodarstvo iz 
članka 5. Pravilnika, u postupku pripreme i 
provedbe javnog natječaja ili javnog poziva za 
dodjelu financijskih sredstava udrugama su:

· predložiti prioritete i programska područja 
javnog poziva ili javnog natječaja;

· predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete 
prijave;

· predložiti natječajnu dokumentaciju;
· provedba javnog poziva ili javnog  natječaja;
· utvrditi prijedlog sastava povjerenstva za 

procjenu projekata i programa;
· razmotriti ocjene projekata i prijedloge za 

financiranje na temelju kriterija iz javnog 
poziva ili javnog natječaja;

· utvrditi prijedlog odluke o financiranju 
projekata i programa udruga;

· organizirati stručno praćenje provedbe 
projekata financiranih na temelju javnog 
poziva ili javnog natječaja;

· pripremiti izvještaj o provedbi i rezultatima 
javnog poziva ili javnog natječaja Uredu za 
udruge.



Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti 
za provedbu javnih poziva

Članak 7.

� Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih 
sredstava planiranih u proračunu Upravnog odjela 
za gospodarstvo Županije, namijenjenog za 
zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu 
financijskih sredstava putem javnog poziva ili 
javnog natječaja udrugama, Upravni odjel za 
gospodarstvo Županije će unaprijed predvidjeti 
financijski okvir dodjele financijskih sredstava po 
objavljenom pozivu/natječaju koji obuhvaća:

· ukupan iznos raspoloživih sredstava;
· iznose  predviđene  za  pojedina programska 

područja (djelatnosti) ako će se pozivi/natječaji 
raspisivati za više programskih područja;

· najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o 
dodjeli financijskih sredstava i

· očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti 
provedba  programa  ili  projekata  u  okviru 
pojedinog poziva/natječaja.

Članak 8.

� Županija će putem Upravnog odjela za 
gospodarstvo nadležnog za pojedino prioritetno 
područje navedeno u javnom pozivu ili javnom 
natječaju osigurati organizacijske kapacitete i 
ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda 
financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i 
vrednovanja rezultata programa i projekata iz svog 
djelokruga.

Članak 9.

� Upravni odjel za gospodarstvo Županije će, 
prije objave javnog poziva ili javnog natječaja, 
izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem 
kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili 
projekte za sva prioritetna područja.
Upravni odjel za gospodarstvo Županije može 
natječajni postupak i praćenje provedbe i vredno-
vanja rezultata provoditi i putem odgovarajućeg 
informacijskog sustva.

Članak 10.

� Upravni odjel za gospodarstvo Županije će pri 
financiranju programa i projekata udruga 
primjenjivati osnovne standarde planiranja i 
provedbe financiranja, odnosno praćenja i 

vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane 
Uredbom.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 11.

� Upravni odjel za gospodarstvo Županije će 
dodjeljivati sredstva za financiranje programa i 
projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u 
daljnjem tekstu: korisnici) uz uvjet da:

· su upisani u Registar udruga Republike 
Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;

· su upisani u Registar neprofitnih organizacija i 
vode transparentno financijsko poslovanje u 
skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih 
organizacija;

· su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili 
druge pravne osobe čija temeljna svrha nije 
stjecanje dobiti;

· su se svojim statutom opredijelili za obavljanje 
djelatnosti  i aktivnosti  koje  su  predmet 
financiranja i kojima promiču uvjerenja i 
ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 
zakonom;

· program/projekt/manifestacija koji prijave na 
javni poziv ili javni natječaj Županije, bude 
ocijenjen kao  značajan (kvalitetan, inovativan 
i koristan)  za  razvoj  civilnoga društva i 
zadovoljenje javnih potreba Županije defini-
ranih razvojnim i strateškim dokumentima, 
odnosno uvjetima svakog pojedinog javnog 
poziva ili javnog natječaja;

· su uredno ispunili obveze iz svih prethodno 
sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna 
Županije i drugih javnih izvora;

· nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa 
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 
plaćanje poreza te drugih davanja prema  
državnom proračunu i proračunu Županije;

· se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene 
za zastupanje i voditelja programa/projekta ne 
vodi kazneni postupak i nije pravomoćno 
osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana 
člankom 48. Uredbe;

· općim aktom imaju uspostavljen model dobrog 
financijskog upravljanja i kontrola te način 
sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju 
javnim sredstvima;

· imaju  utvrđen  način  javnog  objavljivanja 
programskog i financijskog izvješća o radu za 
proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili 
drugi prikladan način);
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· imaju zadovoljavajuće organizacijske 
kapacitete i ljudske resurse za provedbu 
programa ili projekta, programa javnih potreba, 
javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih 
usluga;

· imaju uređen sustav prikupljanja članarina te 
uredno predaju sva izvješća Županiji i drugim 
institucijama.

Članak 12.

� Osim uvjeta iz članka 11. Pravilnika, Županija 
može javnim pozivom ili javnim natječajem 
propisati i dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati 
udruge u svrhu ostvar ivanja  prednost i  u 
financiranju, kao što su:

· primjena sustava osiguranja kvalitete 
djelovanja u neprofitnim organizacijama;

· uključenost   volonterskog   rada, posebice 
mladih koji na taj način stječu znanja i vještine 
potrebne za uključivanje  na tržište rada i 
aktivno sudjelovanje  u demokratskome 
društvu;

· umrežavanje i povezivanje sa srodnim 
udrugama, ostvarivanje međusektorskog 
partnerstva udruga s predstavnicima javnog i 
poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala 
za razvoj lokalne zajednice i dr.

Članak 13.

� Županija neće financirati programe i projekte 
udruga i drugih organizacija koji se financiraju po 
posebnim propisima, vjerskih i političkih 
organizacija te organizacija civilnog društva koje ne 
zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom 
odnosno svakim pojedinačno raspisanim javnim 
pozivom ili javnim natječajem.
Županija neće iz proračuna Županije financirati one  
aktivnosti udruga koje  se sukladno Zakonu o 
udrugama i statutu udruge smatraju gospodarskom 
djelatnošću.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I 
UGOVARANJA

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja 
javnog poziva

Članak 14.

� Upravni odjel za gospodarstvo Županije će, u 
roku od 30 dana  od usvajanja proračuna Županije za 

sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim 
stranicama Županije objaviti godišnji plan 
raspisivanja javnih poziva ili javnih natječaja za 
financiranje svih oblika programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge iz svog 
djelokruga (u daljnjem tekstu: godišnji plan javnih 
poziva/natječaja), kao najavu javnih poziva ili 
javnih natječaja i drugih programa financiranja 
programa ili projekata udruga, koje planira provesti 
u tijeku jedne kalendarske godine i dostavlja ga 
Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske.
� Godišnji plan javnih poziva ili javnih natječaja 
sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, 
području, nazivu i planiranom vremenu objave 
javnog poziva ili natječaja, ukupnom iznosu 
raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namije-
njenom za financiranje pojedinog programa 
odnosno projekta, očekivanom broju programa i 
projekata koji će se ugovoriti za financiranje i ovisno 
o vrsti javnog poziva ili natječaja i eventualno druge 
podatke.

Javni poziv ili javni natječaj

Članak 15.

� Financiranje svih programa i projekata u 
područjima iz članka 5. Pravilnika, provodi se putem 
javnog poziva ili javnog natječaja, čime se osigurava 
transparentnost dodjele financijskih sredstava i 
omogućava dobivanje što je moguće većeg broja 
kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetni-
jih programa i projekata te se šira javnost 
obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Članak 16.

� Financijska sredstva proračuna Županije 
dodjeljuju se bez objavljivanja javnog poziva ili 
javnog natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim 
slučajevima:

· kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja 
financijskih sredstava da u suradnji s udrugama 
žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće 
provesti standardnu natječajnu proceduru i 
problem je moguće riješiti samo izravnom 
dodjelom bespovratnih financijskih sredstava;

· kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi 
ili skupini udruga koje imaju isključivu 
nadležnost u području djelovanja i/ili 
zemljopisnog područja za koje se financijska 
sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina 
organizacija operativno sposobna za rad na 
području djelovanja i/ili zemljopisnom 
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području na kojem se financirane aktivnosti 
provode (kao gorska služba spašavanja);

· kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi 
koja je na temelju propisa izrijekom navedena 
kao provoditelj određene aktivnosti;

· kada se prema mišljenju nadležnog povjeren-
stva jednokratno dodjeljuju financijska 
sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz 
opravdanih  razloga nisu mogle biti planirane u 
godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako 
dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih 
sredstava planiranih u proračunu Upravnog 
od je la  za  gospodars tvo  Župan i j e  za 
financiranje svih programa i projekata udruga.

Članak 17.

� U slučajevima kada se financijska sredstva 
dodjeljuju bez raspisivanja javnog poziva ili javnog 
natječaja iz članka 16.,  Županija i udruga koja je 
korisnik sredstava dužni su sklopiti Ugovor o 
izravnoj dodjeli financijskih sredstava kojim će se 
definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva 
proračuna Županije utrošiti te poštivati osnovne 
standarde financiranja vezane uz planiranje 
financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje 
financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.
Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih 
pozitivnih propisa se na odgovarajući način 
primjenjuju i u slučajevima kada se financijska 
sredstva proračuna Županije dodjeljuju bez 
raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu javnog poziva

Članak 18.

� Dokumentaciju za provedbu javnog poziva ili 
javnog natječaja (u nastavku: natječajna dokumenta-
cija), na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo 
Županije, utvrđuje Župan Brodsko-posavske 
županije odlukom o načinu raspodjele raspoloživih 
sredstava namijenjenih financiranju programa i 
projekata  koje u određenom području provode 
udruge.
� Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
1. pravilnik;
2. tekst javnog poziva ili javnog natječaja;
3. upute za prijavitelje;
4. obrasce za prijavu programa ili projekta:
4.1. obrazac opisa programa ili projekta;
4.2. obrazac proračuna programa ili projekta;
5. popis priloga koji se prilažu prijavi;
6. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa 
ili projekta;

7. obrazac  izjave o nepostojanju dvostrukog 
financiranja;
8. obrazac ugovora o financiranju programa ili 
projekta;
9. obrasce za izvještavanje:
9.1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa 
ili projekta;
9.2. obrazac financijskog izvještaja provedbe 
programa ili projekta;

� Kao prilog financijskom planu dostavljaju se 
dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, 
izjave suradnika o cijeni njihovih usluga, procjene 
troškova i slično).

Članak 19.

� Ovisno o vrsti javnog poziva ili javnog 
natječaja, Upravni odjel za gospodarstvo Županije 
može predložiti, a Župan utvrditi, da natječajnu 
dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine 
i:
1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo;
2. obrazac životopisa voditelja programa ili 
projekta;
3. obrazac izjave o programima ili projektima 
udruge financiranim iz javnih izvora;
4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u 
opisu programskih ili projektnih aktivnosti da
    je upoznat s programom ili projektom i svojim 
sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 20.

� Raspisivanje poziva/natječaja i pripremu 
natječajne dokumentacije za svaki javni poziv ili 
javni  na t ječa j  provodi  Upravni  odje l  za 
gospodarstvo Županije, sukladno odredbama ovog 
Pravilnika.

Članak 21.

� Sva natječajna dokumentacija po svome obliku 
i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i 
ovoga Pravilnika.
Obrasc i  ko j i  su  sas tavn i  d io  na t j eča jne 
dokumentacije se popunjavaju putem računala te 
dostavljaju Županiji u papirnatom obliku i ako je 
navedeno u javnom pozivu ili javnom natječaju i u 
elektroničkom obliku. 
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne 
obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe 
ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ili 
projekta te ovjerene službenim pečatom udruge.
Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku 
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dostavlja se poštom, dostavljačem ili osobno, u 
zatvorenoj omotnici uz napomenu (npr. naziv 
natječaja).

Objava javnog poziva

Članak 22.

� Javni poziv ili javni natječaj s cjelokupnom 
natječajnom dokumentacijom objavljuje se na 
mrežnim stranicama Županije i mrežnim stranicama 
Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a 
obavijest o objavljenom javnom pozivu ili javnom 
natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na 
društvenim mrežama ili se o tome javnost može 
obavijestiti putem konferencije za medije koju  
organizira nadležni Upravni odjel za gospodarsto 
Županije koji raspisuje javni poziv ili javni natječa.

Rokovi za provedbu javnog poziva

Članak 23.

� Javni poziv ili javni natječaj za podnošenje 
prijedloga projekata ili programa biti će otvoren 
najmanje 30 dana od datuma objave.
� Ocjenjivanje prijavljenih projekata ili 
programa, donošenja odluke o financiranju 
projekata ili programa i vrijeme potpisivanja 
ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi 
prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku 
od 120 dana, računajući od zadnjeg dana roka za 
dostavu prijava programa ili projekta.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta javnog 
poziva

Članak 24.

� Za provođenje postupka javnog poziva ili 
javnog natječaja Župan, osniva i imenuje članove:
- Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta 
javnog poziva ili javnog natječaja i 
- Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih 
programa ili projekata.

� Po isteku roka za podnošenje prijava na javni 
poziv ili javni natječaj, tročlano povjerenstvo za 
provjeru propisanih uvjeta javnog poziva ili javnog 
natječaja, sastavljeno od službenika Upravnog 
odjela za gospodarstvo Županije, pristupit će 
postupku ocjene ispunjavanja propisanih 
(formalnih) uvjeta javnog poziva ili javnog 
natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika.

Članak 25.

� U postupku provjere ispunjavanja formalnih 
uvjeta javnog poziva ili javnog natječaja provjerava 
se:
- je li prijava dostavljena na pravi javni poziv ili 

javni natječaj i u zadanome roku;
- da li je zatraženi iznos sredstava unutar 

financijskih pragova postavljenih u javnom 
pozivu ili javnom natječaju;

- je li lokacija provedbe programa ili projekta 
prihvatljiva (ako je primjenjivo na uvjete 
javnog poziva ili javnog natječaja);

- jesu li prijavitelj i partner (ako je primjenjivo) 
prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje;

- jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi 
obvezni obrasci te 

- jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog 
poziva ili javnog natječaja.

Članak 26.

� Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta javnog 
poziva ili javnog natječaja ne smije trajati duže od 7 
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na 
javni poziv ili javni natječaj, nakon čega 
Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta javnog 
poziva ili javnog natječaja donosi odluku koje se 
prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno 
stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga ne 
ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva ili 
javnog natječaja.

Članak 27.

� Sve udruge čije prijave budu odbijene iz 
razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj 
činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše 8 
dana od dana donošenja odluke, nakon čega mogu 
narednih 8 dana od dana prijema obavijesti, 
podnijeti prigovor pročelniku/ci Upravnog odjela za 
gospodarstvo Županije koji će u roku od 8 dana od 
primitka prigovora odlučiti o istome.
U slučaju prihvaćanja prigovora od strane 
pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo 
Županije, prijava će biti upućena u daljnju 
proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora 
prijava će biti odbijena, o čemu će biti obaviještena 
udruga koja je prigovor podnijela.
Odluka kojom je odlučeno o prigovoru je konačna.
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Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i 
javna objava rezultata

Članak 28.

� Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih 
programa i projekata je nezavisno stručno 
ocjenjivačko tijelo kojega osniva te njegove članove 
imenuje Župan na prijedlog Upravnog odjela za 
gospodarstvo Županije.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima u pravilu 
tri člana, a mogu ga sačinjavati predstavnici 
Županije, znanstvenih i stručnih institucija, 
nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija 
civilnog društva .

Članak 29.

� Zadaće Povjerenstva za  ocjenj ivanje 
prijavljenih programa ili projekata, pristiglih na 
javni poziv ili javni natječaj jesu:
- ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane 

uvjete javnog poziva ili javnog natječaja 
sukladno kriterijima koji su propisani uputama 
za prijavitelje javnog poziva ili javnog 
natječaja koristeći obrazac za ocjenjivanje 
kvalitete prijava;

- izrada prijedloga za odobravanje financijskih 
sredstava za programe ili projekte.

� O prijedlogu za odobravanje financijskih 
sredstava za programe ili projekte, uzimajući u obzir 
sve činjenice, odlučuje Župan Brodsko-posavske 
županije.
Povjerenstva rade na temelju poslovnika kojeg svi 
članovi usvajaju na 1. sjednici Povjerenstva, a 
obvezni su potpisati  i Izjave o nepristranosti i 
povjerljivosti.

Članak 30.

� Nakon donošenja odluke o programima ili 
projektima kojima su odobrena financijska sredstva, 
Županija će javno objaviti rezultate javnog poziva ili 
javnog natječaja s podacima o udrugama, 
programima ili projektima kojima su odobrena 
sredstva i  iznosima odobrenih sredstava 
financiranja.
Županija će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o 
dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji 
projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje 
o razlozima ne financiranja njihova projekta ili 
programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po 
pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja 
iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili 
programa.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih 
sredstava

Članak 31.

� Udrugama kojima nisu odobrena financijska 
sredstva, može se na njihov zahtjev nakon 8 dana od 
dana primitka pisane obavijesti o rezultatima 
natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog 
programa ili projekta uz pravo Županije da zaštiti 
tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale 
program ili projekt.

Članak 32.

� Županija će udrugama koje su nezadovoljne 
odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti 
pravo na prigovor,  što će jasno biti naznačeno i u 
samom tekstu javnog poziva ili javnog natječaja.

Članak 33.

� Prigovor se može podnijeti isključivo na 
natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog 
kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u 
prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije 
bodovanje.
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o 
neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih 
sredstava.

Članak 34.

� Prigovori se podnose Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Županije u pisanom obliku, u roku od 
8 dana od dana dostave pisane obavijesti o 
rezultatima javnog poziva ili javnog natječaja, a 
odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice 
donosi Župan.
Rok za donošenje odluke po prigovoru je 8 dana od 
dana primitka prigovora.
Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju 
provedbu natječajnog postupka.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili 
projekata

Članak 35.

� Sa svim udrugama kojima su odobrena 
financijska sredstva Županija će potpisati ugovor o 
financiranju programa ili projekata najkasnije 30 
dana od dana donošenja odluke o financiranju.
U slučaju da je odobreno samo djelomično 
financiranje programa ili projekta, Upravni odjel za 
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gospodarstvo Županije ima obvezu prethodno 
pregovarati o stavkama proračuna programa ili 
projekta i  aktivnostima u opisnom dijelu programa 
ili projekta koje  treba  izmijeniti, koji postupak je 
potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako 
izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio 
ugovora.
Pr i l ikom pregovaranja  Upravni  odje l  za 
gospodarstvo Županije će prioritet financiranja 
staviti na aktivnosti koje će učinkovitije ostvariti 
ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata 
Županije.

Članak 36.

� Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju 
biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog 
poziva ili javnog natječaja i posebnog dijela.
Postupak  ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na 
ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama 
iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio 
ugovora uredit će se temeljem odredbi Uredbe, ovog 
Pravilniku i drugim pozitivnim propisima RH i 
Županije.
Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli 
financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće 
obveze korisnika financiranja, obveza dostavljanja 
podataka i financijskih i opisnih izvještaja,  
odgovornost ugovornih strana, sukob interesa, 
p o v j e r l j i v o s t ,  j a v n o s t  i  v i d l j i v o s t , 
vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i 
praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, 
prijenos prava, provedbeni rok programa ili 
projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok 
dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, 
prihvatljivi troškovi, plaćanje i kamata na 
zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske 
provjere, konačni iznos financiranja od strane 
davatelja financijskih sredstava, povrat sredstava i 
pripadajućih kamata.
Posebni dio ugovora čine specifičnosti kao što su 
ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos 
financiranja, rokovi provedbe i slično.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih 
programa i projekata i vrednovanje provedenih 

javnih poziva ili javnih natječaja

Članak 37.

� Županije će u suradnji s  udrugom koja je 
korisnik financiranja, s ciljem poštovanja načela 
transparentnosti trošenja proračunskog novca i 
mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva 
pratiti provedbu financiranih programa ili projekata 

udruga sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o 
fiskalnoj odgovornosti, Zakonu  o financijskom 
pos lovan ju  i  r ačunovods tvu  neprof i tn ih 
organizacija, Propisima kojima se utvrđuju kriteriji,  
mjerila i postupci financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge, ovom  Pravilniku  i drugim 
pozitivnim propisima.
Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski 
odnos između davatelja financijskih  sredstava i 
udruge kao provoditelja projektnih i programskih 
aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja 
rezultata pojedinačnih programa i projekta, u cilju 
utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena 
koje su se u lokalnoj zajednici  odnosno u društvu 
dogodile zahvaljujući provedbi programa ili 
projekata. Županija će vrednovati rezultate i učinke 
cjelokupnog  javnog poziva ili javnog natječaja i 
p lanira t i  buduće akt ivnost i  u  pojedinom 
prioritetnom području financiranja.

Članak 38.

� Praćenje  će  se  vrš i t i  na  dva načina: 
odobravanjem opisnih i financijskih izvješća 
korisnika sredstava te kontrolom „na licu mjesta“ od 
strane službenika Upravnog odjela za gospodarstvo 
Županije u dogovoru s korisnikom sredstava.

Članak 39.

� Izvješća koja je udruga kao korisnik sredstava 
dužna dostaviti na propisanim obrascima i u 
propisanim rokovima su opisno i financijsko 
izvješće.
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali 
kao što su isječci iz novina, videozapisi, fotografije i 
dr.
U  financijskom izvještaju navode se cjelokupni 
troškovi programa ili projekta, neovisno o tome iz 
kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i 
dokazi o nastanku troška podmirenog iz  sredstava 
Županije (preslici faktura, ugovora o djelu ili 
ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) 
te dokazi o plaćanju istih (preslike naloga o 
prijenosu ili izvoda sa žiro računa, isplatnice iz 
blagajne i dr.).

Članak 40.

� Vrednovanje provedenog programa ili projekta 
može provoditi i sama udruga koja je korisnik 
financijskih  sredstava dodatnim analizama 
rezultata programa ili projekta (samovrednovanje, 
anketni upitnici i dr.).
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Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 41.

� Bez obzira na kvalitetu predloženog programa 
ili projekta Županija neće dati financijska sredstva 
za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog 
izvora i po posebnim propisima - kada je u pitanju 
ista  aktivnost, koja se provodi na istom području, u 
isto vrijeme i za iste korisnike.

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, 
MODELI FINANCIRANJA I UDIO 
SUFINANCIRANJA

Članak 42.

� Udruga koja je korisnik financijskih sredstava 
dužna je utrošiti odobrena financijska sredstva 
isključivo za realizaciju programa/ projekta/ 
manifestacije utvrđenih proračunom projekta i 
ugovorom.
Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su 
korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i  
opravdanih troškova u realizaciji programa 
utvrđenog ugovorom.
Odstupanje od  proračuna unutar  ukupnog iznosa 
odobrenih  sredstava  moguće je samo u skladu s 
pisanim dogovorom s Upravnim odjelom za 
gospodarstvo Županije.
Odstupanja od proračuna koja nisu u skladu sa 
stavkom 3. ovog članka smatrat će se nenamjenskim 
trošenjem sredstava.

Prihvatljivi troškovi

Članak 43.

� Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imala 
udruga koja je korisnik financijskih sredstava, a koji 
ispunjavaju sljedeće kriterije:

- nastali su za vrijeme razdoblja provedbe 
programa  ili projekta u skladu s ugovorom, 
osim troškova  koji se odnose na završne 
izvještaje, troškova revizije i troškova vredno-
vanja, a plaćeni su do datuma odobravanja 
završnog izvještaja. Postupci javne nabave za 
robe, usluge ili radove mogu započeti prije 
početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne 
mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja 
provedbe ugovora;

- moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom 
proračunu projekta ili programa;

- nužni su za provođenje programa ili projekta 
koji je predmetom  dodjele  financijskih 
sredstava;

- mogu biti identificirani i provjereni i koji su 
računovodstveno evidentirani kod korisnika 
financiranja  prema  važećim  propisima  o 
računovodstvu neprofitnih organizacija;

- trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa 
zahtjevima racionalnog financijskog upravlja-
nja, osobito na štedljivost i učinkovitost.

Članak 44.

� U skladu s opravdanim troškovima iz  članka 
43. ovog Pravilnika, opravdanim se smatraju 
sljedeći izravni troškovi udruge koja je korisnik 
financijskih sredstava i njezinih partnera:

- organizacija obrazovnih aktivnosti, okruglih 
stolova (pri čemu treba posebno naznačiti vrstu 
i cijenu svake usluge);

- materijal za aktivnosti;
- grafičke usluge (grafička priprema, usluge 

tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. (pri čemu 
treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, 
jedinične cijene);

- usluge promidžbe (televizijske i radijske 
prezentacije, održavanje internetskih stranica, 
obavijesti u tiskovinama, promidžbeni 
materijal i sl. (pri čemu je potrebno navesti 
vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge);

- troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju 
programskih odnosno projektnih aktivnosti (pri 
čemu treba navesti svrhu, učestalost i očekivani 
broj sudionika i sl.)

- izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima 
programa ili projekta, izvoditeljima iz udruge 
i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u 
provedbi projekta (ugovor o autorskom djelu i 
honorar, ugovor o djelu, ugovor o djelu 
redovitog studenta, ugovor o radu) pri čemu 
treba navesti ime i prezime osobe koja će biti 
angažirana, njezine stručne kompetencije, broj 
mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade;

- troškovi komunikacije (troškovi telefona, 
interneta i sl.) koji moraju biti specificirani;

- troškovi nabavke opreme nužne za provedbu 
programa i l i  projekta koja mora bi t i 
specificirana po vrsti i iznosu;

- putni troškovi (npr. dnevnice za službena 
putovanja);

- izdaci za prijevoz i smještaj (pri čemu je 
potrebno specificirati broj osoba, odredište, 
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učestalost i svrhu putovanja te vrstu javnog 
prijevoza, vrstu smještaja i broj noćenja);

- ostali troškovi koji su izravno vezani za 
provedbu aktivnosti ili projekta.

Članak 45.

� Osim izravnih, udruzi koja je korisnik 
financijskih  sredstava, može se odobriti i 
pokrivanje dijela neizravnih  troškova kao što su: 
energija, voda, troškovi korištenja prostora (najam, 
zakup), uredski materijal, sitni inventar, telefon, 
pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu izravno 
povezani s provedbom programa ili projekta, ali 
neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva, pri 
čemu i ti troškovi trebaju biti specificirani i 
obrazloženi.
Neizravni troškovi se odobravaju i pokrivaju u 
maksimalnom iznosu do 20% ukupnog odobrenog 
iznosa financiranja iz proračuna Županije.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 46.

� Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno 
navesti u proračunu programa ili projekta, ne 
predstavljaju  stvarne  izdatke i nisu prihvatljivi 
troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u 
ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u 
naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od 
strane udruge.
Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili 
programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu 
se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta 
ili programa kada ih plaća udruga koja je korisnik 
financijskih sredstava ili njegovi partneri. Ukoliko 
opis programa ili projekta predviđa doprinose u  
naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

Članak 47.

� Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i 
ugovorom, doprinos rada volontera može biti 
priznat  kao oblik sufinanciranja. 
Udruga koja je korisnik financijskih sredstava koja 
će na provedbi programa ili projekta angažirati 
volontere  odredi t  će  s tvarnu vri jednost 
volonterskog rada.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 48.

Neprihvatljivim troškovima  projekta ili programa 

smatraju se:

· dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili 
dugova;

· dospjele kamate;
· stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;
· kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je 

to nužno za izravno provođenje programa ili 
projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na 
korisnika financiranja i/ili partnere najkasnije 
po završetku programa ili projekta;

· gubici na tečajnim razlikama;
· zajmovi trećim stranama.

Modeli plaćanja

Članak 49.

� Županija će svakim pojedinačnim javnim 
pozivom ili javnim natječajem definirati model, 
odnosno načine i postupke plaćanja,  sukladno 
odredbama propisa kojima se utvrđuju kriteriji, 
mjerila i postupci financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge i ovog Pravilnika.
U slučaju da Županiji niti jedan od Uredbom 
predviđenih  modela plaćanja ne bude prihvatljiv, 
može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji mora 
biti istaknut u javnom pozivu ili javnom natječaju 
natječaju.

Udio sufinanciranja programa ili projekta

Članak 50.

� Županija će svakim pojedinačnim javnim 
pozivom ili javnim natječajem definirati obvezu i 
minimalni postotak sufinanciranja provedbe 
projekta ili  programa od strane korisnika 
financiranja.

VI. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA

Članak 51.

� Sva financijska sredstva koje Županija 
dodjeljuje putem javnog poziva ili javnog natječaja 
odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se 
provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, 
osim višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na 
rok do 4 godine, što će se definirati samim javnim 
pozivom ili javnim natječajem.
� Višegodišnje financiranje iz stavla 1. ovog 
članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim 
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programskim i financijskim vrednovanjem 
korištenja financijske potpore Županije u 
prethodnom vremenskom razdoblju.
Korisnici kojima Županija odobri višegodišnja 
financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu 
tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad 
istekne prethodna višegodišnja potpora Županije.
Nastavak financiranja višegodišnjih programa i 
iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima 
praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u 
okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu 
odluku donosi pročelnik/ca Upravnog odjela za 
gospodarstvo Županije, sukladno podnesenim 
izvješćima, a u skladu s odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika.
Županija će poticati korisnike višegodišnjeg 
financiranja na izradu programa samofinanciranja 
koji će omogućiti njihovu održivost i razvoj.�

Članak 52.

� Korisnici višegodišnjeg financiranja Županije 
mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na 
druge pozive i natječaje Županije isključivo kroz 
predlaganje drugih projekata,  programa i 
manifestacija u tom i ostalim programskim 
područjima.

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS 
FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA 
ODOBRENIH SREDSTAVA 

Članak 53.

� Visina sredstava koje će svaki korisnik 
financijskih sredstava ostvariti iz proračuna 
Županije bit će definirana kroz proceduru propisanu 
ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako 
pojedino područje raspisano javnim pozivom ili 
javnim natječajem.

VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA 
PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN 
IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT 
SREDSTAVA

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od 
strane korisnika financiranja

Članak 54.

� Korisnik financiranja je u obvezi voditi 
precizne i redovite evidencije vezane uz provođenje 
projekta ili programa koristeći odgovarajuće 
računovodstvene sustave sukladno propisima o 

računovodstvu neprofitnih organizacija.
Računi i troškovi vezani uz projekt ili program 
moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se 
može ostvariti  korištenjem odvojenih računa za 
dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi 
vezani uz projekt i l i  program mogu lako 
identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i 
knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 55.

� Korisnik financiranja je obvezan omogućiti 
Županiji, inspektorima proračunskog nadzora 
Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima 
koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, 
ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu 
mjesta, provođenje projekta ili programa i po potrebi 
izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za 
račune, računovodstvene dokumente i sve ostale 
dokumente relevantne za financiranje projekta ili 
programa i u razdoblju od 7 godina nakon završene 
isplate.

Članak 56.

� Korisnik financiranja je obvezan dopustiti 
proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima 
koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta 
izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima 
sadržanim u važećim propisima za zaštitu 
financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara 
i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će 
omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili 
predstavnicima Županije, proračunskom nadzoru 
kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i 
nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na 
kojima se provodi program ili projekt, uključujući 
njegovim informatičkim sustavima te svim 
dokumentima i bazama podataka vezanim uz 
tehničko i financijsko upravljenje projektom/ 
programom te poduzeti sve mjere da olakša njihov 
rad.

Članak 57.

� Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, 
dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati 
na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

- popis članova i  podatke o uplaćenim 
članarinama;

- računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili 
ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava 
udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, 
platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih 
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relevantnih računovodstvenih podataka;
- dokaze o postupcima nabave poput natječajne 

dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i 
izvještaja o procjenama;

- dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 
obvezujućih dokumenata;

- dokaze o isporučenim uslugama, poput 
odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevo-nih 
karata (uključujući aerodromske potvrde), 
dokaze o sudjelovanju na seminarima, 
konferencijama i tečajevima (uključujući 
relevantnu  dokumentaciju i dobivene 
materijale, potvrde), itd.;

- dokaze o primitku roba, poput potvrda o 
isporučenoj robi dobavljača;

- dokaze o završetku radova, poput potvrda o 
prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

- dokaze o kupnji, poput računa i priznanica;
- dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, 

potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o 
plaćanju podugovarača;

- za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene 
kilometraže, prosječnu potrošnju goriva 
korištenih vozila, troškove goriva i održavanja;

- evidenciju o zaposlenicima i njihovim 
plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih 
lista, a za zaposlenike koji su angažirani na 
temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, 
pojedinost i  o primanjima uz potvrdu 
odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto 
primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko 
osiguranje, osiguranje i  neto primanja.

Konačan iznos financiranja od strane Županije

Članak 58.

� Konačan iznos sredstava koji Županija treba 
isplatiti korisniku financiranja ne  može biti veći od  
najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u 
ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova 
premaši procijenjeni  ukupan proračun naveden u 
obrascu proračuna programa ili projekta.
Kao dopuna i bez prejudiciranja  prava na raskid 
ugovora sukladno odredbama propisa kojima  se 
utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro i ovog Pravilnika,  Županija će, temeljem 
obrazložene odluke ako se projekt ili program ne 
provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s 
odlaganjem provodi, smanjiti financijska sredstva 
prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim 
provođenjem projekta ili programa pod uvjetima 
sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava

Članak 59.

� Županije će od korisnika financiranja u 
pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za 
provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju 
kada utvrdi da korisnik financiranja:

· nije  realizirao  program  ili  projekt  utvrđen 
proračunom i ugovorom; 

· nije utrošio sva odobrena sredstva;
· sredstva nije koristio namjenski;
· iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u 

propisanom roku.

Članak 60.

� Korisnik financiranja će Županiji najkasnije u 
roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sukladno 
uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, 
vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog 
konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te 
nenamjenski utrošena sredstva.
Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku utvrđenom 
ovim Pravilnikom, Županija će povećati  dospjele 
iznose dodavanjem zatezne kamate.
Iznosi koji se trebaju vratiti Županiji mogu se prebiti 
bilo  kojim  potraživanjem koje korisnik  
financiranja ima prema Županiji. To neće utjecati na 
pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju 
u ratama.

Članak 61.

� U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati 
sredstva Županiji, Županija će donijeti odluku da 
prijave koje na natječaj pristignu od strane tog 
prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u 
razmatranje.
U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u 
javnom pozivu ili javnom natječaju.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

� Odredbe natječajne dokumentacije vezane za 
financiranje udruga sredstvima proračuna Županije 
koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u 
suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i 
Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su 
ih definirale odredbe tih akata.
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Članak 63.

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

KLASA:402-10/18-01/01
URBROJ: 2178/1-11-01-18-01
Slavonski Brod , 19. veljače 2018. 

ŽUPAN 
dr.sc. Danijel Marušić, dr. med. vet., v.r.

17.

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

RJEŠENJE

o razrješenju člana Školskog odbora
Osnovne škole Dragalić

I.

 Igor Šupica, bacc.ing.sec., razrješuje se 
dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole 
Dragalić, na osobni zahtjev.

II.

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

Klasa : 023-01/18-01/167
Urbroj: 2178/1-11-01/18-1
Slavonski Brod, 19. veljače 2018.

Župan
dr.sc. Danijel Marušić, dr. med. vet., v.r.

18.

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

RJEŠENJE

o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Dragalić

I.

 U  Školski odbor Osnovne škole Dragalić, u 
ime osnivača, imenuje se Nikola Kurjaković.

II.

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

Klasa : 023-01/18-01/168
Urbroj: 2178/1-11-01/18-1
Slavonski Brod, 19. veljače 2018.

Župan
dr.sc. Danijel Marušić, dr. med. vet., v.r.
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OPĆINA  BUKOVLJE

1.

 Na temelju članka 10. Zakona o upravljanju 
i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16 i 
89/17), Općinsko vijeće općine Bukovlje na 6. 
sjednici održanoj dana 2018. godine,  31 .siječnja, 
donosi

ODLUKU 

o usvajanju Plana upravljanja imovinom 
u vlasništvu općine Bukovlje za 2018. godinu

I.

� Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja 
imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2018. 
godinu kojeg je Općina Bukovlje u obvezi donijeti u 
skladu s odredbama Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16 i 
89/17).

II.

� Planom upravljanja imovinom određuju se:
· kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom općine Bukovlje, 
· provedbene mjere u svrhu provođenja 

Strategije,
· detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim 

oblicima imovine u vlasništvu općine 
Bukovlje,

· godišnji planovi upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu općine 
Bukovlje. 

� Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, 
podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u 
vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju 
plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

III.

� Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine 
Bukovlje za 2018. godinu donosi Općinsko vijeće 
općine Bukovlje za razdoblje od godinu dana.

IV.

� Općina Bukovlje dužna je do 31. ožujka 2019. 
godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje 
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu općine Bukovlje za 2018. godinu.

V.

� Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije«, a objavit će se na službenoj web 
stranici općine Bukovlje i dostupna je javnosti u 
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup 
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 
85/15). 

KLASA: 940-01/18-01/02
URBROJ:2178/25-02-18-1
Bukovlje, 31. siječanj 2018. g. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
općine Bukovlje

Danijel Kovačević, v.r.
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2.

 18Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01., 60/01 - vjerodostojno 
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11. 144/12, 19/13 pročišćeni tekst, 137/15 i 
123/17)  i članka 25. i 79. Statuta općine Bukovlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13), Općinsko vijeće 
općine Bukovlje  na 6. sjednici održanoj 31. siječnja 
2018.g.  godine, donosi

STATUT
 

općine Bukovlje

� I .  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

� Ovim Statutom uređuju se obilježja općine 
Bukovlje, javna priznanja, samoupravni djelokrug, 
neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, 
ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način 
obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, 
provođenje referenduma u pitanjima iz samouprav-
nog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici 
suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga 
pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza općine 
Bukovlje.

Članak 2.

� Općina Bukovlje je jedinica lokalne 
samouprave na području utvrđenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj.
� Općina Bukovlje obuhvaća područja 
naselja: Bukovlje, Ježevik, Korduševci, Vranovci i 
Šušnjevci.
� Granice područja općine Bukovlje idu 
katastarskim granicama rubnih naselja koja se 
nalaze unutar područja.
� Granice općine Bukovlje mogu se mijenjati 
na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

� Općina Bukovlje je pravna osoba.
� Sjedište općine Bukovlje je Bukovlje, 
Josipa Kozarca 20.

� Tijela općine i Jedinstveni upravni odjel 
općine Bukovlje imaju pečate.
� Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način 
njihove uporabe i čuvanja uređuje u skladu sa 
posebnim Zakonom.

Članak 4.

� Općina Bukovlje može imati grb i zastavu.
� Opis grba i zastave i način korištenja istih 
uređuje se posebnom odlukom koju donosi 
Općinsko vijeće.

Članak 5.

� Dan općine je 22. siječanj, dan Svetog 
Vinka.

Osim Dana općine, u općini Bukovlje još se 
svečano obilježava 22. svibanj- spomendan na ustroj 
općine Bukovlje.

Članak 6.

� Općinsko vijeće općine Bukovlje može 
pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu proglasiti 
počasnim stanovnikom.
� Počašću se ne stječu posebna prava odnosno 
obveze. Počast se može opozvati ako se počasni 
stanovnik pokaže nedostojnim počasti.

Članak 7.

� Općinsko vijeće općine Bukovlje odlučuje o 
dodjeli javnih priznanja općine Bukovlje.
� Općinsko vijeće općine Bukovlje posebnom 
odlukom uređuje vrstu javnih priznanja, uvjete za 
dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i 
oblike, kriterij i postupak njihove dodjele, te tijela 
koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Članak 8.

� Općina Bukovlje surađuje s općinama i 
gradovima na području Brodsko-posavske županije 
i Županijom Brodsko-posavskom radi ostvarivanja 
zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i 
društvenog razvitka.
� Općina Bukovl je ,  radi  promicanja 
zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među 
općinama u Republici Hrvatskoj, može osnivati s 
drugim općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 9.

� O s t v a r u j u ć i  z a j e d n i č k i  i n t e r e s  u 
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unapređivanju gospodarskog, društvenog i 
kulturnog razvitka, općina Bukovlje uspostavlja, 
surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne 
samouprave drugih država.
� Odluku o uspostavljanju međusobne 
suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji 
općine Bukovlje s lokalnim jedinicama drugih 
država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi 
Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim 
aktima.
� Sporazum o suradnji koji je sklopila općina 
Bukovlje s drugim jedinicama lokalne (regionalne) 
samouprave objavit će se u “Službenom vjesniku” 
Brodsko-posavske županije.

Članak 10.

� Općina Bukovlje u postupku pripremanja i 
donošenja općih akata na razini Brodsko-posavske 
županije, te zakona i drugih propisa na razini 
Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču 
općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge 
nadležnom tijelu.
� Inicijative, mišljenja i prijedloge iz 
prethodnog stavka u ime općine mogu podnositi 
Općinsko Vijeće i općinski načelnik neposredno 
nadležnom tijelu i posredno putem članova 
predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom 
saboru.
�
� II   SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 11.

� Općina  Bukovl je  samos ta lna  j e  u 
odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog 
djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i 
zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 12.

� Općina Bukovlje obavlja poslove lokalnog 
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
stanovnika, a koji nisu Ustavom ili zakonom 
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove 
koji se odnose na:

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

§ zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
§ protupožarnu i civilnu zaštitu,
§ promet na svom području,
§ te ostale poslove sukladno posebnim 

zakonima.
� Posebnim zakonima kojima će se urediti 
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka 
odredit će se poslovi koje je općina dužna 
organizirati kao i poslovi koje će općina obavljati 
ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.
� Način organiziranja poslova iz stavka 2. 
ovog članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će 
se općim aktima koje donosi Općinsko vijeće.

Članak 13.

� Općina Bukovlje može obavljanje pojedinih 
poslova iz članka 12. ovoga Statuta  prenijeti na 
Brodsko-posavsku županiju. općina Bukovlje može 
obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga 
Statuta, organizirati zajedno s drugim općinama i 
gradovima.
� Odluku o obavljanju poslova na način 
propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko 
vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa 
sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela 
kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, 
odgovornost, statusna pitanja službenika i 
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.
� Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 
2. ovoga članka, općine i gradovi mogu osnovati 
zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, 
ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu 
sa zakonom.
� Sporazum o zajedničkom organiziranju 
poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na 
temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće 
većinom glasova svih članova.

Članak 14.

� Općinsko vijeće može tražiti od Županijske 
skupštine Brodsko-posavske županije, da općini 
Bukovlje, uz suglasnost središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, povjeri obavljanje 
određenih poslova,  ako osigura dovoljno prihoda za 
njihovo obavljanje, a odnose se na:
§ školstvo,
§ zdravstvo,
§ prostorno i urbanističko planiranje,
§ gospodarski razvoj,
§ promet i prometnu infrastrukturu
�
Postupak iz stavka 1. ovoga članka, općina Bukovlje 
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može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i 
gradovima.

Članak 15.

� Općina Bukovlje u okviru samoupravnog 
djelokruga:
§ raspolaže, upravlja i koristi imovinu u 

vlasništvu općine,
§ promiče društveni i gospodarski napredak radi 

vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja 
prirodnih i prostornih mogućnosti,

§ vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika 
u oblasti predškolskog uzrasta,  odgoja i 
osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene 
zaštite, kulture, tjelesne   kulture i športa,

§ osigurava uvjete za utvrđivanje politike 
gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu 
prirodnog okoliša,

§ obavlja poslove u svezi  s  poticanjem 
poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u 
vlasništvu općine,

§ osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih 
djelatnosti,

§ vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti 
stanovanja, komunalnim objektima, organizira 
obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,

§ osniva pravne osobe radi ostvarivanja 
gospodarskih, društvenih, komunalnih, 
soci jalnih i  drugih interesa i  potreba 
stanovništva,

§ obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju 
općini Bukovlje,

§ potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite 
životnog standarda i zbrinjavanja socijalno 
ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne 
skrbi,

§ potiče aktivnosti udruga građana,
§ promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, 

kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
§ osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu 

zaštitu,
§ osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
§ donosi proračun općine Bukovlje,
§ obavlja redarstvene poslove radi očuvanja 

komunalnog reda,
§ obavlja i uređuje druge poslove koji su u 

neposrednoj svezi s interesima općinske 
zajednice za njezin gospodarski, društveni i 
socijalni napredak.

�
Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se 
utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela općine 
Bukovlje u skladu sa zakonom.

III    NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

� Stanovnici općine mogu neposredno 
sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima 
putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora 
stanovnika i davanjem prijedloga u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

� Lokalni referendum se može raspisivati radi 
odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog 
značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.
� Lokalni referendum na temelju odredaba 
zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.
� Prijedlog za raspisivanje referenduma može 
dati:
-  trećina članova Općinskog vijeća
-  općinski načelnik
-  20% ukupnog broja birača upisanih u 

birački popis općine.
�
Pravo glasovanja na referendumu imaju stanovnici 
općine Bukovlje koji imaju prebivalište na području 
općine Bukovlje i upisani su u popis birača.

Članak 18.

� Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
§ područje za koje se raspisuje referendum,
§ naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, 

odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o 
kojima će birači odlučivati na referendumu,

§ obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno 
kojima se raspisuje referendum,

§ referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan 
ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

§ dan održavanja referenduma, postupak 
provođenja, troškove i sl.

�
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma 
do dana održavanja referenduma ne smije proći 
manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 19.

Ako su raspisivanje referenduma predložile 
osobe iz članka 17. ovog Statuta, Općinsko vijeće 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako 
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prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma u roku od 30 dana od prihvaćanja 
prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi 
se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 
20% od ukupnog broja birača u općini Bukovlje, 
predsjednik Općinskog vijeća dostavit će 
zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu i  područnu 
(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od 
zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi 
ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi 
je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u 
općini i je li referendumsko pitanje sukladno 
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti 
Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, 
Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 
dana od zaprimanja  takove odluke.

Protiv odluke središnjeg tijela državne 
uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan 
nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom 
Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjeto-
davni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

 Odluka donesena na referendumu obveza-
tna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene 
na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
�

Članak 20.

� Općinsko vijeće općine Bukovlje može 
tražiti mišljenje mjesnih zborova stanovnika o 
prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga 
djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom ili statutom.
� Aktom iz stavka 1. ovoga članka određuje se 
pitanje o kojem će se tražiti mišljenje.
� Općinsko vijeće može sazvati mjesni zbor 
stanovnika i za dio područja koji čini zasebnu cjelinu 
odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, 
stambeni blok ili slično).
� Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova 
stanovnika ne obvezuje predstavničko tijelo.

Članak 21.

� Stanovnici općine imaju pravo predlagati 
Općinskom vijeću općine Bukovlje donošenje 
određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz 

djelokruga Općinskog vijeća.
� Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 
stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom 
sadrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
općine Bukovlje.
� Svaka lista s potpisima birača mora 
sadržavati potpuni tekst  inicijative stanovnika
� Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe 
prema imenu, adresi i OIB-u ustanoviti o kojoj se 
osobi radi su nevažeći.
� Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od 
prijama prijedloga.

Članak 22.

� Stanovnici i pravne osobe imaju pravo, na 
način određen zakonom, podnositi predstavke i 
pritužbe na rad tijela općine Bukovlje, i na 
nepravilan odnos zaposlenih u tijelu općine 
Bukovlje ako se obraćaju tim tijelima radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
građanskih dužnosti.
� Podnositelj predstavke ili pritužbe ima 
pravo na odgovor u roku 30 dana od dana 
podnošenja.

IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA 
TIJELA OPĆINE

Članak 23.
� Tijela općine Bukovlje su:

§ Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo,
§ Općinski načelnik, kao izvršno tijelo,
§ Jedinstveni upravni odjel, kao upravno 

tijelo.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samo-
upravnog djelokruga općine podijeljene  su između  
Općinskog vijeća,  općinskog načelnika i 
Jedinstvenog upravnog odjela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije 
jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje 
poslova iz legislativne naravi u nadležnosti su 
Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u 
nadležnosti su općinskog načelnika.

� Ako se po naravi posla ne može utvrditi 
nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je 
Općinsko vijeće.

     Nadležnost tijela za obavljanje poslova, 
utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se 
prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili 
pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.
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PREDSTAVNIČKO TIJELO

Članak 24.

� Općinsko vijeće predstavničko je tijelo 
građana općine Bukovlje i tijelo lokalne samouprave 
koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte, te 
obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.
�

Članak 25.

Općinsko vijeće:
§ donosi Statut općine Bukovlje,
§ donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje 

pitanja iz samoupravnog djelokruga općine 
Bukovlje,

§ donosi Proračun, odluku o izvršavanju  
Proračuna i Godišnji obračun Proračuna,

§ nadzire ukupno materijalno i financijsko 
poslovanje općine Bukovlje,

§ donosi smjernice rada općine Bukovlje ,
§ utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti 

i javnih potreba od značaja za općinu Bukovlje,
§ donosi dokumente prostornog uređenja općine 

Bukovlje,
§ donosi  Poslovnik Općinskog vijeća,
§ bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike 

Općinskog vijeća,
§ imenuje, bira i razrješava osobe određene 

zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
§ osniva i ukida te određuje ustrojstvo i djelokrug 

rada Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Bukovlje,

§ osniva javne ustanove i druge pravne osobe za 
obavl jan je  gospodarsk ih ,  druš tvenih , 
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za 
općinu Bukovlje te odlučuje o njihovim 
statusnim promjenama i preoblikovanjima u 
skladu sa zakonom,

§ odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine Bukovlje s 
drugim jedinicama lokalne samouprave,

§ odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) 
dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima 
kojih je općina Bukovlje osnivač, ako zakonom, 
ovim Statutom odnosno posebnom aktom 
Općinskog vijeća odlučivanje nije povjereno 
drugom tijelu,

§ odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i 
davanju jamstva za ispunjenje obaveza 
trgovačkih društava  i javnih ustanova čiji je 
osnivač i većinski vlasnik općina Bukovlje,

§ dodjeljuje javna priznanja općine Bukovlje,
§ odlučuje o osnivanju odnosno pristupanju 

općine Bukovlje udruzi općina te uspostavljanju 
suradnje općine Bukovlje s lokalnim i 
regionalnim jedinicama drugih država,

§ odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih 
prava u skladu s posebnim zakonima,

§ raspisuje lokalni referendum za područje općine 
Bukovlje,

§ d o n o s i  p o j e d i n a č n e  i  d r u g e  a k t e  i z 
samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom,

§ obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili 
drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Članak 26.

� Općinsko vijeće ima trinaest članova 
izabranih na način određen zakonom.
� Općinsko vijeće smatra se konstituiranim 
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj  je 
nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Članak 27.

� Mandat člana Općinskog vijeća izabranog 
na redovnim izborima traje do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se 
održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do 
dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela 
sukladno odredbama  Zakona.
� Mandat člana Općinskog vijeća izabranog 
na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim 
izborima koji se održavaju svake četvrte godine 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 
lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 
predstavničkog tijela sukladno odredbama  Zakona.

Članak 28.

� Članovi Općinskog vijeća  nemaju 
obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član Općinskog vijeća ne može biti 
kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi 
način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja 
i stavova na sjednicama predstavničkog tijela.
� Članu Općinskog vijeće koji za vrijeme 
trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se 
prema odredbama posebnog zakona smatra 
nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive 
dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje 
ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. 
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog 
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vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata 
može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. 
Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana 
prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti 
predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu 
počinje mirovati protekom tog roka.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja 
nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz 
stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat 
miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata 
staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku 
Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći 
od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno 
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne 
može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s 
obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave 
pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 29.

� Član Općinskog vijeća dužnost obavlja 
počasno i za to ne prima plaću.
� Član predstavničkog tijela ima pravo na 
opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 
sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih 
radnih tijela.
� Član Općinskog vijeća ima pravo na 
naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
� Članovi predstavničkog tijela imaju pravo 
uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju 
dužnost.
� Ostala prava i dužnosti članova Općinskog 
vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom općine 
Bukovlje i Poslovnikom Općinskog vijeća.
� Način rada Općinskog vijeća uređuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa 
zakonom. Poslovnik se donosi većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.

Članak 30.

Članu predstavničkog tijela mandat 
prestaje u slijedećim slučajevima:
1.  ako podnese ostavku, danom dostave 

ostavke shodno pravilima o dostavi 
propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku

2.  ako je pravomoćnom sudskom odlukom 
potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke,

3.  ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom 
pravomoćnosti sudske odluke,

4.  ako mu prestane prebivalište na području 
općine Bukovlje ,  danom prestanka 
prebivališta.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a 
koji je državljanin države članice Europske unije 
mandat ne prestaje prestankom hrvatskog 
državljanstva

Članak 31.

� Općinsko vijeće donosi odluke većinom 
glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
Općinskog vijeća.
� Statut općine Bukovlje, Proračun i godišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna donosi se većinom        
glasova svih članova Općinskog vijeća.
� Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se 
odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća.
� Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se 
javno ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom 
pitanju glasuje tajno.

Poslovnikom o radu predstavničkog tijela 
uredit će se osiguranje praćenja rasprave i 
sudjelovanje u   radu i odlučivanju.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje 
općinski načelnik i njegov zamjenik.

Sjednice Općinskog vijeća  su javne. 
Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, 
u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i 
općim aktom jedinice.

Sjednice predstavničkog tijela mogu se 
sazivati i elektroničkim putem.

Članak 32.

� Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.
� Prijedlog za izbor predsjednika i potpre-
dsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja 
kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
� Prijedlog za razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova 
Općinskog vijeća.
� O povjerenju se ne može raspravljati i 
glasovati prije nego protekne 7 dana od dana dostave 
prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
� Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se 
provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana 
dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
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� Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je 
za nju glasovala većina svih članova Općinskog 
vijeća.
� Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovje-
renje predsjedniku i/ili potpredsjednicima 
Općinskog vijeća, članovi Općinskog vijeća koji su 
podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti 
prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci od njihova 
odbijanja.
 � Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu 
se biraju na način da se jedan potpredsjednik bira iz 
reda predstavničke većine, a drugi iz reda 
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Članak 33.

� Članovi Općinskog vijeća mogu općinskom 
načelniku postavljati pitanja o njegovom radu.
� Pitanja mogu biti postavljena usmeno na 
sjednici Općinskog vijeća ili u pismenom obliku 
posredstvom predsjednika Općinskog vijeća 
sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinski načelnik dva puta godišnje 
podnosi polugodišnja izvješća o svom radu 
Općinskom vijeću sukladno odredbama Statuta 
općine Bukovlje.
� Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka 
Općinsko vijeće može od općinskog načelnika 
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga koje općinski načelnik podnosi sukladno 
odredbama Statuta općine Bukovlje.

Članak 35.

� Predsjednik i potpredsjednici Općinskog 
vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne 
primaju plaću.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi 
Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj 
rad u skladu s posebnim aktom Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se 
Poslovnikom Općinskog vijeća.
�

Članak 36.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva 
sjednice Općinskog vijeća, presjeda sjednicama i 
predstavlja Općinsko vijeće.
� Predsjednik Općinsko vijeća saziva 
sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri 
mjeseca.

� Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 
1/3 članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od 
primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela 
ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka 
ovoga članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik 
u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz prethodnog stavka 
ovoga članka sjednicu može sazvati, na zahtjev 
jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i  područne ( regionalne) 
samouprave.

Sjednica predstavničkog tijela sazvana 
sukladno odredbama stavka 3., 4 i 5. ovog članka 
mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama 
ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavim.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja 
Statut, Poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji s 
izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana 
donošenja, te dostavlja akte koje donosi Općinsko 
vijeće bez odgode Općinskom načelniku

Članak 37.

� Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju 
duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u 
obavljanju dužnosti zamjenjuju potpredsjednici.
� Pri  obavl janju povjerenih poslova 
potpredsjednici su dužni pridržavati se uputa 
predsjednika.
� Predsjedniku ne prestaje odgovornost za 
obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je 
povjerio potpredsjednicima.

Članak 38.

� Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene 
odbore i druga radna tijela za proučavanje i 
razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i 
podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga 
Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i 
općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u 
rješavanju pojedinih pitanja, te za izvršavanje 
određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
� Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se 
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili posebnom 
odlukom Općinskog vijeća o osnivanju radnog 
tijela.
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Članak 39.

� Članovi Općinskog vijeća imaju pravo:
§ predlagati donošenje općih i drugih akata i 

davati amandmane na prijedloge općih akata,
§ postavljati pitanja općinskom načelniku i 

pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i 
tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz 
samoupravnog djelokruga,

§ na naknadu u skladu s odlukom Općinskog 
vijeća,

§ ostala prava koja su regulirana zakonom, te 
Poslovnikom Općinskog vijeća

§ uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja 
dužnost

Članak 40.

� Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije 
se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i 
održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava 
i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća i članova 
Općinskog vijeća.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.

IZVRŠNO TIJELO

Članak 41.

� Općinski načelnik je izvršno tijelo općine 
Bukovlje.
� Općinsk i  nače ln ik  ima  zamjen ika 
općinskog načelnika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno 
tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 
načelnika u slučajevima propisanim ovim Zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 
načelnika je zamjenik općinskog načelnika koji je 
izabran na neposrednim izborima zajedno s 
Općinskim načelnikom, a dužnost općinskog 
načelnika obnaša ako je mandat općinskog 
načelnika prestao nakon isteka dvije godine 
mandata.

Zamjenik iz stavka 3. i 4. ovoga članka koji 
obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva prava i 
dužnosti općinskog načelnika.
� Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju 
se na neposrednim izborima sukladno posebnom 
zakonom, a stupaju na dužnost prvog radnog dana 
koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora. 

Članak 42.

� Općinskom načelniku i  zamjeniku 
općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:
-� danom dostave pisane ostavke sukladno 

pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
općem upravnom postupku,

-� danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju 
poslovne sposobnosti,

-� danom pravomoćnosti sudske presude 
kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-� danom prestanka prebivališta na području 
općine Bukovlje,

-� danom prestanka hrvatskog državljanstva,
-� smrću.�

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će 
u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike 
Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika 
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga 
općinskog načelnika.

Članak 43.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 
referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može 
predložiti:
– � 20% ukupnog broja birača 
– � 2/3 članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 20% ukupnog broja birača, Općinsko 
vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njima u skladu s člankom 24. stavkom 5.  
Zakona, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li 
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u 
jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 
za jedno  s  n j im Opć insko  v i j eće  donos i 
dvotrećinskom većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća.

Referendum za opoziv ne može se raspisati 
samo za zamjenika općinskog načelnika.

Referendum za opoziv općinskog načelnika 
i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni 
ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
općinskog načelnika.
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Odluka o opozivu općinskog načelnik i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
donesena je ako se na referendumu za opoziv 
izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da 
ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača u jedinici.

Članak 44.

Ako je prestanak mandata općinskog 
načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata 
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 
obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s 
njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 
načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog 
načelnika nastupio nakon isteka dvije godine 
mandata,  neće se raspisati prijevremeni izbori za 
općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika 
do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog 
načelnika prestane mandat samo njegovom 
zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za 
zamjenika općinskog načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša 
dužnost općinskog načelnika raspisat će se 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih 
izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, 
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je 
bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.

Ako općinskom načelniku  mandat prestane 
pr i je  is teka 2  godine mandata  pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela  će u roku od 8 dana 
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku 
mandata općinskog načelnika radi raspisivanja 
prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 45.

Općinski načelnik zastupa općinu.
Općinski načelnik odgovoran je središnjim 

tijelima državne uprave za obavljanje poslova 
državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine.

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene 
statutom općine u skladu sa zakonom.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. 
Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o 
obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 
donošenja općeg akta. općinski načelnik ima pravo 
zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 
donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 
nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene 
nedostatke iz prethodnog stavka  ovoga članka, 
općinski načelnik dužan je bez odgode o tome 
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u 
županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku 
od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke 
općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg 
akta.

Članak 46.

Izvršne poslove obavlja u općini općinski 
načelnik.

Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji 
obnaša dužnost općinskog načelnika u skladu sa 
statutom i Zakonom.

Članak 47.

Općinski načelnik:
1.  priprema prijedloge općih akata,
2.  izvršava ili osigurava izvršavanje općih 

akata Općinskog vijeća,
3.  usmjerava djelovanje Jedinstvenog 

upravnog odjela u obavljanju poslova iz 
njihovoga samoupravnog djelokruga te 
nadzire njihov rad,

4.  upravlja nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu općine, kao i njezinim prihodima 
i rashodima, u skladu sa zakonom i 
statutom,

5.  odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina 
i pokretnina općine i drugom raspolaganju  
imovinom u skladu s ovim Zakonom, 
statutom općine i posebnim propisima,

6.  imenuje i razrješuje predstavnike općine u 
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tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba, osim ako 
posebnim zakonom ni je  drugači je 
određeno,

7.  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i 
statutom.

U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka 
općinski načelnik može odlučivati o visini 
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 
drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos 
veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može 
odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj 
iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati 
najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje 
nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom 
imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i 
provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i 
pokretnina te drugom  raspolaganju  imovinom 
većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga 
članka odlučuje Općinsko vijeće.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. 
točke 6. ovoga članka općinski načelnik dužan je 
objaviti u prvom broju službenog glasila jedinice 
lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave 
koji slijedi nakon donošenja odluke..

Članak 48.

Općinskog načelnika u slučaju duže 
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u 
obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik.

Općinski načelnik u skladu sa Statutom 
može obavljanje određenih poslova iz svog 
djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanje 
povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se 
uputa općinskog načelnika. Povjeravanje poslova iz 
svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost 
općinskog načelnika.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Članak 49.

� Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog 
djelokruga općine kao i poslova državne uprave 
prenijetih na općinu ustrojava se Jedinstveni upravni 
odjel..

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela 
uređuje se općim aktom općine u skladu sa Statutom 

i zakonom.
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg 

na temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelnik.

                                                           
Članak 50.

Općinski načelnik može razri ješit i 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela:
1. � ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. � ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim 

propisima kojima se uređuju službenički 
odnosi dovode do prestanka službe,

3. � ako pročelnik ne postupa po propisima ili 
općim aktima općine, ili neosnovano ne 
izvršava odluke tijela općine, ili postupa 
protivno njima,

4. � ako pročelnik svojim nesavjesnim ili 
nepravilnim radom prouzroči općini veću 
štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno 
obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti 
interesima službe u obavljanju poslova 
općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno 
stavku 4. ovoga članka rasporedit će se na drugo 
slobodno radno mjesto u okviru Jedinstvenog 
upravnog odjela, za koje ispunjava stručne uvjete.

Za obavljanje poslova iz djelokruga 
Jedinstvenog upravnog odjela, pročelnik je 
odgovoran Općinskom načelniku.

U obavljanju poslova iz prethodnog stavka 
ovog članka pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela dužan je pridržavati se uputa za rad općinskog 
načelnika.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga 
pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena 
ovim Statutom i Zakonom, primjenjuju se odredbe 
zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i 
namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave.

Članak 51.

Jedinstveni upravni odjel u okviru prava i 
dužnosti općine Bukovlje priprema prijedloge 
odluka i drugih akata, neposredno izvršava akte 
Općinskog vijeća i općinskog načelnika, prati stanje 
u upravnim područjima za koje je osnovano, rješava 
u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih 
akata Općinskog vijeća, poduzima mjere za koje je 
ovlašten općim aktima Općinskog vijeća te obavlja i 
druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog 
članka Jedinstveni upravni odjel dužan je raditi po 
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smjernicama i preporukama općinskog načelnika i 
Općinskog vijeća.

Članak 52.

Upravne, stručne i ostale poslove u 
Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici 
i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne 
poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a 
namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Službenici u općini poticat će se na trajno 
stručno osposobljavanje i usavršavanje putem 
tečajeva, seminara i školovanja.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga 
pitanja od značenja za rad službenika i namještenika 
u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje 
uređuju se aktima Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika u skladu sa Zakonom.

Članak 53.

Dvije ili više jedinica lokalne samouprave,  
mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga 
samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, 
osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje 
novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka 
jedinice lokalne samouprave mogu osnovati 
zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, 
zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički 
organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim 
zakonima.

Međusobni odnosi jedinica lokalne 
samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja 
poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se 
posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i 
njihovim statutima i općim aktima.

Članak 54.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu 
zajedničkog upravnog tijela iz prethodnog članka 
odlučuje Općinsko vijeće.

Temeljem odluke predstavničkih tijela 
općinski načelnici i gradonačelnici sklopit će 
sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela 
kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, 
odgovornost, statusna pitanja službenika i 
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

V.    IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
BUKOVLJE

Članak 55.

Sve pokretne i nepokretne stvari te 
imovinska prava koje pripadaju općini Bukovlje 
čine njezinu imovinu.

Općina Bukovlje upravlja, koristiti se i 
raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog 
gospodara.

Članak 56.

 Općina Bukovlje ima prihode kojima u 
okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže.
Prihodi općine Bukovlje moraju biti razmjerni s 
poslovima koje obavljaju njihova tijela u skladu sa 
zakonom.
 Prihodi općine Bukovlje su:
1. � općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe,
2. � prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i 

imovinskih prava,
3. � prihodi od trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u 
kojima ima udio ili dionice,

4. � prihodi od naknada za koncesije,
5. � novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propisuje,
6. � udio u zajedničkom porezu,
7. � sredstva pomoći i dotacija Republike 

Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
8. � drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 57.

Temeljni financijski akt općine Bukovlje je 
Proračun.

Proračun donosi predstavničko tijelo 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samo-
uprave u skladu s posebnim zakonom.

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni 
predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog Proračuna i 
podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku 
utvrđenom posebnim zakonom.

Članka 58.

Ako općinski načelnik ne predloži proračun 
Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi 
prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo 
donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na 
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prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
razriješiti općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada 
Republike Hrvatske imenovat će Povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
nadležnosti općinskog načelnika i raspisati 
prijevremene izbore za općinskog načelnika 
sukladno posebnom zakonu.

Novo izabrani općinski načelnik dužan je 
predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 
dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz 
stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana 
kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom 
vijeću.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 
razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga 
članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim 
novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz 
stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik 
može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu 
Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave 
rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja 
Vlade Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske 
odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka 
tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi 
Republike Hrvatske i razriješenom Općinskom 
načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada 
Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore 
za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana 
objave odluke Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske u »Narodnim novinama«.«.

Članak 59.

Ako Općinsko vijće ne donese proračun 
prije početka proračunske godine, privremeno se, a 
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na 
osnovi odluke o privremenom financiranju, 
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa 
tijela općine i drugih proračunskih i izvan-
proračunskih korisnika u skladu s posebnim 
zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz 
stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca 
Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na 
prijedlog općinskog načelnika ili Povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo 

Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, 
do imenovanja povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem 
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem 
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju 
donosi općinski načelnik.

Po imenovanju  povjerenika  Vlade 
Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže 
povjereniku novu Odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni 
prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u 
vremenu do dolaska Povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, 
povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 
proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno 
odgovara Odluci o privremenom financiranju 
propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno 
razdoblju za koje se donosi.

Članak 60.

Ukupno mate r i j a lno  i  f inanc i j sko 
poslovanje općine nadzire Općinsko vijeće.

Članak 61.

Ministarstvo financija, odnosno drugo 
zakonom određeno tijelo, nadzire zakonitost 
materijalnog i financijskog poslovanja općine 
Bukovlje.

VI     AKTI OPĆINE BUKOVLJE

Članak 62.

Općinsko vijeće u svom samoupravnom 
djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu 
sa svojim statutom.

Prije nego što stupi na snagu opći akt, 
obavezno se objavljuje u službenom glasilu županije 
.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan 
od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom 
može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa 
na snagu prvog dana od dana objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 63.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje 
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općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku 
propisan ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada 
Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 64.

Jedinstveni upravni odjel neposredno 
izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća.

Članak 65.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju 
općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne 
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i 
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba 
(upravne stvari).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u 
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je to 
određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se 
rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba donose prvostupanjska tijela 
državne uprave.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga 
članka koje donosi Jedinstveni upranvi odjel, može 
se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
županije.

Na donošenje akata iz ovoga članka 
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka 
može se pokrenuti upravni spor sukladno 
odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na 
pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima 
su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 
povjerene javne ovlasti.

Članak 66.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća 
i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije 
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može 
pokrenuti upravni spor.

Članak 67.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupra-
vnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose 
Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju 
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit 
će pojedinačni neupravni akt ništavim u slučaju:
1. � ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
2. � ako je u postupku donošenja akta povrijeđen 

zakon,  statut ili drugi opći akt općine,
3. � ako se akt odnosi na pitanje koje nije u 

djelokrugu općine,
4. � ako je nepravilno primijenjen zakon ili 

drugi propis, odnosno opći akt.
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka 

ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od 
godine dana od donošenja pojedinačnog akta.

Protiv rješenja kojim se pojedinačni 
neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred 
nadležnim upravnim sudom.

VII.  NADZOR  ZAKONITOSTI  I ZAŠTITA 
OPĆINE

Članak 68.

Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti 
kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada i akata tijela općine Bukovlje.

Članak 69.

Na nadzor zakonitosti rada Općinskog 
vijeća, općih akata koje u samoupravnom 
djelokrugu donosi Općinsko vijeće, odluka koje 
donosi općinski načelnik, Statuta općine Bukovlje, 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe  Zakona o 
lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi.

Članak 70.

Nadležno ministarstvo u obavljanju poslova 
državne uprave koji su prenijeti na tijela općine 
Bukovlje može Općinskom načelniku davati 
naredbe.

Vlada Republike Hrvatske može općini 
Bukovlje oduzeti ovlast za obavljanje prenijetih 
poslova državne uprave ako općinski načelnik ne 
postupa po naredbama iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 71.

Na prijedlog središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i  područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske 
raspustit će Općinsko vijeće:
1.  ako donese odluku ili drugi akt kojim 

ugrožava suverenitet i  teritorijalnu 
cjelovitost Republike Hrvatske,
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2.  ako Općinsko vijeće ne donese statut u roku 
od 60 dana od dana konstituiranja,

3.  ako učestalo donosi opće akte suprotne 
Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog 
učestalih, težih povreda zakona i drugih 
propisa,

4.  ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez 
broja članova potrebnog za rad i donošenje 
odluka,

5.  ako ne može donositi odluke iz svog 
djelokruga dulje od 3 mjeseca,

6.  ako ne raspiše referendum iz članka 24. 
stavka 5. i članka 40.b stavak 3  Zakona o 
loka lno j  i  r eg iona lno j (područno j ) 
samoupravi, 

7.  ako u tekućoj godini ne donese proračun za 
sljedeću godinu niti odluku o privremenom 
financiranju te ako ne donese proračun do 
isteka roka privremenog financiranja, osim 
u slučaju iz članka 69.a stavka 1. Zakona o 
loka lno j  i  r eg iona lno j (područno j ) 
samoupravi. 

Članak 72.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju Općinskog vijeća stupa na snagu danom 
objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predsjednik raspuštenoga Općinskog 
vijeća može podnijeti tužbu Visokom upravnom 
sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave 
rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja 
Vlade Republike Hrvatske je hitne naravi.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske 
odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te 
presudu bez odgađanja dostaviti Vladi Republike 
Hrvatske i predsjedniku raspuštenoga Općinskog 
vijeća.

Odluka Visokog upravnog suda objavljuje 
se u »Narodnim novinama«.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će 
raspisati prijevremene izbore za Općinsko vijeće u 
roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim 
novinama«.

Članak 73.

Na prijedlog središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i  područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske 
istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i 
razriješiti općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika koji je izabrani zajedno s njim:
– � ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz 

razloga navedenih u članku 84. stavku 1. točki 
7. Zakona o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) 
samoupravi novoizabrano Općinsko vijeće ne 
donese proračun u roku od 90 dana od 
konstituiranja,

– � ako Općinsko vijeće ne donese proračun u 
roku iz članka 69.a stavka 4. Zakona o 
loka lno j  i  r eg iona lno j  (područno j ) 
samoupravi. 

Članak 74.

U slučaju iz prethodnog članka  Vlada 
Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
nadležnosti Općinskog vijećai izvršnog tijela i 
raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom 
zakonu.

Članak 75.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 
istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća i 
razrješenju općinskog načelnika stupa na snagu 
danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz 
stavka 1. ovoga članka predsjednik raspuštenog 
Općinskog vijeća i razriješeni općinski načelnik 
mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu 
Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave 
rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja 
Vlade Republike Hrvatske je hitne naravi.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske 
odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te 
svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi 
Republike Hrvatske, predsjedniku raspuštenog 
Općinskog vijeća i razriješenom Općinskom 
načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će 
raspisati prijevremene izbore za Općinsko vijeće i 
općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana 
objave odluke Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske u »Narodnim novinama«.

Članak 76.

 Vlada Republike Hrvatske imenovat će 
Povjerenika Vlade u općini Bukovlje:
1.  kada raspusti Općinsko vijeće,
2.  kada se u općini ne održe, u skladu sa 
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zakonom, izbori za novo predstavničko 
tijelo,

3.  kada se Općinsko vijeće ne konstituira 
sukladno odredbama posebnog zakona,

4.  kada  pres tane  mandat  Općinskom 
načelniku, gradonačelniku, odnosno 
županu i njihovom zamjeniku u slučaju iz 
članka 40.c stavka 1. i članka 40.d stavka 1., 
5. i 6., te članka 69a  Zakona o lokalnoj i 
regionalnoj(područnoj) samoupravi. .

5.  kada istovremeno raspusti Općinsko vijeće i 
razriješi općinskog načelnika sukladno 
odredbama Zakona.

Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje 
prava i obveza građana i pravnih osoba u općini 
Bukovlje.

Rješenje o imenovanju povjerenika stupa na 
snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 77.

 � Središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
predložit će Vladi Republike Hrvatske imenovanje, 
odnosno razrješenje povjerenika Vlade kada se za to 
ispune uvjeti propisani ovim Zakonom.

Za povjerenika Vlade u pravilu može biti 
imenovan rukovodeći službenik općine ili ureda 
državne uprave u županiji koji ispunjava sljedeće 
uvjete:
– � ima završen preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski 
i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski stručni studij,

– � protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak niti 
je osuđivan za kaznena djela za koja se 
postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Vlada Republike Hrvatske razriješit će dužnosti 
povjerenika prije isteka vremena na koje je 
imenovan:
– � ako to sam zatraži,
– � ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne 

ispunjava uvjete za izbor iz stavka 2. 
podstavka 2. ovoga članka,

– � ako ne obavlja dužnost sukladno Zakonu.

Povjerenik je u svom radu samostalan i 
odgovoran Vladi Republike Hrvatske.«.

Članak 78.

Povjerenik može:
– � donositi ili mijenjati opće akte općine, osim 

proračuna, samo ako je to potrebno radi 

provedbe zakona ili drugog propisa ili 
usklađivanja sa zakonom ili drugim 
propisom,

– � raspolagati imovinom općine samo ako je to 
nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza 
ili dovršenja ranije započetih poslova,

– � donositi odluke o imenovanjima samo kada 
je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada 
Jedinstvenog upravnog odjela i pravnih 
osoba kojih je osnivač ili vlasnik općina, u 
kojem slučaju je ovlašten imenovati 
vršitelje dužnosti,

– � zaključivati ugovore značajnije vrijednosti 
samo ako bi nezaključivanje ugovora 
prouzročilo znatnu materijalnu štetu, 
odnosno ako je zaključivanje ugovora 
nužno radi provedbe zakona ili izvršenja 
ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije 
započetih poslova.

Povjerenik je u svojem postupanju dužan 
procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja 
određenih radnji te njihov značaj i utjecaj na općinu.

U slučaju iz članka 58. ovog Statuta 
povjerenik može predstavničkom tijelu predložiti 
donošenje odluke o privremenom financiranju ako 
ju predstavničko tijelo nije donijelo.

Članak 79.

Danom konstituiranja Općinskog vijeća 
prestaje ovlast povjerenika za obavljanje poslova 
iz djelokruga Općinskog vijeća, a prvim radnim 

danom koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora općinskog načelnika  prestaje ovlast 

Povjerenika za obavljanje poslova općinskog 
načelnika.

VI   PRAVA IZABRANIH I IMENOVANIH 
OSOBA

Članak 80.

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit 
će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati 
profesionalno.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u 
roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti 
pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu  o 
tome na koji način će obnašati dužnost.

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije 
postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka 
smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Danom stupanja na dužnost osoba iz 
stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka 
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mandata određen posebnim zakonom.
Općinski načelnik i njego zamjenik mogu 

promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku 
mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni 
načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom 
odjelu.

Novi način obavljanja dužnosti započinje 
prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave 
obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski 
ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 
godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 81.

Osobe iz prethodnog članka Statuta  koje 
dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme 
profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo 
na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme 
obavljanja dužnosti uračunava im se u staž 
osiguranja.

Osobe iz prethodnog članka koje dužnost 
obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za 
rad.

Osnovna mjerila za određivanje plaće, 
odnosno naknade za rad osoba iz stavaka 1. i 2. 
ovoga članka, kao i druga prava vezana uz 
profesionalno obnašanje dužnosti općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika određuju se 
posebnim zakonom.

Osobe  ko j e  su  dužnos t  obav l j a l e 
profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog 
obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu 
plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po 
prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u 
visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za 
vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 
profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe  ko j e  su  dužnos t  obav l j a l e 
profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka 
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog 
obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu 
plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci 
po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti 
koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u 
visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za 
vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja 
dužnosti.

Osobe koje dužnost nisu obavljale 
profesionalno nemaju pravo na naknadu po 
prestanku obavljanja dužnosti.

Naknada iz stavaka 4. i 5. ovoga članka 
isplaćuje se na teret proračuna općine.

Prije isteka roka iz stavaka 4. i 5. ovoga 
članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, 
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na 
drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 82.

Po prestanku profesionalnog obnašanja 
dužnosti općinski načelnik i njegov zamjenik koji je 
prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno 
vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na 
rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona 
kojim se uređuju obveze i prava državnih 
dužnosnika.

Članak 83.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o 
početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kao i 
pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene 
sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 84.

Preds jedn iku  i  os ta l im izabran im 
dužnosnicima Općinskog vijeća prava na temelju 
obavljanja dužnosti prestaju:
– � istekom mandata,
– � danom donošenja odluke o razrješenju od 

dužnosti kada ih je Općinsko vijejće 
razriješilo prije isteka mandata Općinskog 
vijeća, ako odlukom o razrješenju nije 
drugačije određeno,

– � danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu 
podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije 
tridesetog dana od dana podnošenja ostavke,

– danom s tupanja  na  snagu odluke  o 
raspuštanju Općinskog vijeća, odnosno 
odluke o raspisivanju redovnih izbora.

Odluka o prestanku ostvarivanja prava na 
temelju prestanka obavljanja određene dužnosti 
dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine.

Članak 85.

Općinskom nače ln iku  i  n jegovom 
zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti 
prestaju danom stupanja na dužnost novoga 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno 
danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za 
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obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog 
načelnika.

Općinski načelnik od dana raspisivanja 
izbora za općinskog načelnika pa do dana stupanja 
na dužnost novoga općinskog načelnika može 
obavljati samo poslove koji su neophodni za 
redovito i nesmetano funkcioniranje općine

VII    JAVNA SLUŽBA

Članak 86.

� U okviru samoupravnog djelokruga općina 
Bukovlje osigurava obavljanje javnih službi koje 
zadovoljavaju svakodnevne potrebe stanovnika na 
području komunalnih, gospodarskih i društvenih 
djelatnosti, u skladu sa zakonom.
� Općina osigurava obavljanje komunalnih, 
gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem 
trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih 
pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne 
samouprave.
� Obavljanje određenih javnih službi općina 
može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o 
koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

VIII   JAVNOST RADA

Članak 87.

� Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika 
i njegovog zamjenika, te Jedinstvenog upravnog 
odjela je javan.
� Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu sa odredbama Poslovnika Općinskog 
vijeća.
� Javnost rada Općinskog vijeća, općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika, te Jedinstvenog 
upravnog odjela osigurava se:
-� izvještavanjem i natpisima u tisku i drugim 

oblicima priopćavanja
-� objavljivanjem općih i drugih akata u 

službenom glasilu županije i na web stranici 
općine Bukovlje  

Članak 88.

� Sjednice Općinskog vijeća su javne.
� Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, 
ili dio sjednice Općinskog vijeća, kada se raspravlja 
o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima 
označen pojedinim stupnjem povjerljivosti. 

Članak 89.

� Općinski načelnik može odlučiti da se 
prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je 
javnost osobito zainteresirana, objave putem 
sredstava javnog priopćavanja, putem web stranice 
općine Bukovlje, kao i putem javnog poziva, a radi 
iznošenja prijedloga i primjedbi.

Članak 90.

� Općina Bukovlje organizirat će svoj rad i 
poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na 
jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja 
Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene 
interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 91.

� Tjedni i dnevni raspored radnog vremena 
kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u 
Jedinstvenom upravnom odjelu određuje odlukom 
općinski načelnik.
 � Jedinstveni upravni odjel općine mora u 
svoje uredovno vrijeme omogućiti građaninu uvid u 
važeće republičke zakone i opće akte općine 
Bukovlje.
� Građani i pravne osobe moraju biti na 
prikladan način javno obaviješteni o radnom 
vremenu, uredovnim danima i drugim važnim 
pitanjima za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 92.

� Ostvarivanje javnosti rada tijela općine 
Bukovlje pobliže se uređuju Poslovnikom 
Općinskog vijeća.

Članak 93.

� Na zgradi u kojoj su smještena tijela općine 
mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom 
mjestu u zgradi treba biti istaknut raspored prostorija 
tijela općine Bukovlje.

IX    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 94.

� Do donošenja općih akata kojima se uređuju 
poslovi iz samoupravnog djelokruga općine 
Bukovlje  sukladno posebnim zakonima i 
odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti 
općine Bukovlje u onim odredbama koje nisu u 
suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
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� U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz 
stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se neposredno 
odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 95.

� Općina Bukovlje donijet će opće akte 
kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog 
djelokruga općine Bukovlje u rokovima određenim 
posebnim zakonima.

Članak 96.

� Postupak za promjenu Statuta pokreće se 
prijedlogom za promjenu Statuta.
� Promjenu Statuta može predložiti općinski 
načelnik, radno tijelo Općinskog vijeća, predsjednik 
Općinskog vijeća i 1/3 članova Općinskog vijeća.
� Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti 
prijedlog za promjenu Statuta.
� Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog 
za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti 
na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana 
zaključenja rasprave o njemu.
� Promjena Statuta je usvojena ako je za nju 
glasovala većina članova Općinskog vijeća.

Članak 97.

� Danom stupanja na snagu ovoga Statuta 
prestaje vrijediti Statut općine Bukovlje (“Službeni 
vjesniku Brodsko-posavske županije”, broj 11/01, 
04/06, 05/07, 11/09 i 8/13).

Članak 98.

� Statut općine Bukovlje stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA:021-05/18-01/02
URBROJ:2178/25-02-18-1 � � � � �
Bukovlje, 31. siječanj 2018. �

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

3.

 Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br.  
94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju 
komunalnim otpadom (Nar. nov., br.  50/17) , te 
članka 25. Statuta  općine Bukovlje («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 11/01, 
04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) Općinsko vijeće općine 
Bukovlje  na 6. sjednici održanoj 31.01.2018. 
donijelo je

ODLUKU 

o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području općine 
Bukovlje

Opće odredbe
Članak 1.

 Odlukom o načinu pružanja javnih usluga 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine Bukovlje (u daljnjem tekstu Odluka) 
utvrđuju se načini prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog 
komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog 
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada.

Članak 2.

 Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno 
prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog 
(glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava 
sakupljanja komunalnog otpada sukladno 
propisanim standardima te podrazumijeva 
prikupljanje tog otpada na određenom području 
pružanja usluge putem spremnika od pojedinih 
korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za 
obradu tog otpada. 

 Davatelj usluge pruža javnu uslugu na području 
općine Bukovlje. 
 Korisnik usluge na području pružanja usluge je 
vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela 
nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog 
dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, 
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odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu 
plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome 
obavijestio davatelja usluge. 
Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog i bioraz-
gradivog komunalnog otpada s korisnicima usluge 
sadržani su u Prilogu 1 ove Odluke. 

Ova Odluka utvrđuje: 

Kriterij obračuna količine otpada 

Članak 3.

Kriterij za obračun pružanja javne usluge sakuplja-
nja miješanog komunalnog i biorazgradivog 
komunalnog otpada je volumen ugovorenog 
spremnika za miješani komunalni otpad i broj 
pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad. 

Standardne veličine i druga bitna svojstva 
spremnika za sakupljanje otpada 

Članak 4.

Standardne veličine spremnika za sakupljanje 
miješanog komunalnog otpada su: 120 litara, 1100 
litara.
Standardni spremnici omogućuju pražnjenje 
spremnika komunalnim vozilima sa sustavima za 
podizanje spremnika. 
Za dodatno sakupljanje miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koriste 
se spremnici - plastične vreće od 120 litara, a za 
sakupljanje korisnog otpada koriste se  spremnici - 
plastične vreće od 120 litara i spremnici od 120 litara 
do 1100 litara. 
Korisnik usluge ima ograničen izbor veličine 
spremnika uz uvažavanje broja članova kućanstva i 
načina korištenja građevine sukladno Cjeniku 
usluga. 

Najmanja učestalost odvoza otpada prema 
područjima

Članak 5.

Najmanja učestalost odvoza za fizičke osobe: 
- � miješani komunalni otpad svakih 14 dana 
- � biorazgradivi komunalni otpad svakih 7 dana 
- � glomazni otpad jednom godišnje 
- � korisni otpad jednom mjesečno. 

Najmanja učestalost odvoza za pravne osobe: 
- � miješani komunalni otpad svakih 14 dana 
- � korisni otpad jednom mjesečno 
- � odvoz miješanog komunalnog otpada po 

pozivu u roku od 3 dana od narudžbe 
- � odvoz ostalog otpada po pozivu u roku od 3 

dana od narudžbe. 

Svi korisnici (fizičke i pravne osobe) moraju 
miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju 
predati barem jedanput. Ukoliko korisnici ne 
predaju miješani komunalni otpad barem jedanput u 
obračunskom razdoblju davatelj usluge ima pravo 
naplatiti jednu primopredaju miješanog komu-
nalnog otpada u obračunskom razdoblju. 
Povremeni korisnici (korištenje građevine do 4 
mjeseca godišnje, uz predočenje potvrdu o drugom 
boravištu, vizi, radnoj dozvoli ili dozvoli boravka u 
inozemstvu) ne trebaju ispuniti obavezu od jedne 
primopredaje miješanog komunalnog otpada u 
obračunskom razdoblju. Iznimno od navedenog, 
nadležno tijelo općine Bukovlje  može odrediti da se 
broj odvoza, na cijelom području općine Bukovlje ili 
u određenim dijelovima općine Bukovlje, uredi na 
drugačiji način, prema stvarnim potrebama.

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku 
godinu 

Članak 6.

Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se 
izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli 
mjesec sa rokom plaćanja 15 dana. 

Reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta 
Članak 7.

Općina Bukovlje ima više od 1.500 stanovnika i  
prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 
dužna je osigurati funkcioniranje reciklažnog 
dvorišta na svom području. 
Općina Bukovlje će sukladno članku 35. 
Zakona i člancima 9. i 10. Uredbe osigurati 
funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta 
na svom području za sva naselja JLS sve dok ne 
osigura funkcioniranje vlastitog reciklažnog 
dvorišta. Općina Bukovlje će sukladno Sporazumu 
o načinu pružanja usluga sakupljanja i skladištenja 
otpada u reciklažnom dvorištu, koristiti reciklažno 
dvorište u vlasništvu tvrtke Jakob Becker d.o.o.
Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji Vrbska 16, 
Gornja Vrba.
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Lokacije i vrijeme rada reciklažnog i mobilnog 
reciklažnog dvorišta objavljuje se na web stranici 
općine Bukovlje i web stranici davatelja usluga 
(termini sakupljanja).

Odredbe o načinu provedbe javne usluge i 
usluge povezane s javnom uslugom 

Članak 8.

Svakom korisniku usluge osigurana je mogućnost 
odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom 
mjestu (na adresi korisnika) te korištenje 
reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada. 
Odvojena primopredaja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja 
se putem standardnih spremnika kod korisnika 
usluge, na način da se otpadni papir i karton  
prikuplja odvojeno od biorazgradivog komunalnog 
otpada. 
Korisnik koji se odluči za kućno kompostiranje 
biorazgradivog komunalnog otpada mora osigurati 
komposter ili kompostište, te to potvrditi potpisom 
izjave da će to raditi sukladno  Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom. Davatelj usluge će sliku 
kompostera ili kućnog kompostišta i potpisanu 
izjavu korisnika držati u svojoj arhivi. 
Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje 
reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, 
tetrapak, metalna ambalaža, staklena ambalaža, 
tekstil) na obračunskom mjestu korisnika. 
Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje 
glomaznog otpada na obračunskom mjestu 
korisnika jednom godišnje i/ili u reciklažnom 
dvorištu. 
Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog 
komunalnog otpada imaju pravo na jedan dodatni 
besplatni odvoz glomaznog otpada godišnje za 
granje i lišće. 
Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje otpada 
određenog posebnim propisom koji uređuje 
gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu. 
Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće 
usluge: 
- � preuzimanje većih količina miješanog ili 

biorazgradivog komunalnog otpada od 
ugovorenih uz plaćanje troškova sakupljanja i 
obrada tih količina 

- � preuzimanje većih količina glomaznog otpada 
od ugovorenih količina uz plaćanje sakupljanja 
i obrade tih količina. 

Članak 9.

Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s 
javnom uslugom dužan je: 

- � osigurati korisniku usluge spremnik za 
primopredaju miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada i 
reciklabilnog komunalnog otpada. 

- � označiti spremnik čitkom i trajnom oznakom 
- � dostaviti korisniku usluge obavijest iz članka 

23. ove Odluke 
- � preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge, 

vodeći računa o tome da oko spremnika ne 
ostaje razbacan otpad iz spremnika nakon 
preuzimanja spremnika 

- � odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu 
javne usluge i usluge povezane s javnom 
uslugom 

- � osigurati provjeru da otpad sadržan u 
spremniku prilikom primopredaje odgovara 
vrsti otpada čija se primopredaja obavlja 

- � voditi evidenciju o preuzetim količinama 
otpada 

- � davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima 
se ostvaruje pojedinačno korištenje javne 
usluge uključivo i kad više korisnika koristi 
zajednički spremnik. 

Članak 10.

Korisnik usluge je dužan : 

- � koristiti javnu uslugu i predati miješani 
komunalni otpad i biorazgradivi komunalni 
otpad davatelju javne usluge na području na 
kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge 

- � omogućiti davatelju javne usluge pristup 
spremniku na mjestu primopredaje u slučaju 
kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj 
površini 

- � postupati s otpadom na obračunskom mjestu 
korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u 
opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do 
rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje 
pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa 
otpada 

- � odgovarati za postupanje s otpadom i 
spremnikom na obračunskom mjestu korisnika 
us luge sukladno Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju 
komunalnim otpadom i ovoj Odluci 

- � zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom 
obračunskom mjestu odgovarati za obveze 
nastale zajedničkim korištenjem spremnika 
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sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim 
otpadom i ovoj Odluci 

- � predavati biorazgradivi komunalni otpad, 
reciklabilni komunalni otpad, problematični 
otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog 
komunalnog otpada 

- � predavati problematični otpad u reciklažno 
dvorište 

- � plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u 
skladu sa važećim cjenikom. 

Odredbe o provedbi Ugovora koje se 
primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih 
okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i 
sl.) 

Članak 11.

Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za 
kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz 
Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i 
nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne 
kontrole (viša sila), kao što su radnje građanskih ili 
vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, 
poplava, snijeg, led, eksplozija , rat, embargo, 
štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.
O nastupu izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. Ovog 
članka Odluke, kao razlog kašnjenja u ispunjenju ili 
neispunjenju javne usluge, Davatelj usluge će bez 
odgode obavijestiti Korisnike usluga putem mrežnih 
stranica i /ili sredstava javnog informiranja.
Ispunjenje obveza Davatelja usluge iz Ugovora, u 
slučaju nastupa izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. 
Ovog članka Odluke, će se odgoditi ili promijeniti za 
vrijeme njihovih trajanja.
Po prestanku uvjeta koji onemogućavaju izvršenje 
javne usluge prikupljanja biorazgradivog i 
miješanog komunalnog otpada Davatelj usluge će 
Korisnika usluge obavijestiti putem internetskih 
stranica ili medija o načinu i vremenu izvršenja 
usluge. 

Odredbe o načinu podnošenja prigovora i 
postupanju po prigovoru Korisnika usluge na 
neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja 
komunalnog otpada 

Članak 12.

Prigovori i reklamacije podnose se Davatelju 
usluga. 
Korisnik usluge podnosi prigovor Davatelju usluga 
čije povjerenstvo razmatra prigovor, a rješenje 
odnosno odgovor na prigovor daje se u pisanom 
obliku 

Ukoliko korisnik usluge nije zadovoljan odgovorom 
na prigovor, piše reklamaciju koju rješava 
povjerenstvo u kojem je uz davatelja usluga prisutan 
i član iz udruge za zaštitu potrošača, a rješenje 
odnosno odgovor na reklamaciju daje se u pisanom 
obliku. 

Odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje 
javne usluge 

Članak 13.

Davatelj usluge svim korisnicima osigurati će uvjete 
za pojedinačno korištenje spremnika za sakupljanje 
svih vrsta otpada. 
Ukoliko nije moguće pojedinačno korištenje javne 
usluge, Davatelj usluga omogućit će korisnicima 
zajedničko korištenje javne usluge. 

Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja 
javne usluge za pojedinog korisnika usluge 

Članak 14.

Prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge za 
pojedinog korisnika smatra se podatak koji, 
prilikom preuzimanja otpada, službena osoba 
Davatelja usluge unosi u službenu evidenciju iz 
članka 9. stavak 1. točka 7. ove Odluke.
Evidencija se vodi u digitalnom obliku i sadrži sve 
propisane podatke sukladno članku 17. Uredbe o 
gospodarenju komunalnim otpadom.
Korisnik usluge može na zahtjev dobiti od davatelja 
usluge ispis evidencije odvoza otpada.
Korisnik može osporavati izvršenje javne usluge 
dokaznim sredstvima prema odredbama Zakona o 
općem upravnom postupku.

Odredbe o cijeni obvezne minimalne javne 
usluge 

Članak 15.

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge 
koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja 
komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu 
poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene 
načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo 
poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu 
pružanja javne usluge. 
Cijena obavezne minimalne javne usluge pokriva 
sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja 
otpadom propisane člankom 33. Zakona i člankom 
18. Uredbe osim troškova obrade miješanog 
komunalnog otpada. 
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Cijena obavezne minimalne javne usluge definira se 
za ugovoreni volumen spremnika za miješani 
komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad. 
Cijena javne usluge određuje se cjenikom koji nije 
sastavni dio ove Odluke.
Cjenik donosi Davatelj usluge uz prethodnu 
suglasnost načelnika općine Bukovlje te ga je dužan 
objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Način određivanja udjela korisnika javne 
usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge 
kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije 
postignut sporazum o njihovim udjelima 

Članak 16.

Ukoliko korisnici usluga koji koriste zajednički 
spremnik ne dogovore udjele o korištenju 
zajedničkog spremnika kao kriterij određivanja 
udjela korisnika javne usluge primjenjivat će se broj 
članova domaćinstva za fizičke osobe, a broj 
zaposlenih za pravne osobe. 

Odredbe o ugovornoj kazni 

Članak 17.

Ukoliko korisnik usluge postupa protivno Ugovoru 
te se ne pridržava odredbi ove Odluke i Općih uvjeta 
usluge (iz Priloga 1 ove Odluke), davatelj usluga ima 
pravo na isplatu ugovorne kazne za ostavljanje više 
otpada od ugovorenog volumena spremnika,  
odlaganje otpada u krive spremnike, uništenje 
spremnika davatelja usluga, nereguliranje javne 
usluge sakupljanja biorazgradivog otpada, ne 
stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme, 
izjavljivanje da kompostira kod kuće ali to ne radi. 

Iznos ugovorne kazne određen za pojedino 
postupanje definira se u cjeniku javnih usluga a 
mora biti razmjeran troškovima uklanjanja 
posljedica takvog postupanja. 

Odredbe o korištenju javne površine za 
prikupljanje otpada 

Članak 18.

Javna površina koristi se samo za sakupljanje 
mi ješanog komunalnog i  b iorazgradivog 
komunalnog otpada i to javna površina ispred 
obračunskog mjesta korisnika. 
Glomazni otpad ne smije se sakupljati na javnim 
površinama, osim granja koje se sakuplja u sklopu 
usluge sakupljanja glomaznog otpada. 

N a  j avn im  pov r š inama  n i j e  dozvo l j eno 
kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. 

Kriterij za određivanje korisnika usluge u čije 
ime općina Bukovlje  preuzima obvezu plaćanja 
cijene za javnu uslugu 

Članak 19.

Općina Bukovlje preuzima obvezu plaćanja cijene 
za javnu uslugu za kućanstva korisnika naknade 
prema propisima o socijalnoj skrbi koji imaju 
prebivalište na njenom području.

Općina Bukovlje vodi popis korisnika usluge u čije 
ime je preuzela obvezu plaćanja cijene za javnu 
uslugu koji sadrži sljedeće podatke: korisnik usluge, 
obračunsko razdoblje, cijena za javnu uslugu koju je 
Općina Bukovlje platila davatelju javne usluge.

Odredbe o količini glomaznog otpada koji se 
preuzima u okviru javne usluge 

Članak 20.

Davatelj usluge je dužan u okviru javne usluge 
jedanput u kalendarskoj godini preuzeti krupni 
(glomazni) otpad od korisnika usluge na 
obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.
Davatelj usluge će osigurati preuzimanje krupnog 
(glomaznog) otpada bez naknade u okviru 
organizirane akcije odvoza glomaznog otpada.
Davatelj usluge je dužan na zahtjev korisnika usluge 
osigurati preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada 
od korisnika usluge na obračunskom mjestu 
korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan 
platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog 
dvorišta.

Davatelj usluge je dužen preuzeti glomazni otpad od 
korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika 
usluge iz stavka 2. ovog članka u što kraćem roku 
koji zajednički određuju korisnik i davatelj usluge.

Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju 
krupnim (glomaznim) komunalnim  propisuje 
ministar naputkom.

Nekretnina koja se trajno ne koristi 

Članak 21.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za 
koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju pisanog 
očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljene potvrde 
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o isključenju uređaja za potrošnju električne 
energije, vode, plina ili na neki drugi način od strane 
ovlaštenog pružatelja navedenih usluga. 
Korisnik usluge može umjesto potvrde o isključenju 
uređaja za potrošnju dostavljati i godišnji 
(polugodišnji) obračun potrošnje električne energije 
te ako je potrošnja u prethodnom razdoblju bila 
manja od 50 kw onda se nekretnina smatra 
nekorištenom za naredni period od vremena 
predanog obračuna (polugodišnje ili godišnje). 
Iznimno davatelj usluge prihvatiti će, prvi put samo 
pisano očitovanje vlasnika nekretnine o trajnom ne 
korištenju nekretnine, a korisnik usluge mora u roku 
od 6 mjeseci dostaviti obračun potrošnje električne 
energije kojim mora dokazati da je potrošnja 
električne energije manja od 50 kw za obračunsko 
razdoblje. Ukoliko korisnik usluge ne dokaže da je 
potrošnja bila manja od 50 kw u obračunskom 
razdoblju, davatelj usluge ima pravo na retroaktivnu 
naplatu za proteklo razdoblje cijene minimalne 
javne usluge za proteklo razdoblje. 

Izjava o načinu korištenja javne usluge 

Članak 22.

Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju javne 
usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. 
Izjava sadržava sve podatke sukladno članku 14. 
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a 
sam sadržaj i izgled Izjave propisan je posebnim 
dodatkom ove Odluke. 
Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne 
usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika 
usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana 
zaprimanja Izjave. 
Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, 
korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak 
Izjave u roku od 8 dana od dana zaprimanja. 
Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz 
Izjave koji je naveo korisnik usluge  kada je taj 
podatak u skladu sa Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju 
komunalnim otpadom i ovom Odlukom. 
Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak 
iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge u 
sljedećem slučaju: 
- � kad se korisnik usluge ne očituje o podacima i 

ne dostavi Izjavu u roku od 15 dana 
- � kad više korisnika usluge koristi zajednički 

spremnik, a među korisnicima usluge nije 
postignut dogovor o udjelima korištenja 
zajedničkog spremnika na način da zbroj svih 
udjela čini jedan, tada se primjenjuje udio 
korisnika usluge u korištenju zajedničkog 

spremnika koji je odredio davatelj javne 
usluge. 

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne 
usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku 
od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o 
svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz 
Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se 
primjenjivati namjeravana promjena. 

Ugovor o korištenju javne usluge 

Članak 23.

Ugovor o korištenju javne usluge smatra se 
sklopljenim kad korisnik usluge dostavi davatelju 
usluge Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne 
usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za 
primopredaju miješanog komunalnog otpada u 
slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju 
javne usluge Izjavu. 
Za postojeće korisnike usluge smatra se da je ugovor 
potpisan, ako je javna usluga već korištena u 
proteklom razdoblju ili ako je korisnik usluge 
zaprimio na korištenje spremnik za primopredaju 
miješanog komunalnog otpada. 
Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava, Opći 
uvjeti usluge i Cjenik javne usluge. 
Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku 
usluge uvid u Odluku, Izjavu, Opće uvjete usluge i 
Cjenik javne usluge prilikom sklapanja i izmjene 
i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge. 
Općina Bukovlje i davatelj javne usluge dužni su 
putem sredstava javnog informiranja, mrežne 
stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi, za 
korisnika usluge prikladan način, osigurati da je 
korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene 
i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim 
odredbama koje uređuju sustav sakupljanja 
komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim 
posljedicama. 
Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj 
stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne 
stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Uredba o 
gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu 
presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i 
obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno 
obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje 
zaštita potrošača. 

Obavijest o prikupljanju otpada 

Članak 24.

Davatelj usluga će do 20.12. tekuće godine 
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korisnicima usluge dostaviti obavijest o prikuplja-
nju otpada za sljedeću kalendarsku godinu. 
Obavijest će biti objavljena i putem mrežnih stranica 
davatelja usluge (termini sakupljanja). 
Obavijest mora sadržavati: 
1. � plan s datumima primopredaje miješanog 

komunalnog otpada, biorazgradivog komu-
nalnog otpada i reciklabilnog komunalnog 
otpada s okvirnim vremenom primopredaje 
otpada 

2. � lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta 
3. � lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog 

reciklažnog dvorišta 
4. � lokaciju i radno vrijeme kompostane, sortirnice 

i centra za ponovnu uporabu 
5. � plan s datumima preuzimanja glomaznog 

otpada u okviru javne usluge 
6. � uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji 

kompostira biootpad
7. � uputu o postupanju s miješanim komunalnim 

otpadom, biorazgradivim komunalnim 
otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom 

8. � kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za 
preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev 
korisnika usluge 

9. � uputu o preuzimanju komunalnog otpada na 
zahtjev korisnika usluge.

 
Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Članak 25.

Davatelj usluge dužan je voditi digitalnu evidenciju 
koja sadrži sljedeće podatke o korisniku usluge: 
- � ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke 

osobe – obrtnika, OIB i adresa
- � podaci o obračunskom mjestu (adresa) 
- � popis primopredaja miješanog komunalnog 

otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, 
glomaznog otpada korisnika usluge po 
obračunskom razdoblju 

- � popis izjavljenih prigovora korisnika usluge. 

Za svako obračunsko mjesto vode se sljedeći podaci: 
- � oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, 

naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe 
dodatnu oznaku 

- � podatak o korištenju nekretnine na obračun-
skom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi) 

- � datum zaprimanja zadnje Izjave 
- � vrsta i količina spremnika s pripadajućim 

oznakama 
- � udio korisnika usluge u korištenju spremnika 
- � datum i broj primopredaja otpada i dokaz o 

izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju 

sukladno volumenu spremnika i broju 
pražnjenja 

- � korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog 
reciklažnog dvorišta 

- � adresa reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog 
reciklažnog dvorišta 

- � datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice 
korisnika usluge, ključni broj otpada propisan 
posebnim propisom kojim se uređuje katalog 
otpada i masa preuzetog otpada u reciklažnom 
dvorištu. 

Za korištenje usluge preuzimanja glomaznog otpada 
vode se sljedeći podaci: 
- � korisnik usluge, datum preuzimanja gloma-

znog otpada u okviru javne usluge 
- � korisnik usluge, datum zahtjeva i datum 

preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev 
korisnika usluge. 

Podaci iz evidencije o preuzetom otpadu za 
korisnika usluge moraju biti dostupni na uvid 
korisniku usluge na njegov zahtjev. 

Suglasnost na cjenik javne usluge 

Članak 26.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik sadrži: 
- � prijedlog cjenika s obrazloženjem 
- � procjenu iznosa prosječnog računa sukladno 

prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio 
dužan platiti davatelju javne usluge u 
obračunskom razdoblju 

- � izjavu osobe odgovorne za zastupanje davatelja 
javne usluge da je prijedlog cjenika u skladu sa 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, 
Uredbom o komunalnom otpadu i Odlukom 

- � prijedlog datuma početka primjene cjenika. 
Zahtjev za izmjenu cjenika sadrži i važeći cjenik, 
podatak o postotku promjene cijene u odnosu na 
važeću cijenu te razloge za promjenu cijene s 
detaljnim obrazloženjem. 
Davatelj javne usluge objaviti će suglasnost na 
cjenik u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije te obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i 
izmjeni cjenika u roku od 30 dana prije dana 
primjene cjenika. 

Općinski načelnik općine daje suglasnost na 
prijedlog cjenika, odnosno njegove izmjene i 
dopune, te je obavezan prije davanja suglasnosti 
provjeriti da li je prijedlog cjenika usklađen sa 
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Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, 
Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i 
ovom Odlukom. 
Općinski načelnik općine Bukovlje dužan se je 
očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja 
zahtjeva pribavljanje suglasnosti. 
Ako se općinski načelnik ne očituje u roku iz 
prethodnog stavka smatra se da je suglasnost dana.

Obračun cijene javne usluge 

Članak 27.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova 
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim 
otpadom. 
Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu 
spremnika za miješani komunalni otpad i broja 
pražnjenja spremnika. 
Strukturu cijene javne usluge čini cijena, cijena 
obavezne minimalne javne usluge, cijena javne 
usluge za količinu predanog miješanog komunalnog 
otpada i cijena ugovorne kazne. 

Formula za izračun cijene javne usluge: 

C– cijena javne usluge za količinu predanog 
miješanog komunalnog otpada izražena u kunama 

CMJUK– cijena obavezne minimalne javne usluge 
bez odvoza biootpada (sa vlastitim kompostištem)

CMJUS– cijena obavezne minimalne javne usluge 
sa odvozom biootpada (bez vlastitog komposišta) 

JCVM– jedinična cijena za pražnjenje volumena 
spremnika miješanog komunalnog otpada izražena  
u   kunama sukladno cjeniku 

BPM– broj pražnjenja spremnika miješanog 
komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
sukladno podacima u Evidenciji 

U– udio korisnika usluge u korištenju spremnika. 

UK- cijena ugovorene kazne 

Cijena  bez odvoza bio otpada (sa vlastitim 
kompostištem) : 
C =CMJUK+( (JCVM × BPM) × U)+UK 

Cijena sa odvozom bio otpada (bez vlastitog 
komposišta) : 
C =CMJUS+( (JCVM × BPM) × U+UK 

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne 
usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko 
mjesto i obračunsko razdoblje. 
Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene 
su nekretnine koje se trajno ne koriste, odnosno 
korisnici usluga u skladu s člankom 18. ove Odluke. 
Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi 
spremnik, udio korisnika usluge u korištenju 
spremnika je jedan (U=1). 
Kad više korisnika usluge zajednički koriste 
spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih 
međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja 
usluge, mora iznositi jedan. 
Kad više korisnika usluge koristi zajednički 
spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne 
u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog 
korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste 
zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju 
spremnika. 
Za korištenje većih spremnika (od 1100 l) pravne 
osobe mogu ugovoriti cijenu po odvozu, a u cijenu 
su uključeni svi troškovi. 

 Izvješće o radu davatelja javne usluge 

Članak 28.

Davatelj javne usluge je dužan predati Izvješće o 
radu davatelja javne usluge na obrascu koji 
objavljuje Agencija na svojim mrežnim stranicama u 
rokovima i sadržajem sukladno Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju 
komunalnim otpadom. 
Davatelj javne usluge je dužan izvješće o radu 
podnijeti i Predstavničkom tijelu općine Bukovlje 
do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 
kalendarsku godinu. 

Poticajna naknada za smanjenje količine 
miješanog komunalnog otpada

Članak 29.

Naknada za smanjenje količine miješanog 
komunalnog otpada obračunava se u rokovima i na 
način propisan člankom 24. Uredbe o gospodarenju 
komunalnim otpadom. 

 Nadzor provođenja Odluke 

Članak 30.

Nadzor nad provedbom ove Odluke reguliran je 
Odlukom o komunalnom redu općine Bukovlje. 
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Završne odredbe

Članak 31.

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

KLASA: 363-01/18-01/01
URBROJ: 2178/25-02-18-1
U Bukovlju,31. siječnja, 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević inž.građ., v.r.

PRILOG 1

Na temelju odredbe članka 295. Zakona o obveznim 
odnosima (NN35/05 i 41/08, 125/11), Zakona o 
zaštiti potrošača (NN41/14, 110/15), Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
i Pravilnika o gospodarenju s otpadom (NN 23/14, 
117/17), Uredbe o gospodarenju komunalnim 
otpadom (NN 50/17) direktor trgovačkog društva 
Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, 
Brankica Ristić donosi dana 24.siječnja 2017. 
godine.

OPĆI UVJETI 

PRUŽANJA JAVNIH USLUGA 
SAKUPLJANJA MIJEŠANOG 
KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG 
OTPADA

Članak 1.

Ovim Općim uvjet ima utvrđuju se 
međusobni odnosi davatelja i korisnika usluge koji 
proizlaze iz Koncesijskog ugovora odnosno 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada od strane davatelja usluge korisniku usluge 
na području pružanja javne usluge.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve 
korisnike usluga koji zaključe Ugovor s davateljem 
usluge.

Članak 2.

U slučaju kada odredbe Ugovora upućuju na 
primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, te 
odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora.

Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem 
ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Članak 3.

Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju 
zaključenjem Ugovora sukladno Odluci. 
Ugovor se smatra sklopljenim: 
1. Kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge 

Izjavu ili 
2. Prilikom prvog korištenja javne usluge ili 

zaprimanja na korištenje spremnika za 
primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad 
korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge 
Izjavu. 

Zaključenjem ugovora korisnik usluge pristaje na 
primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.

Članak 4.

Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom 
javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj usluge 
sukladno odredbama Odluke.

Korisnik usluge dužan je plaćati cijenu 
javne usluge utvrđenu cjenikom javne usluge.

Članak 5.

Cijenu javne usluge korisnici usluge plaćaju na 
temelju računa koji im davatelj usluge ispostavlja 
jednom mjesečno, kad nastaje obveza plaćanja.

Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku 
valute plaćanja. 

Rok za pisani prigovor ili reklamaciju na 
ispostavljeni na ispostavljeni račun je 8 (osam) dana 
od primitka računa, u protivnom se smatra da je 
ispostavljeni račun nesporan, a priloženi račun 
pravilan. 

Članak 6.

Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je 8 
(osam) dana prije početka korištenja usluge 
obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja 
javne usluge (stjecanje vlasništva nekretnine).

Davatelj usluge i korisnik usluge (vlasnik 
nekretnine) sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim 
Općim uvjetima i Odlukom. Radi otklanjanja svake 
sumnje, pisani oblik Ugovora nije pretpostavka 
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nastanka ugovornog odnosa između davatelja 
usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka 
valjanosti nastalog Ugovora posebice u slučajevima 
kada se usluga od strane davatelja usluge izvršava, a 
korisnik usluge neopravdano odbija potpisati 
Ugovor tj. dostaviti Izjavu.

Postojeći Korisnik usluge u slučaju bilo 
kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni 
odnos, a koje utječu na međusobne odnose između 
davatelja usluge korisnika usluge dužan je iste 
prijaviti davatelju usluge najkasnije u roku od 15 
(petnaest) dana od dana nastale promjene pisanim 
putem.

Korisnik usluge obvezan je obavijestiti 
davatelja usluge u roku od 15 (petnaest) dana o 
prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, 
poslovni prostor). Zahtjev za prestanak korištenja 
nekretnine glede korištenja javne usluge prijavljuje 
se pisanim putem.

Prilikom stjecanja odnosno prestanka 
statusa korisnika usluge isti je navedeni status dužan 
dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumen-
tacijom, a koja je prilikom ispunjavanja službenih 
obrazaca davatelja usluge navedena kao prilog.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća 
se od datuma prijave, te je isključena mogućnost 
retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom 
promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni.

Prilikom konačnog prestanka korištenja 
javne usluge, korisnik usluge (vlasnik nekretnine) je 
dužan platiti sve do tada zaprimljene račune i tek 
tada se može brisati iz evidencije korištenja usluge.

Članak 7.

Osim u slučaju promjene vlasništva 
nekretnine te razloga utvrđenog u čl.13. Uredbe 
(nekretnina koja se trajno ne koristi), korisnik usluge 
ne može otkazati Ugovor; tj. sve dok koristi javnu 
uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno 
obračunu davatelja usluge.

Članak 8.

Spremnike za odlaganje otpada korisnik 
usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini 
odnosno u objektima ili drugim prostorima u svom 
vlasništvu.

Korisnik usluge dužan je posude redovito 
održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, te je 
odgovoran za svako namjerno oštećenje kao i 
nestanak. U slučaju otuđenja i oštećenja posuda za 
odlaganje otpada trošak nabave novih snosit će 
korisnik usluge.

Članak 9.

U slučaju da je dokazano da je oštećenje 
spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj 
usluge trošak nabave novog spremnika snosit će 
davatelj usluge. Davatelj usluge dužan je pažljivo 
rukovati spremnicima za odlaganje otpada, tako da 
se iste ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i 
onečišćuje okolinu. Svako onečišćavanje i oštećenje 
prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti 
su dužni odmah ukloniti. Nakon pražnjenja posuda 
za odlaganje otpada davatelj usluge dužan ih je 
vratiti na mjesto na kojem su bili i zatvoriti 
poklopac.

Članak 10.

Korisnici usluge dužni su posude za otpad 
od 120 i 1100 litara večer prije sakupljanja i odvoza 
otpada iznijeti na javnu površinu uz prometnicu, 
odnosno na mjesto na kojem je moguće isprazniti 
sadržaj posude u specijalno vozilo za otpad. 
Korisnici usluga dužni su otpad odložiti u spremnike 
na način da se isti mogu potpuno zatvoriti. Ukoliko 
količina otpada premašuje volumen posude ili 
spremnika, otpad se može odlagati i u tipizirane 
doplatne vreće za otpad davatelja usluge, koje se 
mogu nabaviti na blagajni davatelja usluge.

Otpad koji nije odložen u skladu sa 
odredbama ovog članka davatelj usluge nije dužan 
sakupiti, bez snošenja bilo kakvih posljedica po toj 
osnovi za davatelja usluge.

Članak 11.

U slučaju nedovoljne širine ceste i mjesta za 
okretanje uslijed kojih je vozilu davatelja 
onemogućen pristup, korisnici će otpad odlagati u 
spremnike za otpad, prema mjestu koje se odredi u 
dogovoru s nadležnim tijelom jedinica lokalne 
samouprave.

Članak 12.

� Biorazgradivi komunalni otpad mora se nalaziti 
u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren. 
Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom 
pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.

Članak 13.

U spremnike za miješani komunalni otpad 
zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može 
reciklirati, biorazgradivi otpad, tekući otpad, žar, 
lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, 
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otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad.  

Članak 14.

U spremnike za biorazgradivi komunalni 
otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva 
(ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, 
vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta 
(lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća 
i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

Članak 15.

Krupni (glomazni) otpad odvozi se jednom 
godišnje bez naknade. Odvoz glomaznog otpada 
može se naručiti minimalno 7 radnih dana prije 
termina odvoza, uz plaćanje troškova usluge 
prijevoza. Selektirano prikupljanje korisnog otpada 
obavlja se mjesečnim prikupljanjem na obračun-
skim mjestima korisnika.

Članak 16.

� Svi dodatni dogovori i pravno relevantne izjave 
ugovornih strana su valjane jedino ukoliko su 
učinjene u pisanom obliku.
� U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti 
između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će 
odredbe Ugovora.
� Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih 
uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili 
nepovrediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora 
odnosno Općih uvjeta, te će se ostatak Ugovora 
odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem 
mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom 
slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno 
utvrditi odgovarajuću odredbu  koja će zamijeniti 
takvu ništavu, nevaljanu ili nepovredivu odredbu, a 
koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih 
strana koju su imali prilikom dogovaranja ništave, 
nevaljane ili nepovredive odredbe.
� Neizvršavanje bilo kojeg prava danog 
ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih 
uvjeta neće se smatrati odricanjem takve ugovorne 
strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava 
danog ugovornoj strani na temelju ovog Ugovora 
i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u 
pisanom obliku.
� Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na 
njegove odredbe za koje je izričito ili implicirano 
određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju 
primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora.
� Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve 
eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi 
Ugovora  pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u 

tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost 
stvarno nadležnog suda u Slavonskom Brodu.

          
 Članak 17.

� Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 1.2.2018. 
godine.

U Gornjoj Vrbi,  24.01.2018.god.
Direktor

Brankica Ristić, v.r.

4.

 Na temelju članka . 25. Statuta općine Bukovlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“), 
Općinsko vijeće općine Bukovlje na 6. sjednici 
održanoj dana 31.01.2018 donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
o otpisu potraživanja komunalne naknade

Članak 1.

Općinsko vijeće je suglasno da se izvrši 
otpis potraživanja evidentiranim obveznicima po 
osnovi duga za komunalnu naknadu do zaključno 
31.12.2014. godine.

Članak 2.

Otpis potraživanja izvršiti iz razloga 
nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim 
propisima, iz razloga što potraživanja nemaju 
pravnu osnovu i iz razloga nenaplativosti.

Članak 3.

Obvezuje se načelnik općine da prema 
ovom zaključku poduzme sve potrebne radnje za 
otpis potraživanja iz članka 1., a sukladno Odluci o 
proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate 
dospjelih a nenaplaćenih potraživanja općine 
Bukovlje.

KLASA: 363-03/18-01/01
URBROJ:2178/25-02-18-1
Bukovlja, 31. siječanj 2018. g. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 3Strana: 532



5.

 Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine« br. 25/13 i 85/15)  i 
članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 11/01, 04/06, 05/07, 
11/09 i 8/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici održanoj dana 31.01. 2018. godine donijelo je

 ODLUKU

o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

I.

Miroslav Brblić, upravni referent Jedinstvenog upravnog odjela, imenuje se za zamjenika službenika za 

informiranje (u daljnjem tekstu: zamjenik službenika za informiranje). Zamjenik službenika za informiranje 

zamjenjuje u odsutnosti službenika za informiranje.

II.

Podaci o općini Bukovlje i zamjeniku službenika za informiranje općine Bukovlje:

OIB 90513143012 

Naziv tijela javne vlasti  Općina Bukovlje 

Adresa (ulica i broj)  Josipa Kozarca 20 

Poštanski broj  35209 

Sjedište (općina ili grad) Bukovlje 

Broj telefona  035 461 118 

Broj faksa  035 461 118 

Internet stranica tijela javne vlasti http://www.bukovlje.hr/  

E-mail tijela javne vlasti opcina.bukovlje@gmail.com  

Zamjenik službenika za informiranje – ime i 

prezime 

Miroslav Brblić 

Zamjenik službenika za informiranje – broj 

telefona 

035 461 118 

Zamjenik službenika za informiranje – e-

mail  

opcina.bukovlje@gmail.com 
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III.

Zamjenik službenika za informiranje u odsutnosti službenika za informiranje, dužan je u obavljanju poslova 

postupati u skladu sa ovlaštenjima i obvezama Zakona o pravu na pristup informacijama.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje 
KLASA: 008-01/16-01/6, URBROJ: 2178/25-02-15-1 od 21. prosinca 2016.god („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, 26-1/16)

V.

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

na službenoj web stranici općine, dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 008-01/18-01/02
Urbroj: 2178/25-02-18-1
Bukovlje, 31. siječanj 2018 .g.
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, ing. građ., v.r.
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6.

 Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 40. e Statuta općine Bukovlje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) općinski načelnik općine Bukovlje 
dana 05. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU

o planu prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za 2018. godinu

I

Ovim Planom prijema u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Bukovlje  u 2018. godini.

II

 Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje, potreban broj 
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2018. godinu utvrđuje se kako slijedi:

 
 

Naziv radnog mjesta 
 

 
Broj 

sistematiziranih 
radnih mjesta 

 
Stanje 

popunjenosti 
radnih mjesta 

 
Potreban broj 

službenika/ 
namještenika na 

neodređeno vrijeme 

 
Ukupno 

planirano 

Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela 
(magistar struke ili 
stručni specijalist 
pravnog  smjera) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Viši računovodstveni 
referent 

1 1 1 1 

Viši referent za uredsko 
poslovanje 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

Referent- Komunalni 
redar (srednja stručna 

sprema IV stupnja) 
1 1 1 1 

Poslovni tajnik 
 

1 0 1 1 
 

UKUPNO 5 3 5 5 
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III

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje i utvrđivanju radnih 
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje predviđeno je ukupno 5 radna mjesta.

IV

Na dan 05. siječnja 2018. godine utvrđuje se da u Jedinstvenom upravnom odjelu postoje nepopunjena slijedeća 
radna mjesta: 

- Viši referent za uredsko poslovanje  – 1 izvršitelj

- Poslovni tajnik                                  – 1 izvršitelj

V

U  tijeku 2018. godine  planira se prijem službenika i namještenika u službu na neodređeno vrijeme na 
nepopunjena radna mjesta. 

VI

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje za 2018. godinu stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se  u  “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”. 

KLASA: 023-08/18-01/01
URBROJ: 2178/25-01-18-01
Bukovlje 05. siječnja 2018. godine

Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r.
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OPĆINA  OKUČANI

1.

 Na temelju članka 35. Stavka 1. Točke 1. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 34. 
Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko- 
posavske županije“ broj 4/09 i 9/13), Općinsko 
vijeće općine Okučani na 7. sjednici održanoj 31. 
siječnja 2018. godine donijelo je 

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama 
Statuta općine Okučani

Članak 1.

U Statutu općine Okučani („Službeni vjesnik 
Brodsko- posavske županije“ broj 4/09 i 9/13) u 
članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji 
glasi:
„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje 
odnose se jednako na muški i ženski rod.“

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se  novi stavak 2. 
koji glasi:
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima“.
U istom članku dosadašnji stavci 2.,3.,4.,5., postaju 
3.,4.,5. i 6.

Članak 3.

U članku 33. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. 
koji glasi:
„Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno 
t i je lo nadležno za obavl janje  poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se 
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog 
načelnika.“
U istom članku iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. 
koji glasi:
„Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja općinsko vijeće“.
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Članak 4.

U članku 34. stavku 1. iza podstavka 26. dodaje se 
novi podstavak 27. koji glasi:
„predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini 
trgovačkog društva u kojem općina ima dionice ili 
udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i 
nadzornog odbora trgovačkog društva.“
U istom članku stavku 1. iza podstavka 27. dodaje se 
novi podstavak 28. koji glasi:
„donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine“
Dosadašnji  podstavak 27. postaje podstavak 29.

�
Članak 5.

U članku 37. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase : 
„Mandat članova općinskog vijeća počinje danom 
konstituiranja Općinskog vijeća i traje do dana 
stupanja na snagu  odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora 
koji se održavaju svake četiri godine sukladno 
odredbama Zakona kojim se uređuju lokalni izbori, 
odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog 
tijela sukladno zakonskim odredbama“.
U  istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:
„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata predstavničkog tijela izabranog na 
redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte 
godine sukladno zakonskim odredbama kojim se 
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 
zakonskim odredbama“.
Dosadašnji stavci 3., 4., i 5., postaju stavci 2., 3., i 4.

Članak 6.

U članku 38. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. 
koji glasi“
„Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog 
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog 
zahtjeva “.
U istom članku iza stavka 3. dodaje se novi  stavak 4. 
koji glasi:
„Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, sukladno zakonu“.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 7.

U članku 39. Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. 
koji glasi:
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani 
neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela“.

Članak 8.

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i 
odluka o pristupanju raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta donose se većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća“.
U istom članku iza  stavak 2.  dodaje se novi stavak 
3. koji glasi:
„Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovih zamjenika koju je 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, donosi se 
dvotrećinskom većinom glasova svih članova 
općinskog vijeća“.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 9.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je 
počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti 
ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici 
imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci 
općinskog vijeća“.

Članak 10.

U članku 47. stavku 1. iza riječi „vijeće“ briše se 
točka , upisuje se zarez i dodaju riječi „predlaže 
dnevni red sjednica općinskog vijeća, upućuje 
prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani 
postupak, brine o postupku donošenja odluka i općih 
akata, održava red na sjednici općinskog vijeća, 
usklađuje rad radnih tijela, potpisuje odluke i akte 
koje donosi općinsko vijeće, brine o suradnji 
općinskog vijeća i općinskog načelnika, brine o 
zaštiti prava vijećnika i obavlja i druge poslove 
određene zakonom i Poslovnikom općinskog 
vijeća“. 
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Članak 11.

U članku 49. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. 
koji glasi:
„Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog 
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu 
objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog 
načelnika“. 

Članak  12.

U članku 51. stavku 1. iza riječi „vijeća“, briše se 
točka, upisuje se zarez i dodaju riječi „osim u godini 
održavanja redovnih lokalnih izbora“.

Članak 13.

U članku 56. stavku 1. podstavku 20. dodaje se novi 
podstavak 21. koji glasi:
„utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela 
općine,
U istom članku stavku 1. podstavku 21. dodaje se 
novi podstavak 22. koji glasi:
„predlaže izradu prostornog plana kao i njegove 
izmjene i dopune te razmatra i utvrđuje konačni 
prijedlog prostornog plana“.
U istom članku stavku 1. podstavku 22. dodaje se 
novi podstavak 23. koji glasi:
„donosi odluku o objavi i prikupljanja ponuda ili 
raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti, sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalnih djelatnosti te donosi odluku o objavi 
prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju 
ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova.“
U istom članku stavku 1. podstavku 23. dodaje se 
novi podstavak 24. koji glasi:
„daje prethodnu suglasnost za izmjenu cijena 
komunalnih usluga“.
U istom članku stavku 1. podstavku 24. dodaje se 
novi podstavak 25. koji glasi:�
„do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom 
vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture  i programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
prethodnu godinu“.
U istom članku stavku 1. podstavku 25. dodaje se 
novi podstavak 26. koji glasi:
„provodi postupak natječaja i donosi odluku o 
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu općine u skladu s posebnom 
od lukom opć inskog  v i j eća  o  pos lovn im 

prostorima“.
U istom članku stavku 1. podstavku 26. dodaje se 
novi podstavak 27. koji glasi:
„imenuje i razrješava predstavnike općine u tijelima 
javnih ustanova i drugih pravnih osoba i trgovačkih 
društava kojima je Općina osnivač, odnosno u 
kojima Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu, s 
tim da je takvu odluku o imenovanju i razrješenju 
dužan objaviti u prvom broju Službenog glasila 
Brodsko – posavske županije koji slijedi nakon 
donošenja te odluke“.
Dosadašnji podstavak 21. postaje podstavak 28.
�

Članak 14.

U članku 63. stavak 1. Alineja 6. mijenja se i glasi:
„Prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovih zamjenika koji su 
izabrani zajedno s njim može podnijeti najmanje 
20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 
općine i 2/3 članova općinskog vijeća. Prijedlog 
mora biti podnesen u pisanom obliku i mora 
sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu 
prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača“.�
U istom članku iza stavka 1. Alineja 6. ovog članka 
dodaje se alineja 7. ovog članka koja glasi:
„Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
prije proteka od 6 mjeseci od održanih izbora ili 
ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini 
u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika“.
U istom članku iza stavka 1. Alineja 7. ovog članka 
dodaje se alineja 8. ovog članka koja glasi:
„Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je 
dužan podneseni prijedlog za raspisivanje 
referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 
dostaviti središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu“.
U istom članku iza stavka 1. Alineja 8. ovog članka 
dodaje se alineja 9. ovog članka koja glasi:
„Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 
da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga“.
U istom članku iza stavka 1. Alineja 9. ovog članka 
dodaje se alineja 10. ovog članka koja glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
općinskog načelnika predložilo 2/3 članova 
Općinskog vi jeća,  odluku o raspis ivanju 
referenduma za opoziv općinskog načelnika i 
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njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim, 
Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća“:
U istom članku iza stavka 1. Alineja 10. ovog članka 
dodaje se alineja 11. ovog članka koja glasi:
„Ako se na referendumu donese odluka o opozivu 
općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat 
im prestaje danom stupanja na snagu rješenja o 
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske 
za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog 
vijeća“.

Članak 15.

U članku 67. stavku 2.  iza riječi „vijeće „ briše se 
točka i dodaje se „i općinski načelnik“.
U istom članku stavku 3. iza riječi „članka“ briše se 
„zarez“ i dodaje se „i donijeti odluku u roku od  60 
dana od dana zaprimanja prijedloga“.
U istom članku stavku 4. iza riječi  „odlukom“ 
briše se riječ „stavka 1“ i dodaje se riječ „stavka 
3.“
U istom članku stavku 4. iza riječi „tražiti“ briše se 
„mjesnih zborova građana“ i dodaje se „i rok u 
kojem je rezultate određenog zbora građana 
potrebno dostaviti općinskom vijeću“.
U istom članku iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. 
koji glasi:
„Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 
dana od dana donošenja odluke iz članka 67. stavka 
3. ovoga Statuta“. 
U istom članku iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. 
koji glasi:
„Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće 
mjesnog odbora“.
U istom članku iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji 
glasi:
„Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih 
u popis birača mjesnog odbora za čije područje je 
sazvan zbor građana“.
U istom članku iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. 
koji glasi:
„Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je 
javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana. Većina nazočnih može odlučiti da je 
izjašnjavanje tajno“.

Članak 16.

U članku 71. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 
može dati 10% građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog  
odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa 
sjedištem na području općine te općinski načelnik“.

Članak 17.

U članak 81.  stavak 1. mijenja se i glasi:
„U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću 
rada mjesnog odbora općinski načelnik može 
općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća 
mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog 
Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 
povjerene mu poslove“.

Članak 18.

Članak 90. mijenja se i glasi:
„Temeljni financijski akt općine je proračun.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, 
dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga 
Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom 
posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s 
posebnim zakonom“.

Članak 19.

Iza članka 90. dodaju se novi članci 90. a i 90. b 
koji glase:

„90. a
Ako općinski načelnik ne predloži proračun 
Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi 
prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo 
donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na 
prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
razriješiti općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike 
Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore 
za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti 
Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od 
dana stupnja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. 
ovoga članka u roku od 45 dana od dana kada ga je 
općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju 
općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa 
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na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 
5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može 
podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike 
Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade 
Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o 
tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te 
svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi 
Republike Hrvatske i razriješenom općinskom 
načelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
objavljuje se u „Narodnim novinama“.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike 
Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za 
općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana 
objave odluke Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske u „Narodnim novinama“. 

Članak 90. b

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije 
početka proračunske godine, privremeno se, a 
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na 
osnovi odluke o privremenom financiranju, 
nastavlja financiranje poslova, funkcija i program 
tijela općine i drugih proračunskih i izvanprora-
čunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom .
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. 
ovoga članka donosi Općinsko vijeće do 31. 
prosinca, u skladu s posebnim zakonom na prijedlog 
općinskog načelnika ili povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, 
a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje 
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju Povjereniku Vlade Republike 
Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku 
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i 
primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do 
dolasku povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donose proračun, 
povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 
proračuna.
Odluka o financiranju nužnih izdataka iz stavka 3., 
4., i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o 
privremenom financiranju propisanoj posebnim 
zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu, Vlada Republike Hrvatske raspustit će 
Općinsko vijeće i razriješiti načelnika i njegove 
zamjenike u slučajevima utvrđenim zakonom“.

Članak 20.

U članku 95. riječi  „obavlja nadzor nad 
zakonitošću“ zamjenjuje  se riječima „nadzire 
zakonitost“.

Članak 21.

Ostale odredbe Statuta općine Okučani ostaju na 
snazi.

Članak 22.

Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik izdati 
pročišćeni tekst Statuta općine Okučani.

Članak 23.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2178/21-01-18-01
Okučani, 31. siječnja 2018. godine   

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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2.

 Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 
7. sjednici  održanoj dana 31. siječnja 2018. godine 
temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
94/13, 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju 
komunalnim otpadom („Narodne novine, broj 
50/17) i članka 34. Statuta općine Okučani 
(„Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ br. 
4/09, 9/13), Općinsko vijeće donosi

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području općine 
Okučani

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te 
povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problema-
tičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na 
području općine Okučani.

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci 
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom ( u daljnjem tekstu : Zakon) i Uredbi o 
gospodarenju komunalnim otpadom (u daljnjem 
tekstu: Uredba) imaju sljedeće značenje:
1. Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i 
otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz 
poljoprivrede i šumarstava.
2. Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i 
otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po 
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz 
kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini 
materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u 
Katalogu otpada označen kao 20 03 01.
3. Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u 
kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan 
otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i 
otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom 
sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne 
usluge je biootpad i otpadni papir i karton.
4. Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i 
parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, 
restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata, 
tržnica i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih 
proizvoda.
5. Reciklabilni komunalni otpad čine otpadna 
plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to 
prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene 
recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).
6. Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili 
tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno 
prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada.
7. Problematični otpad je otpad opasan iz podgrupe 
20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u 
kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, 
sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji 
uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se 
problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi 
kod proizvođača tog otpada.

Članak 3.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno 
prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada obavlja se u 
okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada 
sukladno propisanim standardima te podrazumijeva 
prikupljanje tog otpada na određenom području 
pružanja usluge putem spremnika od pojedinih 
korisnika usluge i prijevoz  tog otpada do ovlaštene 
osobe za obradu tog otpada.

Korisnik usluge na području pružanja Usluge je 
vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela 
nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog 
dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine, 
odnosno posebnog dijela nekretnine, obvezu 
plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome 
obavijestio davatelja usluge. U višestambenim  
zgradama više korisnika mogu na zahtjev, sukladno 
međusobnom sporazumu, zajednički nastupati 
prema davatelju uslugu.

�
II. DAVATELJ JAVNE USLUGE I PODRUČJE 
PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Članak 4.

Na području općine Okučani djelatnost javne usluge 
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prikupljanja miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada i postupak 
odvajanja prikupljanja otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada obavlja „Komunalno trgovačko 
društvo Sloboština d.o.o“, Okučani, Trg dr. Franje 
Tuđmana 1 (u daljnjem tekstu: davatelj usluga), 
sukladno važećim zakonskim propisima i druge 
tvrtke sa kojima je sklopljen Ugovor koje imaju 
mogućnost odvoza i zbrinjavanja različitih vrsta 
otpada.

Članak 5.

Općina Okučani prema Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom ima obvezu izgradnje 
reciklažnog dvorišta na svom području.
Na području općine Okučani će biti uspostavljeno 
reciklažno dvorište.
Reciklažno dvorište će se nalaziti na lokaciji u 
Okučanima, Proizvodno – poslovna zona na 
katastarskoj čestici broj 817 u Okučanima.
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta objavljuje 
Općina Okučani na svojoj mrežnoj stranici.
Mobilna reciklažna dvorišta postavljaju se na 
javnim površinama u naseljima u kojima se ne nalazi 
reciklažno dvorište prema rasporedu i dinamici koja 
objavljuju na Internet stranici davatelja usluge.
                                                                                    

Članak 6.

Korisnicu usluga su:
- kućanstva
- gospodarski subjekti

                                                                                    

Članak 7.

Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja 
komunalnog otpada prema ovoj Odluci određuje se 
prema kriteriju količine i obračunavaju za 
vremensko razdoblje od jednog mjeseca.
Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada 
prema ovoj Odluci obuhvaćaju troškove nabave i 
održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove 
prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove 
odvojenog sakupljanja otpada, te druge troškove 
propisane Zakonom o održivom gospodarenju 
otpadom.

Članak 8.

Kriterij za obračun pružanja javne usluge 
sakupljanja miješanog komunalnog i bioraz-
gradivog otpada je volumen spremnika za miješani 
komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika za 
miješani komunalni otpad.
Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se 
izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli 
mjesec sa rokom plaćanja u skladu sa propisima koji 
tu uređuju.

III. OBVEZE DAVATELJA I KORISNIKA 
USLUGE

Članak  9.

Obveze davatelja usluge:

1. � prikupljati i odvoziti komunalni otpad na 
području općine Okučani,
2. � korisniku usluge postaviti spremnike za 
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike, 
stakla, metala i tekstila na javnim površinama,
3. � osigurati  korisniku usluge mogućnost 
besplatne predaje otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) otpada i 
problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu 
nakon njegova stavljanja u funkciju,
4. � osigurati korisniku usluge spremnik za 
primopredaju miješanog komunalnog otpada, 
otpadnog papira i kartona iz biorazgradivog 
komunalnog otpada i spremnike ili PE vrećice za 
reciklabilni komunalni otpad,
5. � osigurati korisniku usluge spremnike ili vrećice 
za primopredaju bio otpada iz biorazgradivog 
komunalnog otpada u slučaju kada korisnik ne želi 
ili nema uvjete da bio otpad kompostira u vlastitom 
dvorištu ili vrtu,
6. � dostaviti korisniku usluge Obavijest o 
prikupljanju miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog 
komunalnog otpada u skaldu s člankom 16. Uredbe,
7. � preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge,
8. � označiti spremnik oznakom,
9. � osigurati provjeru da otpad sadržan u 
spremnike prilikom primopredaje odgovara vrsti 
otpada čija se primopredaja obavlja.

Ako djelatnici  davatel ja  usluge pri l ikom 
prikupljanja otpada primijete  da se u spremniku ili 
PE vreći za određenu vrstu komunalnog otpada 
nalazi otpada kojemu prema Zakonu, Uredbi i ovoj 
Odluci nije mjesto u tom spremniku već bi se trebao 
prikupiti na drugi način koji je davatelj usluge 
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osigurao, davatelj usluge nema obvezu preuzeti 
sadržaj takvog spremnika.
Davatelj usluge će sadržaj koji nije preuzeo preuzeti 
u sljedećem rasporedu odvoza, ali tek nakon što 
korisnik iz sadržaja spremnika izdvoji otpad kojemu 
nije mjesto u tom spremniku,
10. � gospodariti s odvojeno sakupljenim komunal-
nim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog 
otpada, sukladno propisanom redu prvenstva 
gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do 
miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog 
otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji 
ima drugačija svojstva,
11. � osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedina-
čno korištenje javne usluge i kad više korisnika 
koristi zajednički spremnik,
12. � na prikladan način objaviti popis otpada koji se 
smatra  miješanim komunalnim otpadom, 
biorazgradivim komunalnim otpadom, reciklabil-
nim komunalnim otpadom i krupnim (glomaznim) 
komunalnim otpadom,
13. � izraditi Plan prikupljanja i odvoza komunalnog 
otpada na području općine Okučani (u daljem tekstu: 
Plan),
14. � izraditi Cjenik usluga gospodarenja otpadom( u 
daljnjem tekstu: Cjenik), te za njega ishoditi 
suglasnost nadležnog  tijela općine,
15. � voditi digitalnu evidenciju o preuzetoj količini 
otpada,
16. � odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu 
Usluge,
17. � prilikom prikupljanja i odvoza otpada  paziti da 
se otpad ne rasipa,
18. � svako onečišćenje prouzrokovano odvozom 
otpada radnici davatelja usluge dužni su odmah 
ukloniti, a svako oštećenje sanirati,
19. � osigurati na odgovarajući način dostupnost 
javnosti informacije o djelovanju sustava 
gospodarenja otpadom na području općine Okučani.

�
Obveze korisnika usluge:

1. � koristiti uslugu prikupljanja komunalnog 
otpada koju pruža davatelj usluga,
2. � plaćati davatelju usluge naknadu za obavljanje 
usluga, u skladu s prihvaćenim Cjenikom,
3. � komunalni otpad odlagati isključivo u 
odgovarajuće spremnike/tipizirane vrećice za otpad, 
na za to predviđena mjesta i u predviđeno vrijeme , 
sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika,
4. � u najvećoj mogućoj mjeri odvojeno prikupljati 
pojedine vrste komunalnog otpada za koje davatelj 
usluge omogući odvojeno odlaganje u posebne 
spremnike na mjestu nastanka, odnosno u posebne 

spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na 
javnim površinama, i u reciklažnom dvorištu nakon 
njegova stavljanja u funkciju,
5. � u spremnike za komunalni otpad ne odlagati 
žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline, 
građevni otpad i drugi opasni otpad,
6. � ne smije se rasipati komunalni otpad, 
onečišćivati prostor oko spremnika za otpad te 
oštećivati spremnike,
7. � dostaviti davatelju usluge  Izjavu o načinu 
korištenja javne usluge iz članka 16. ove Odluke,
8. zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom 
obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale 
zajedničkim korištenjem spremnika sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi 
o gospodarenju  komunalnim otpadom i ovoj 
Odluci,
9. � na dan odvoza komunalnog otpada iznijeti 
svoju posudu za otpad na javnu površinu, te nakon 
pražnjenja od strane davatelja usluge vratiti posudu 
unutar granica parcele,
10. � čuvati spremnike za otpad od oštećenja ili 
otuđivanja te održavati čistoću mjesta za odlaganje 
komunalnog otpada,
11. � Krupni (glomazni) komunalni otpad predati na 
predviđeni način davatelju usluge.

IV. NAČIN PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG 
OTPADA

Članak 10.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 
usluge povezane s javnom uslugom pružaju se u 
okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u 
skladu sa sljedećim standardima:
Svakom korisniku usluge osigurat će se mogućnost 
odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom 
mjestu (na adresi korisnika) i putem zelenih otoka u 
mjestu stanovanja, korištenje reciklažnog dvorišta 
nakon njegova stavljanja u funkciju te odvoz 
glomaznog otpada sa adrese stanovanja korisnika. 
Odvojena primopredaja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja 
se putem standardnih spremnika ili PE vrećica kod 
korisnika usluge, na način da papir i karton prikuplja 
odvojeno od bio otpada.
Miješani komunalni otpad prikuplja se u tipiziranim/ 
standardiziranim spremnicima za miješani 
komunalni otpad, volumena:
· za kućanstva u obiteljskim kućama volumena 

120 litara, spremnik osigurava davatelj usluge,
· za kućanstva u višestambenim zgradama 
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volumena od 120 litara do 5.000 litara, 
spremnike osigurava davatelj usluge,

· za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju 
neke djelatnost (obrtnici) volumena od 80 litara 
do 5.000 litara, spremnike osigurava davatelj 
usluge.

Preporuča se i potiče korisnike da bio otpad iz 
biorazgradivog  otpada kompostiraju u vlastitim 
dvorištima i vrtovima te tako smanje troškove 
prikupljanja i obrade bio otpada.
Iznimno, osim navedenih spremnika komunalni 
otpad se može sakupljati i odlagati u posebne 
standardizirane PE vrećice ukoliko korisnik nema 
mogućnost smještaja standardiziranog spremnika u 
vlastitom prostoru.
Nabavu standardizirane PE vrećice osigurava 
Davatelj usluge.

Bio otpad iz biorazgradivog komunalnog otpada 
– vlastito kompostiranje, korisnici bio otpada 
kompostiraju u vlastitim dvorištima ili vrtovima na 
točno određenim mjestima u ručno izrađenim ili 
tipskim kupovnim komposterima ili na hrpi u 
vrtovima.
Korisnik koji se odluči za kućno kompostiranje bio 
otpada mora osigurati komposter ili kompostište i 
provoditi postupak kompostiranja, te vlastito 
kompostiranje potvrditi Izjavom.
Davatelj usluge ima pravo zatražiti od korisnika da 
mu pokaže komposter ili kućno kompostište da se 
uvjeri da ovaj u stvarnosti i kompostira bio otpad.
Bio otpad iz biorazgradivog komunalnog otpada 
prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim 
spremnicima za komunalni otpad.
Svakom korisniku omogućit će se sakupljanje 
reciklabilnog komunalnog otpada (papir, metalna 
ambalaža, staklena ambalaža i tekstil) putem zelenih 
otoka u mjestu stanovanja ili na obračunskom 
mjestu korisnika putem zajedničke posude  ili PE 
vrećice  za korisni otpad, te putem mobilnog 
reciklažnog dvorišta nakon njegova stavljanja u 
funkciju.
Stari papir i karton prikuplja se u standardiziranim 
spremnicima ili PE vrećicama sa logom davatelja 
usluge koje je osigurao davatelj usluge.
Problematični otpad prikuplja se u spremnicima za 
problematični otpad koji se nalaze u reciklažnom 
dvorištu.
Glomazni  otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu  
i jednom godišnje bez naknade na lokaciji 
obračunskog mjesta korisnika usluge.
Na području općine Okučani uspostavljen je sustav 
odvojenog prikupljanja otpada koje se na području 
općine Okučani provodi putem zelenih otoka.
Zeleni otok je uređeno i dostupno mjesto na javnoj 

površini gdje su smješteni spremnici za selektivno 
odlaganje otpada.
Spremnici za prikupljanje otpada moraju biti 
označeni nazivom otpada za koji su namijenjeni i 
nazivom davatelja usluga. Spremnike, odnosno 
vrećice za prikupljanje otpada korisniku usluge 
osigurava davatelj usluge bez naknade.
Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće 
usluge:
· preuzimanje većih količina miješanog ili 

biorazgradivog komunalnog otpada od 
ugovorenih uz plaćanje troškova sakupljanja i 
obrade tih količina prema cjeniku davatelja 
usluge,

· preuzimanje većih količina glomaznog otpada 
od ugovorenih količina uz plaćanje prijevoza 
otpada do reciklažnog dvorišta prema cjeniku 
davatelja usluge.

Davatelj usluge je dužan na spremnike za odlaganje 
miješanog komunalnog otpada ugraditi naljepnice 
ili čipove s bar kodom za elektroničko očitanje 
pražnjenja spremnika. Rok za ugradnju navedene 
opreme određen je člankom 20. ove Odluke.
Spremnici za komunalni otpad moraju biti označeni 
s Uredbom.

Članak 11.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada uz 
spremnike za odlaganje komunalnog otpada, u 
nestandardizirane spremnike, kutije ili drugu 
ambalažu.
Zabranjeno je oštećivati spremnike za odlaganje 
komunalnog otpada, lijepljenje vlastitih naljepnica, 
pisanje raznih oznaka, ulijevati u spremnike 
tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati 
ostatke životinja, građevinski materijal, sanitarnu 
keramiku, glomazni otpad, opasni otpad i ostali 
iskoristivi otpad sukladno zakonu.
Zabranjeno je onemogućavati pristup vozilu za 
odvoz otpada.

Članak 12.

Davatelj usluge ne odgovara za nestanak spremnika 
za odlaganje komunalnog otpada koji je zadužio 
korisnik usluge.
U slučaju otuđenja i oštećenja spremnika od strane 
korisnika usluge, trošak nabave novog spremnika 
snosit će korisnik usluge. U slučaju da je dokazano 
da je oštećenje spremnika za odlaganje komunalnog 
otpada uzrokovao radnik davatelja komunalne 
usluge, trošak nabave novog snosit će davatelj 
usluge.
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Radnici davatelja usluge dužni su pažljivo rukovati 
spremnicima za odlaganje komunalnog otpada, tako 
da se isti ne oštećuje, a odloženi komunalni otpad ne 
rasipa i onečišćava okolinu.
Svako onečišćenje i oštećenje prouzrokovano 
odvozom  otpada isti su dužni odmah otkloniti.
Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje komunal-
nog otpada radnici davatelja komunalne usluge su 
dužni vratiti spremnik na mjesto na kojem je bio 
odložen.

Članak 13.

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike, tekstila postavljaju 
se na javnu površinu sukladnu Planu lokacije za 
postavljanje spremnika za najzastupljenije vrste 
otpada.
Plan lokacije sadrži popis lokacija za postavljanje 
spremnika, broj spremnika, volumen i izgled 
spremnika.
Plan lokacija izrađuje davatelj usluge na prijedlog 
općine Okučani.
Plan lokacije objavljuje se na mrežnim stranicama 
davatelja usluge i općine Okučani.
Spremnici za otpad iz stavka 1. Ovog članka moraju 
biti označeni čitkom i trajnom oznakom koja sadrži 
naziv davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je 
spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji 
se prikuplja putem tog spremnika.
Oznaka se mora nalaziti na prednjoj strani 
spremnika.
Korisnik usluge dužan je sa spremnicima za 
sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada 
postavljenima na javnoj površini postupati na način 
koji ne dovodi do oštećenja ili uništenja.

Članak 14.

Krupni (glomazni)  komunalni otpad (namještaj, 
kuhinjska oprema, kuponska oprema, vrtna oprema, 
stvari za djecu) s područja općine Okučani prikuplja 
se jednom godišnje, a o terminima prikupljanja 
glomaznog otpada korisnici usluga se pravo-
vremeno informiraju  pri čemu se ova usluga ne 
naplaćuje već je sadržana u ukupnoj cijeni Usluge.
Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) otpadom 
odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima 
ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi 
problematični otpad.
Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad 
odlagati na javnim površinama kao npr. dječjim 
igralištima, javnim zelenim površinama, parkovima 
te na mjestima koja za to nisu predviđena

V. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA 
OTPADA

Članak 15.

Najmanja učestalost odvoza otpada na području 
cijele općine je:
· miješani komunalni otpad najmanje  jednom u 

dva tjedna,
· jednom mjesečno za biorazgradivi komunalni 

otpad,
· otpadno staklo, otpadni tekstil, metal, plastika 

mogu se predavati u unaprijed određenim 
terminima prikupljanja otpadnog metala, 
otpadne plastike, stakla i tekstila.�

Davatelju usluge je obvezan sastaviti Obavijest o 
prikupljanju miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada, otpadnog  
papira, metala, stakla, plastike, teksila, krupnog 
(glomaznog) otpada do kraja godine za iduću 
kalendarsku godinu.
- Svi korisnici (fizičke i pravne osobe) moraju 
miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju 
predati barem jedanput. Ukoliko korisnici ne 
predaju miješani komunalni otpad barem jedanput u 
obračunskom razdoblju davatelj usluge ima pravo 
naplatiti jednu primopredaju miješanog komunal-
nog otpada u obračunskom razdoblju.
Iznimno od navedenog, nadležno tijelo općine može 
odrediti da se broj odvoza, na cijelom području 
općine Okučani ili u određenim dijelovima općine 
Okučani, uredi na drugačiji način, sukladno 
stvarnim potrebama.

 VI. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA 
USLUGE

Članak 16.

Korisnik  usluge dužan je dostaviti davatelju  javne 
usluge Izjavu o načinu korištenja  javne usluge.
Izjava sadržava sve podatke sukladno članku 14. 
Uredbe o komunalnom otpadu, a sam sadržaj i izgled 
Izjave propisuje davatelj usluge.
Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne 
usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika 
usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana  
zaprimanja Izjave.
Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, 
korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak 
Izjave u roku od 8 dana od dana zaprimanja.
Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz 
Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac : 
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očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u 
skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju 
otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim 
otpadom i ovom Odlukom.
Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak 
iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: 
prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećim 
slučajevima:
· kada se korisnik usluge ne očituje o podacima i 

ne dostavi Izjavu u roku od 15 dana od 
zaprimanja iste,

· kad više korisnika usluge koristi zajednički 
spremnik, a među korisnicima usluge nije 
postignut dogovor o udjelima korištenja 
zajedničkog spremnika na način da zbroj svih 
udjela čini jedan, tada se primjenjuje udio 
korisnika usluge u korištenju zajedničkog 
spremnika koji je odredio davatelj javne 
usluge.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne 
usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku 
od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o 
svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz 
Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se 
primjenjivati namjeravana promjena.

Članak 17.

VII. OPĆI UVJETI UGOVORA S 
KORISNICIMA

Ugovor o korištenju javne usluge smatra se 
sklopljenim kad korisnik usluge dostavi davatelju 
usluge Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne 
usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za 
primopredaju miješanog komunalnog otpada u 
slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju 
javne usluge Izjavu.
Za postojeće korisnike usluge smatra se da je ugovor 
potpisan, ako je javna usluga već korištena u 
proteklom razdoblju ili ako je korisnik usluge 
zaprimio na korištenje spremnik za primopredaju 
miješanog komunalnog otpada.
Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava, Opći 
uvjeti Ugovora  i Cjenik javne usluge.
Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku 
usluge uvid u Odluku, Izjavu, Opće uvjete ugovora i 
Cjenik javne usluge prilikom sklapanja i izmjene 
i/ili dopune Ugovora na zahtjev korisnika usluge.
Općina Okučani i davatelj javne usluge dužni su 
putem sredstava javnog informiranja, mrežne 
stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi, za 
korisnika usluge prikladan način, osigurati da je 
korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene 

i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim 
odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komu-
nalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.
Davatelj javne usluge dužan je na svojoj mrežnoj 
stranici objaviti i održavati poveznice na mrežnim 
stranicama Narodnih novina na kojima su objavljeni 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Uredba o 
gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu 
presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i 
obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno 
obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje 
zaštita potrošača.

VIII. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Članak 18.

Ukoliko korisnik usluge postupa protivno Ugovora 
te se ne pridržava odredbi ove Odluke i Općih uvjeta 
ugovora, davatelj usluga ima pravo na naplatu 
ugovorne kazne za:
1. � ako korisnik ne zaduži spremnik i ne predaje 
otpad, davatelj usluge će korisniku usluge  
obračunati trošak minimalne javne usluge, uvećan 
za ugovornu kaznu. Ugovorna kazna obračunavat će 
se mjesečno do trenutka preuzimanja spremnika od 
strane korisnika,
2. � ako korisnik ostavljanje više otpada od 
ugovorenog volumena spremnika,
3. � ako korisnik u posudu za miješani komunalni 
otpad odlaže biorazgradivi komunalni otpad ( bio 
otpad i otpadni papir i karton) suprotno uputama i 
Obavijesti davatelja usluge. Ugovorna kazna 
obračunavat će se prilikom svakog evidentiranog 
nepravilnog odlaganja,
4. � ako korisnik svojim nemarnim postupanjem i 
lošim održavanjem dovede do uništenja spremnika 
davatelja usluge,
5. � ako korisnik izjavljuje da kompostira kod kuće, 
ali to ne radi.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički 
spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne 
u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog 
korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste 
zajednički spremnik.
Prihvatljiv dokaz za evidentiranje nepravilnog 
odlaganja i obračun ugovorne kazne je fotografija ili 
snimak nepravilnog odlaganja koju davatelj usluge 
mora pokazati korisniku usluge na njegov zahtjev.
Iznos ugovorene kazne određen za pojedino 
postupanje definira se u cjeniku javnih usluga i mora 
biti razmjeran troškovima uklanjanja takvog 
postupanja.
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IX. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA I 
POSTUPANJE PO PRIGOVORU MJEŠTANA 
NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM 
SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članka 19.

Davatelj usluge dužan je omogućiti mještanima 
podnošenje prigovora na neugodu uzrokovanu 
sustavom sakupljanja komunalnog otpada.
Prigovor se može podnijeti pisanim putem na adresu 
davatelja usluge, putem sredstava elektroničke 
komunikacije te usmeno na zapisnik u poslovnim 
prostorijama davatelja usluge.
Davatelj usluge je dužan u roku od 15 dana od dana 
zaprimanja prigovora utvrditi činjenično stanje i 
pismeno se očitovati korisniku usluge na navode iz 
prigovora, a sve sukladno Općim uvjetima iz ove 
Odluke.
Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu 
evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu 
dana od primitka prigovora korisnika.

X. PRIHVATLJIV DOKAZ IZVRŠENJA 
JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG 
KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 20.

Prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge za 
pojedinog korisnika usluge smatra se digitalna 
evidencija davatelja usluge kojom se evidentiraju 
sakupljene količine miješanog komunalnog otpada, 
glomaznog otpada i problematičnog otpada.
Evidencija sadrži i podatke o korisniku usluge, 
obračunskom mjestu, te datumu i vremenu 
sakupljanja miješanog komunalnog otpada 
dobivenih digitalnim putem.
Korisnik usluge može na osobni ili pisani zahtjev 
dobiti ispis evidencije predanog otpada.
Uz digitalnu evidenciju, proces sakupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada davatelj usluge može snimiti i 
kamerama na komunalnim vozilima što je dodatni 
dokaz o izvršenju javne usluge i može koristiti kao 
dokaz u slučaju kvara na opremi za digitalno 
očitanje pražnjenja spremnika.

XI. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA 
KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU 
KAD KORISNICI JAVNE USLUGE 
KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE 
POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM 
UDJELIMA

Ukoliko korisnici usluga koji koriste zajednički 
spremnik ne dogovore udjele u korištenju 
zajedničkog spremnika kao kriterij određivanja 
udjela korisnika javne usluge primjenjivat će se broj 
članova domaćinstva koji davatelju usluge dostavi 
upravitelj zgrade, odnosno zaposlenih osoba ako u 
zgradi djelatnost obavlja pravni subjekt ili obrtnik.
U slučaju da zgrada nema upravitelja, a niti sami 
korisnici ne dostave popis o broju članova 
domaćinstva, davatelj usluge ima pravo sam na 
osnovu svojih spoznaja odrediti broj članova 
pojedinog domaćinstva koje se samovoljno nije 
izjasnilo.

XII. ODREDBE O CIJENI OBVEZNE 
MINIMALNE JAVNE USLUGE

Članak 21.

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge 
koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja 
komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu 
poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene 
načela "onečišćivač plaća" , ekonomski održivo 
poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu 
pružanja javne usluge.
Cijena obvezne minimalne javne usluge je fiksna i 
pokr iva  t roškove funkcioniranja  sus tava 
gospodarenja otpadom propisanih člankom 33. 
Zakona i Člankom 18. Uredbe osim troškova obrade 
miješanog komunalnog otpada.
Cijena obvezne minimalne javne usluge definira se 
za ugovoreni volumen spremnika za miješani 
komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

XIII. NEKRETNINA KOJA SE TRAJNO NE 
KORISTI

Članak 22.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za 
koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju pisanog 
očitovanja vlasnika nekretnine na obrascu davatelja 
usluge ili očitovanja putem Izjave  te dostavljene 
potvrde o isključenu uređaja za potrošnju električne 
energije.
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Korisnik usluge može umjesto potvrde o isključenju 
električne energije dostavljati i polugodišnje 
obračune potrošnje električne energije te ako je 
potrošnja u prethodnom polugodišnjem razdoblju 
bila manja od 100 kw onda se nekretnina smatra 
nekorištenom za naredni period od vremena 
predanog obračuna.
Iznimno davatelj usluge prihvatiti će, prvi put samo 
pisano očitovanje vlasnika nekretnine o trajnom  
nekorištenju nekretnine, a korisnik usluge mora u 
roku od 6 mjeseci dostaviti na uvid obračun 
potrošnje električne energije kojim mora dokazati da 
je potrošnja električne energije manja od 100 kw za 
polugodišnje obračunsko razdoblje.
Ukoliko korisnik usluge ne dokaže da je potrošnja 
bila manja od 100kw u polugodišnjem obračunskom 
razdoblju, davatelj usluge ima pravo na retroaktivnu 
naplatu za proteklo razdoblje cijene minimalne 
javne usluge za proteklo razdoblje.
Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od 
datuma prijave, te je isključena mogućnost 
retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom 
konačnog prestanka korištenja javne usluge, 
korisnik usluge (vlasnik ili korisnik nekretnine) je 
dužan platiti sve do tada zaprimljene račune, vratiti 
zadužene spremnike i tek tada se može brisati iz 
evidencije korištenja usluge.

XIV. OBRAČUN CIJENE JAVNE USLUGE

Članak 23.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova 
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu.
Cijena javne usluge određuje se sukladno 
volumenu spremnika za miješani komunalni otpad 
i broj pražnjenja spremnika.
Struktura cijene javne usluge čini:
1. � cijena obvezne minimalne javne usluge,
2. � cijena javne usluge za količinu predanog 
miješanog komunalnog otpada,
3. � cijena ugovorene kazne.

Formula za izračun cijene javne usluge:

C- cijena javne usluge za količinu predanog 
miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

MJUK- cijena obvezne minimalne javne usluge za 
korisnike sa vlastitim komposištem

MJUS- cijena obvezne minimalne javne usluge za 
korisnike sa sakupljanjem bio otpada

JCVM- jedinična cijena za pražnjenje volumena 
spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u 
kunama sukladno cjeniku

BPM- broj pražnjenja spremnika miješanog 
komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
sukladno podacima u Evidenciji

U- udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

UK- cijena ugovorene kazne
-13-

Cijena za korisnike koji imaju vlastito 
kompostiranje bio otpada:

C = CMJUK+( JCVM x BPM x U) + UK
ILI
Cijena za korisnike kojima se odvojeno 
prikuplja i odvozi na obradu bio otpad:

C= CMJUS+(JCVM x BMP x U) + UK

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne 
usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko 
mjesto i obračunsko razdoblje.
Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene 
su nekretnine koje se trajno ne koriste.
Kada jedan korisnik usluge samostalno koristi 
spremnik, udio korisnika usluge u korištenju usluge 
je jedan (U=1).
Kada više korisnika usluge zajednički koriste 
spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih 
međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja 
usluge, mora iznositi jedan.
Kada više korisnika usluge koristi zajednički 
spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne 
u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog 
korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste 
zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju 
spremnika.

Članak 24.

XV. SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE 
USLUGE

Kod izmjene cjenika usluge, davatelj usluge upućuje 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik  izvršnom 
tijelu jedinice lokalne uprave. Sadržaj zahtjeva 
propisan je Člankom 19. Uredbe.
Načelnik općine Okučani daje suglasnost na 
prijedlog cjenika, odnosno njegove izmjene i 
dopune, te je obavezan prije davanja suglasnosti 
provjeriti da li je prijedlog cjenika usklađen sa 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, 
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Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i 
ovom Odlukom.
Načelnik općine Okučani dužan je očitovati se u 
roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za 
pribavljanje suglasnosti.
Ako se ne očituje u roku iz prethodnog stavka smatra 
se da je suglasnost dana.�

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
                                                             

Članak 25.

Davatelj usluge dužan je osigurati način prikupljanja 
otpada sukladno ovoj Odluci.

Članak 26.

Korisnici stambenih prostora koji povremeno 
koriste svoje nekretnine, izjednačeni su po pravima i 
obvezama korisnika koji stalno borave

Članak 27.

Davatelj usluge obvezuje se ispuniti tehničko- 
tehnološke uvjete (osiguranje prihvatljivog dokaza o 
izvršenju javne usluge) naplate odvoza otpada po 
volumenu na cijelom području općine Okučani u 
roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove 
Odluke.
Do ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovog članka, 
naplata javne usluge naplaćivat će se prema 
dosadašnjem načinu naplate.

Članak 28.

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

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/18-01/01
UBBROJ:2178/21-01-18-01
Okučani, 31. siječnja 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

3.

 Na temelju čl.21. st. 4. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 
i 73/17) i čl. 34. Statuta općine Okučani („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 
04/13) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 7. 
sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donijelo 
je:

ODLUKU

o usvajanju  Planskog dokumenta;
Plana gospodarenja otpadom općine Okučani 

za razdoblje  od 2017. – 2022. godine 

Članak 1.

Ovom Odlukom se usvaja Plan gospodarenja 
otpadom općine Okučani za razdoblje  od 2017. – 
2022. godine .

Članak 2.

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

OBRAZLOŽENJE:

Zakon o održivom gospodarenju otpadom  
(„Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17) određuje 
obvezu donošenja  planskih dokumenata vezanih uz 
gospodarenje otpadom, odnosno propisuje obvezu 
donošenja planova gospodarenja otpadom za sve 
jedinice lokalne samouprave. Plan gospodarenja 
otpadom donosi se za razdoblje od 6 godina.

Plan gospodarenja otpadom  sadrži analizu, te 
ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom, 
podatke o vrstama i količinama proizvedenog 
otpada, odvojenog skupljanja otpada, odlaganja 
komunalnog i biorazgradivog otpada, podatke o 
postojećim i planiranim građevinama i uređajima za 
gospodarenje otpadom, mjere za gospodarenje 
otpadom te rokove i nositelje izvršenja plana.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 
propisana je obveza objavljivanja nacrta Plana 
gospodarenja otpadom radi pribavljanja mišljenja, 
prijedloga i primjedbi javnosti. Plan gospodarenja 
otpadom općine Okučani za razdoblje od 2017. - 
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2022. godine bio je objavljen na internetskim 
stranicama općine Okučani od 21.12.2017. do 
22.01.2018.U otvorenom roku nije nitko dostavio 
svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrt 
plana.

Jedinice lokalne samouprave dužne su ishoditi 
prethodnu suglasnost upravnog tijela Županije. 
Dana 25.01.2018. Upravni odjel za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko posavske 
županije  dao je suglasnost na Prijedlog Plana 
gospodarenja otpadom općine Okučani za razdoblje 
od 2017.-2022.

Suglasnost se daje ako se utvrdi da je prijedlog 
plana gospodarenja otpadom usklađen s odredbama 
gore navedenog zakona, provedbenih propisa kao i 
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 351-02/01-18-01
URBROJ: 2178/21-01-18-01
Okučani, 31. siječnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Ivica Pivac, v.r.

4.

 Na temelju članka 34. Statuta općine 
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br.  10/09 i 4/13),  Općinsko vijeće općine 
Okučani na svojoj  07.  sjednici održanoj  31. 
siječnja 2018. godine  donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju   izvješća načelnika o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom 

za 2017. godinu

I.

 Usvajaju  se   Izvješće načelnika o provedbi 
plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.

II.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u  "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije"

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa: 351-02/18-01-01
Urbr: 2178/21-01-18-01
Okučani, 31. siječnja 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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5.

PLAN

gospodarenja otpadom općine Okučani za razdoblje 2017. - 2022. godine

1.  UVOD

1.1. Općenito

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj prioritetno je pitanje zaštite okoliša, te jedno od najzahtjevnijih 
područja u smislu usklađivanja sa standardima Europske Unije (EU).
U većini zemalja članica EU, otpad predstavlja strateški resurs od kojeg se dobivaju određene količine energije 
dok je Republika Hrvatska suočena s problemima u gospodarenju otpadom koji ozbiljno ugrožava okoliš. 

Jedan od preduvjeta za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju bio je rješavanje problema te orijentacija 
prema suvremenom gospodarenju otpadom. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) 
kao temeljni planski dokument propisala je smjernice, a Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN, 94/13, 
73/17) propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom kao jedan od provedbenih dokumenata Strategije. 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave objavljuje se na web stranici općine radi 
pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Rok u kojem javnost može iznositi svoje primjedbe, 
prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 dana od dana objave.
Temeljem čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom donosi predstavničko 
tijelo za razdoblje od 6 godina, a jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom jedinici regionalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 
godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
U skladu sa čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne 
samouprave treba sadržavati slijedeće elemente: 

o analizu i ocjenu stanja u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave ostvarivanje 
ciljeva

o podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog  otpada,odlaganju 
komunalnog i biorazgradivog otpada

o podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije 
neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom

o podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju
o mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjenja ili sprečavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-

informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada
o opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada
o mjere prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
o mjere odvojenog prikupljanja papira, metala, stakla i plastike te glomaznog otpada
o popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana
o organizacijske aspekte, izvore i visinu financiranja sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom
o rokove i nositelje izvršenja Plana.

Ovaj Plan gospodarenja otpadom općine Okučani za razdoblje 2017.-2022. godine, usklađen je sa Strategijom i 
ostalim zakonskim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom, a ujedno je i usklađen i s okvirnom 
Direktivom EU-a o otpadu (2008/98EC) koja se temelji na društvu usmjerenom na reciklažu i postavlja slijedeće 
prioritete:
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o sprječavanje nastajanja otpada
o priprema za ponovnu uporabu
o recikliranje
o ponovno korištenje (oporaba)
o zbrinjavanje ostatnog otpada.

Plan gospodarenja otpadom uključuje suradnju i s drugim jedinicama lokalne samouprave u
rješavanju zajedničkih pitanja vezanih za gospodarenje otpadom.

1.2. Korišteni pojmovi i kratice

Pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju slijedeće značenje:
Ř biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, 

ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda,
Ř biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan 

otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu 
sadrži biološki razgradiv otpad,

Ř centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih 
građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, a može se sastojati od: centra za ponovnu uporabu, 
reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, postrojenja za sortiranje odvojeno 
prikupljenog otpada (sortirnica), postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno 
prikupljenog biootpada, postrojenja/opreme za mehaničku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog) 
otpada, postrojenja za mehaničko biološku obradu miješanog komunalnog otpada, odlagališne plohe za 
odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest, odlagališne plohe za odlaganje prethodno obrađenog 
neopasnog otpada,

Ř građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna 
stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se 
građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe 
otpada,

Ř inertni otpad jest otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama,
Ř građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja 

postojećih građevina, 
Ř krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno 

prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz čl.29. 
st.11 Zakona o održivom gospodarenju otpadom,

Ř komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva,

Ř miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po 
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini 
materijali (npr. papir, staklo, plastika i drugo) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01,

Ř obrada otpada jesu postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja,
Ř odlagalište otpada je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno 

odlagalište),
Ř opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Zakonom,
Ř oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad 

zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi 
ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu,

Ř otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i 
svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa,

Ř ponovna uporaba je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova 
proizvoda koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni,

Ř posjednik otpada je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada,
Ř pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada 

namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja,
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Ř proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, 
osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača,

Ř proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, 
miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva,

Ř reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažno dvorište može biti i mobilno, izvedeno 
kao pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i 
skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada,

Ř reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i 
privremenom skladištenju građevnog otpada,

Ř reciklažni centar je sklop građevina i uređaja za sakupljanje i obradu komunalnog otpada. Može se 
sastojati od: centra za ponovnu uporabu, reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, 
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica), postrojenja za biološku (aerobnu ili 
anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada,

Ř postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljanog otpada (sortirnica) je građevina za gospodarenje 
otpadom namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog 
komunalnog otpada,

Ř centri za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu uporabu su subjekti čija je aktivnost sakupljanje, 
obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad,

Ř recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se 
otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe 
otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za 
zatrpavanje,

Ř sanacija onečišćenog tla je skup aktivnosti i radova radi uklanjanja posljedica onečišćenja tla otpadom 
kojima se vraćaju, ako je to moguće, prirodna svojstva tla ili se tlo priprema za novu namjenu,

Ř termička obrada otpada su postupci spaljivanja, suspaljivanja i drugi postupci obrade otpada kojima se 
promjenom temperature otpada postiže promjena strukture i svojstva otpada,

Ř zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao 
sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U dodatku I. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja 
otpada.

Ř Zeleni otoci su skupine raznovrsnih posuda u kojima se odvojeno skupljaju reciklirajući materijali (papir, 
staklo, plastika, metali, tekstil, biorazgradivi otpad),

Kratice su:
FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MZOP – Ministratsvo zaštite okoliša i energetike
RH – Republika Hrvatska
NN – Narodne novine
JLS – Jedinica lokalne samouprave
EU – Europska unija
ROO – Registar onečišćavanja okoliša
BAT – Najbolja raspoloživa tehnologija (Best available technology)
CGO – Centar za gospodarenje otpadom
HAOP – Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
MBO – Mehaničko – biološka obrada
MKO – Miješani komunalni otpad
ZOGO – Zakon o održivom gospodarenju otpadom

1.3. Ciljevi

Temeljem ocjene postojećeg stanja u gospodarenju otpadom i obveza koje Republika Hrvatska mora postići 
sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu, ovim Planom definiraju se sljedeći ciljevi koji se moraju dostići do 
2022. godine:
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· Najveća dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti na svim 
odlagalištima i neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog 
komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi:

ü 75%, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013.
ü 50%, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016.
ü 35%, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020.

· Najveća dopuštena masa otpada koja se godišnje odlaže na svim neusklađenim odlagalištima u Republici 
Hrvatskoj iznosi:

ü 1.710.000 tona do 31. prosinca 2013.
ü 1.410.000 tona do 31. prosinca 2014.
ü 1.210.000 tona do 31. prosinca 2015.
ü 1.010.000 tona do 31. prosinca 2016.
ü 5. 800.000 tona do 31. prosinca 2017.

· Zabranjeno je odlaganje otpada na neusklađenom odlagalištu u Republici Hrvatskoj nakon 31. prosinca 
2017. 

· 50% priprema za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada do 2020. godine.

· 70% recikliranja / materijalne oporabe građevnog otpada do 2020. godine.

Prvi korak u cjelokupnom sustavu je osigurati provođenje mjera za sprječavanje nastanka otpada definirane 
Planom sprječavanja nastanaka otpada. Najvažnije mjere u poglavlju sprječavanja nastanka otpada su uspostava 
Centara za ponovnu uporabu i osiguranje potrebne opreme za kućno kompostiranje. Nadalje, težište u sustavu 
gospodarenja komunalnim otpadom će biti na sustavu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i to kroz 
osiguranje potrebne infrastrukture za odvajanje komunalnog otpada: na mjestu nastanka otpada, putem 
reciklažnih dvorišta, na javnim površinama te kroz provedbu propisa za posebne kategorije otpada (otpadna 
ambalaža, otpadne gume, otpadna EE oprema itd). 

Odvojeno prikupljeni biootpad će se odvoziti na materijalnu oporabu u postrojenja za biološku (aerobnu ili 
anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada (kompostište ili anaerobna digestija) u cilju proizvodnje 
komposta ili digestata i bioplina. Odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo i plastika će se odvoziti na 
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) radi povećanja vrijednosti odnosno kvalitete 
odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za recikliranje. Odvojeno prikupljeni otpad će se nakon sortiranja 
odvoziti ovlaštenim tvrtkama za recikliranje, odnosno obradu. Miješani komunalni otpad (ostatni otpad) će se 
prikupljati u  okviru javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koju pružaju davatelji te usluge, a 
prikupljeni otpad će se dopremati do CGO-a izravno ili putem pretovarnih stanica. Uspostavom prethodno 
opisanog sustava osigurat će se ispunjenje ciljeva ovoga Plana u 2022. godini, a isto tako i promijeniti današnji 
tokovi otpada. Primjenom mjera sprječavanja nastanka otpada ispunit će se cilj smanjenja ukupne količine 
komunalnog otpada u 2022. godini. 

2. ZAKONODAVNI OKVIR

Polazište za izradu Plana gospodarenja otpadom općine Okučani su pravno-zakonodavni okviri Republike 
Hrvatske i EU, međunarodni ugovori, državni strateški dokumenti gospodarenja otpadom, planski dokumenti 
gospodarenja otpadom (državni i županijski), prostorno-planska dokumentacija (državna, županijska, lokalna), 
pravni akti lokalne samouprave i projektni zadatak. Plan je izrađen na temelju informacija dobivenih od općinskih 
službi i poduzeća koja su na području općine sudionici u gospodarenju otpadom.
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Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)

Zakonom o zaštiti okoliša se uređuju: načela zaštite okoliša i održivog razvitka, zaštita sastavnica okoliša i zaštita 
okoliša od utjecaja opterećenja, objekti zaštite okoliša, dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša, instrumenti 
zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, informacijski sustav, osiguranje pristupa informacijama o okolišu, 
sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, osiguranje prava na pristup pravosuđu, odgovornost za štetu, 
financiranje i instrumenti opće politike zaštite okoliša, upravni i inspekcijski nadzor.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN  94/13, 73/17)

Ovim se Zakonom uređuje način gospodarenja otpadom: načela i ciljevi gospodarenja, planski dokumenti, 
nadležnosti i odgovornosti u svezi s gospodarenjem, troškovi, informacijski sustav, uvjeti za građevine u kojima se 
obavlja gospodarenje otpadom, način obavljanja djelatnosti, prekogranični promet otpadom, koncesije i nadzor 
nad gospodarenjem otpadom. Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih 
zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava 
zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na slijedećim načelima:

ü „onečišćivač plaća“ – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi 
troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog 
štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad,

ü „blizine“ – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na 
mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš, 

ü „samodostatnosti“ – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući 
neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne 
okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada,

ü „sljedivosti“ – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda 
kao i posjed tog otpada uključujući i obradu

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
 
Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14)
 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) 

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje 
otpadom, te način rada reciklažnog dvorišta.

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne 
samouprave (NN 59/06, 109/12)

Ovim Pravilnikom su utvrđena mjerila, postupak i način određivanja iznosa te način uplate i isplate naknade 
vlasnicima nekretnina koje se nalaze u zoni utjecaja građevine čija je isključiva namjena zbrinjavanje otpada i 
jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje 
otpada.

Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16)

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti za početak rada, uvjeti rada, uvjeti za prekid rada, način ulazne kontrole 
otpada, način zaštite zraka, tla i voda te gospodarenje s ostacima u procesima termičke obrade otpada.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)
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Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša, obveznici dostave 
podataka u registar, način, metodologije i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o ispuštanju, prijenosu i 
odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podaci o onečišćivaču, tvrtki, postrojenju, organizacijskoj jedinici 
u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka, rok 
čuvanja podataka i obavljanje stručnih poslova vođenja registra. 
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)

Ovom se Uredbom propisuju iznosi jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za 
utvrđivanje naknada za opterećivanje okoliša otpadom za neopasni industrijski otpad i opasni otpad.
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 114/15)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade za
opterećivanje okoliša otpadom (120/04)

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 78/16)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13, 113/16)

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16)

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 
139/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)

Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi 
(NN 38/08)

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 117/14)
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Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)

2.1. Planski dokumenti gospodarenja otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisao je donošenje dolje navedenih planskih dokumenata 
gospodarenja otpadom:

Nacionalna Strategija zaštite okoliša (NN 46/02)

Ova je Strategija izraz nastojanja da se rastuća svijest o potrebi zaštite okoliša Republike Hrvatske  pretvori u 
jasan, cjelovit i dugoročan koncept. Ona polazi od nedvojbene potrebe da se stanje okoliša u Republici Hrvatskoj 
unaprijedi, te opredjeljenja da se to može ostvariti dogradnjom postojećeg sustava zaštite okoliša i pripravljanjem 
za krupne izazove koji su pred nama: 
- Republiku Hrvatsku valja usmjeriti k održivom razvoju; predvidivi je ulazak Republike Hrvatske u dugotrajan i 
zamršen proces europskih integracija; mora se uspostaviti cjelovit sustav praćenja i ocjene stanja okoliša te 
posebno zaštiti neke dijelove teritorija.

Navedenom Strategijom utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša 
u Republici Hrvatskoj. Neuređeni sustav gospodarenja otpadom negativno se odražava na sastavnice okoliša kao 
što su voda, zrak, more, tlo, klima te ljudsko zdravlje. Osobito su ugrožene podzemne vode koje su glavni izvor 
zaliha pitke vode i temeljni nacionalni resurs.

Strategija i program prostornog uređenja Republike Hrvatske (izmjene i dopune NN 76/13, 143/13)

Prema navedenoj strategiji i programu prostornog uređenja, zbrinjavanje neopasnog tehnološkog otpada ustrojava 
se na razini županije dok se zbrinjavanje komunalnog otpada ustrojava na lokalnoj razini gradova i općina. Otpad 
se treba zbrinjavati na načelima teritorijalnog pristupa, što znači za područje i za sustave u kojima nastaje otpad, 
prema vrsti i količini. Lokacije za građevine skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada utvrditi će se u 
prostornim planovima na temelju propisanih postupaka. Prednost ostvarivanja u sustavu imaju lokacije na 
područjima gdje postoji veći izvor otpada, na kojima su na istom prostoru moguća rješenja smještaja više razina 
zbrinjavanja (prikupljanje, oporaba, skladištenje i odlaganje), na području gdje se utvrde sigurni uvjeti s gledišta 
hidrologije, hidrogeologije te ostalih aspekata djelovanja na okoliš a posebno udaljenosti od naselja i drugih 
funkcija.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (RH) (NN 3/17) određuje i usmjerava gospodarenje otpadom na 
području RH te na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja 
otpadom određuju se mjere za unaprjeđivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih 
postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada.
 
Planom gospodarenja otpadom RH utvrđeno je sljedeće stanje u RH:
  

ü Uzevši u obzir nacionalni cilj u vezi s odlaganjem biorazgradivog otpada, kapaciteti za obradu   
biootpada, na svim razinama (kućanstva, lokalno i nacionalno) nisu zadovoljavajući. Sustav odvojenog 
sakupljanja biootpada u većini JLS-a je nedostatno razvijen. Iako ZOGO propisuje obvezu JLS da u 
dokumentima koje donose temeljem ZOGO-a (planovi gospodarenja otpadom JLS, odluke o načinu 
pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada te odluke o dodjeli obavljanja javne usluge 
prikupljanja komunalnog otpada) osigura odvojeno prikupljanje otpada učinci ove mjere u pogledu 
biootpada na nacionalnoj razini su vrlo mali.

ü Potrebno je dodatno urediti način pružanja usluge prikupljanja komunalnog otpada, posebice u vezi s 
odvojenim prikupljanjem biootpada i otpadne ambalaže, uključujući i način obračuna te usluge kako bi se 
postigli zadani ciljevi u vezi s gospodarenjem komunalnim otpadom. 
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ü Kako bi dosegli propisani cilj stope recikliranja u 2020. godini od 50% potrebno je u što kraćim rokovima 
osigurati veću stopu odvajanja komunalnog otpada i što bolju kvalitetu odvojeno prikupljenog otpada za 
recikliranje. Za ispunjenje cilja kroz ostvarenje planirane dinamike potrebno je nabaviti komunalnu 
opremu, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje otpada, izgraditi reciklažna dvorišta, reciklažne centre i 
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada.  

ü Dinamika sanacije odlagališta predviđena Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2007.–2015. nije postignuta, zbog toga jer se kasni s izgradnjom centara za gospodarenje 
otpadom, dugotrajnim postupcima u pogledu rješavanja imovinsko pravnih odnosa, donošenju izmjena 
prostorno planskih dokumenata i svih drugih preduvjeta za početak građevinskih radova.  

ü Količine odvojeno sakupljenog biootpada iz kućanstava su zanemarive. Najzastupljeniji način 
gospodarenja ovom vrstom otpada još uvijek je odlaganje.  

ü Sustav gospodarenja otpadnim tekstilom nije dostatno razvijen.  
ü Kapaciteti za oporabu otpadnih guma su dostatni, a odnos kapaciteta za materijalnu i energetsku oporabu 

je zadovoljavajući zbog toga jer se daje prednost recikliranju u odnosu na korištenje u energetske svrhe.  
ü Postojeći kapaciteti za sakupljanje i oporabu otpadnih mazivih ulja u RH smatraju se dostatnim, međutim 

sustav odvojenog sakupljanja otpadnih mazivih ulja ne postiže očekivane učinke.  
ü Razmatrajući količine sakupljenih i oporabljenih otpadnih baterija i akumulatora uspostavljeni sustav 

može se ocijeniti kvalitetnim i zadovoljavajućim.  Prema raspoloživim podacima kapaciteti za oporabu 
otpadnih vozila u RH su dostatni, međutim sustav gospodarenja otpadnim vozilima nije dostatno uređen u 
dijelu koji se odnosi na ukidanje statusa otpada i sprječavanje nastanka otpada (upotrebljivi dijelovi 
vozila).  

ü Sustav gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest je uspostavljen, međutim potrebno je dodatno 
regulirati tehničke pojedinosti i ostale uvjete.  

ü Postojeći sustav gospodarenja medicinskim otpadom potrebno je unaprijediti te na prikladniji način 
riješiti gospodarenje pojedinim vrstama medicinskog otpada koje se trenutno izvoze.  

ü Sustav gospodarenja građevnim otpadom i kapaciteti za obradu građevnog otpada (reciklažna dvorišta za 
građevni otpad i mobilni uređaji za obradu građevnog otpada) nisu u zadovoljavajućoj mjeri razvijeni. 
Sortiranje građevnog otpada na mjestu nastanka značajno bi povećalo mogućnost njegove oporabe.  

ü Trenutno u RH nije uspostavljen odgovarajući sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda, a što se prvenstveno odnosi na potrebnu infrastrukturu za obradu. Prilikom 
uspostave sustava gospodarenja otpadnim muljem treba voditi računa o redu prvenstva gospodarenja 
otpadom, slijedom čega se mora razmotriti u prvom redu materijalna oporaba i primjena na površinama 
pogodnima za primjenu mulja.

Plan sprječavanja nastanka otpada

Plan sprječavanja nastanka otpada sastavni je dio Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i sadrži ciljeve 
sprječavanja nastanka otpada te mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada. 
Za donesene mjere sprječavanja nastanka otpada određuju se odgovarajuća posebna kvalitativna i kvantitativna 
mjerila s ciljem praćenja i procjene napretka postignutih primjenom mjera, a u istu svrhu mogu se odrediti i 
posebni kvalitativni i kvantitativni ciljevi i pokazatelji.

Plan gospodarenja otpadom u Brodsko – posavskoj županiji

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje 
zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, nečalima međunarodnog prava zaštite okoliša te 
znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke. Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom 
podrazumijeva primjenu različitih načina postupanja s otpadom kojima se međusobno nadopunjuju radi sigurnog i 
djelotvornog upravljanja komunalnim otpadom. Problematika gospodarenja otpadom u Brodsko – posavskoj 
županiji istovjetna je s problemima u gospodarenju otpadom u cijeloj Republici Hrvatskoj. Glavni problemi 
gospodarenja otpadom u Brodsko – posavskoj županiji su slijedeći:

ü porast količina otpada
ü nedovoljan udio kontroliranog sakupljanja i zbrinjavanja otpada
ü nepouzdani podaci o količinama i tokovima otpada
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ü neprimjerena rješenja konačnog odlaganja otpada ( divlja odlagališta)
ü nedostatak uređaja za obradu otpada
ü nedostatak financijskih sredstava za gradnju objekata za gospodarenje otpadom
ü nedovoljna razvijena svijst stanovnika o pravilnom odlaganju otpada.

Gospodarenje otpadom u Brodsko – posavskoj županiji predviđa koncept sustavnog gospodarenja otpadom u 
županiji uzevši u obzir važne elemente zaštite okoliša, te u konačnici i elemente gospodarskog razvoja i održivosti. 
Bitne značajke koncepta su uspostava centara za gospodarenje otpadom (CGO) kao središnjeg, a moguće i 
regionalnog (RCGO) objekta za gospodarenje komunalnim otpadom te sabirnog mjesta za skladištenje i 
razvrstavanje otpada. 

2.2. Institucionalni okvir i sudionici u postupku gospodarenja otpadom

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske - Sabor donosi odgovarajuće zakonodavstvo i nacionalne 
strategije, poput Strategije gospodarenja otpadom. Saborski odbor daje mišljenja o konkretnim zakonima i 
dokumentima. Vlada donosi plan gospodarenja otpadom i provedbene propise (uredbe), predlaže Saboru 
odgovarajuće zakonodavstvo i strategije te utvrđuje obvezujuće lokacije. Vlada osigurava uvjete i propisuje mjere 
za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada. 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike jedno je od tijela državne uprave (ministarstva, uredi državne uprave u 
županijama) koje je u sektoru otpada nadležno za: izradu novoga primarnog zakonodavstva i standarda, izradu 
Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,  izradu 
provedbenih propisa, odobravanje Izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša, davanje suglasnosti za 
aktivnosti (intervencije) koje se temelje na procjenama utjecaja na okoliš, izdavanje dozvola za gospodarenje 
opasnim otpadom i za spaljivanje otpada te koncesija za gospodarenje posebnim kategorijama otpada (otpadne 
gume, otpadna ulja, ambalažni otpad), gospodarenje opasnim otpadom (provedba mjera), inspekciju i nadzor nad 
provedbom zakona i sekundarnog zakonodavstva, nadziranje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je izvanproračunska ustanova s javnim ovlastima u 
vlasništvu Republike Hrvatske koja ima svrhu financirati programe i projekte zaštite okoliša.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) je neovisna javna ustanova koja prikuplja, pruža i obrađuje 
podatke koji su potrebni za učinkovitu provedbu politike zaštite okoliša. 

Županije i Grad Zagreb su jedinice regionalne samouprave nadležne za gospodarenje svim vrstama otpada na 
svom području, prikupljanje i proslijeđivanje podataka o otpadu (ROO – registar onečišćavanja okoliša), nadležni 
upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode po županijama izdaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. 

Gradovi i općine su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su nadležne za gospodarenje otpadom te izrađuju 
planove gospodarenja otpadom.

Inspekcija zaštite okoliša provodi nadzor nad provedbom Zakona o održivom gospodarenju otpadom i 
podzakonskih propisa.

2.3. EU direktive

Najvažnije europske direktive u sektoru gospodarenja otpadom su:

ü okvirna Direktiva o otpadu 2008/98/EC 
ü Direktiva o odlagalištima 1999/31/EC 
ü Direktiva o opasnom otpadu 91/689/EEC 
ü Direktiva o mulju s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 86/278/EEC 
ü Direktiva o spaljivanju otpada 2000/76/EC 
ü Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu 94/62/EC 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 3Strana: 560



ü Direktiva o baterijama 206/66/EC 
ü Direktiva o odlaganju PCBa i PCTa 96/59/EEC 
ü Direktiva o utjecaju na okoliš 2011/92/EU

3. ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM
NA PODRUČJU općine OKUČANI, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

U sastavu Brodsko-posavske županije nalazi se 28 jedinica lokalne samouprave i to 2 grada i 26 općina s ukupno 
184 naselja.

Slika 1: Brodsko – posavska županija

Općina Okučani smještena je na krajnjem zapadu Brodsko posavske županije. Svojim zapadnim i južnim rubom 
graniči sa Sisačko-moslavačkom županijom, dok sjeverni rub predstavlja granicu prema Požeško-slavonskoj 
županiji. Svojim preostalim istočnim rubnim dijelovima Općina Okučani graniči s Općinama Cernik, Gornji 
Bogićevci i Stara Gradiška. 

Područje općine prostire se na 159,31 km² i obuhvaća 17 naselja: Benkovac, Bijela Stijena, Bobare, Bodegraj, 
Cage, Čaprginci, Čovac, Donji Rogolji, Gornji Rogolji, Lađevac, Lještani, Mašićka Šagovina, Okučani, Širinci, 

2Trnakovac, Vrbovljani i Žumberkovac. U odnosu na prostor Županije sa površinom od 2.027 km , područje općine 
čini 7,85% površine Županije.

Prema županijskom prosjeku, Općina Okučani sa ukupno 17 naselja čini jedinicu lokalne samouprave sa najvećim 
brojem naselja. Kao rezultat tako velikog broja naselja, javlja se njihova prosječno manja naseljenost, pa u odnosu 
na druge lokalne samouprave, ima više manjih naselja.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2011. godine na području općine Okučani stanuje 3.447 
stanovnika.
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Tablica 1: Prikaz broja stanovnika po naseljima

Naselje Broj stanovnika 

Benkovac 120 
Bijela Stijena 30 
Bobare 16 
Bodegraj 392 
Cage 426 
Čaprginci 3 
Čovac 139 
Donji Rogolji 40 
Gornji Rogolji 26 
Lađevac 269 
Lještani 19 
Okučani 1.598 
Šagovina Mašićka 7 
Širinci 2 
Trnakovac 126 
Vrbovljani 230 
Žuberkovac 4 

 Izvor podataka: DZS, 2011. g.

Iz tablice 1. vidljivo je da je najveća koncentracija stanovništva u naselju Okučani koje je ujedno i  administrativno 
naselje istoimene općine. 9 naselja ima manje od 50 stanovnika.

3.1. Gospodarenje otpadom na području općine Okučani

Na području općine Okučani djeluje komunalno poduzeće „Sloboština“ d.o.o., u vlasništvu općine Okučani, koje 
vrši javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. 
Komunalnu djelatnost navedeno poduzeće obavlja na području koje obuhvaća površinu veću od 159 km² , sa  
3.447 stanovnika.
Na području općine Okučani sustav prikupljanja otpada obuhvaća:

ü Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
ü Prikupljanje glomaznog otpada
ü Odvojeno prikupljanje otpada

3.2. Odlaganje otpada

Prikupljeni komunalni otpad se zbrinjava na odlagalištu komunalnog otpada Šagulje-Ivik na području Grada Nova 
Gradiška. Postojeće odlagalište otpada nalazi se 4,5 km jugozapadno od Nove Gradiške. Najbliža naselja 
odlagalištu su Prvča i Poljane. Oko odlagališta su poljoprivredne površine s obradivim tlom, a na južnoj strani 
odlagalište graniči sa šumom. Dio odlagališta na kojem se danas odlaže otpad zauzima površinu od cca 3,5 ha. 
Tehnološka jedinica u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti su: ulazno-izlazna zona i sustav za prikupljanje otpadnih 
voda.
Prostor za odlaganje neopasnog otpada zauzima površinu cca 3,5 ha. Organizirano skupljen neopasni otpad odlaže 
se na uređenoj plohi odlagališta otpada. Tehnologija odlaganja otpada se sastoji iz sljedećih osnovnih operacija, 
koje se odvijaju tijekom radnog dana:  istresanje otpada na radnu površinu, rasprostiranje otpada u slojeve, 
zbijanje otpada, dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom ili alternativnim prekrivnim slojem, prekrivanje 
popunjene etaže slojem inertnog materijala te materijalom od uređenja građevinskog zemljišta. Ulazno-izlazna 
zona obuhvaća sve objekte predviđene za smještaj opreme i boravak radnika. Ovdje se nalaze: vaga, portirnica, 
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objekt za osoblje, plato za pranje kotača, bazen za pitku i protupožarnu vodu zapremine 110 m3, ploha predviđena 
za izgradnju reciklažnog dvorišta. Asfaltirane prometnice obuhvaćaju ulazno-izlaznu zonu gdje se obavlja 
evidentiranje i upućivanje na mjesto istresanja otpada. Na lokaciji nastaju sljedeće otpadne vode:  tehnološke 
otpadne vode od pranja vozila, oborinske vode, procjedne vode,  sanitarne vode. Sanitarne otpadne vode se 
ispuštaju u vodonepropusnu sabirnu jamu koja se prazni putem nadležne komunalne tvrtke. Tehnološke otpadne 
vode od pranja vozila i oborinske vode s asfaltiranih manipulativnih površina nakon propuštanja kroz separator 
ulja i masti i taložnice ispuštaju se u postojeći melioracijski kanal. Sustav za prikupljanje i odvodnju oborinske 
vode sastoji se od zemljanog obodnog kanala za odvodnju oborinske vode s ispustom u melioracijski kanal. Sustav 
za prikupljanje procjedne vode nije izgrađen.

3.3. Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i 
sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali. 
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad odnosno otpad koji se može razgraditi biološkim 
aerobnim ili anaerobnim postupkom.
Prema podacima Komunalnog poduzeća „Sloboština“ d.o.o. na području općine Okučani s danom 31.12.2016. 
godine evidentirana su ukupno 1042 korisnika usluge prikupljanja otpada, od čega 977 u sektoru kućanstva te 65 u 
sektoru gospodarstva. 

Sva kućanstva na području općine su obuhvaćena organiziranim odvozom otpada. Sakupljanje, odnosno odvoz 
otpada po naseljima u Općini Okučani se obavlja jednom tjedno po utvrđenom rasporedu. Sakupljanje otpada u 
Općini Okučani za kućanstva je organizirano putem posuda volumena 120 l, odnosno 240 l za ona kućanstva koja 
izraze potrebu za trajno povećanim volumenom, dok sektor gospodarstva sukladno svojim potrebama koristi 
spremnike od 120 l, 1100 l, ili 5000 l. Posude odnosno spremnici za otpad konstruirani su tako da onemoguće 
rasipanje otpada i širenje neugodnih mirisa. 
Komunalni otpad prikuplja se jednom tjedno, po unaprijed utvrđenom rasporedu, a prikupljanje se vrši 
specijalnim vozilom zatvorenog tipa. Komunalno poduzeće „Sloboština“ d.o.o. raspolaže vlastitim specijalnim 
vozilom – auto smećar, za prikupljanje i odvoz otpada na odlagalište.

3.4. Prikupljanje glomaznog otpada

Glomazni (krupni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Odvoz glomaznog otpada s područja općine Okučani 
prikuplja se jednom godišnje, a o terminima prikupljanja glomaznog otpada stanovništvo se pravovremeno 
informira.

3.5. Odvojeno prikupljanje otpada

Pod pojmom odvojeno sakupljanje otpada podrazumijeva se sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema 
njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada. Izdvojenim 
sakupljanjem i odlaganjem otpada omogućuje se iskorištavanje tih vrijednih sirovina te smanjenje količine otpada 
koji završava svoj ciklus na odlagalištima. 

Tablica 2: Broj korisnika usluga sakupljanja komunalnog otpada

Općina Okučani Broj korisnika 

Ukupno Kućanstva Gospodarstvo 
 1042 977 65 

 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 3 Strana: 563



Na području općine Okučani uspostavljen je sustav odvojenog prikupljanja otpada koje se na području općine 
Okučani provodi putem 16 zelenih otoka. Zeleni otok je uređeno, ograđeno i dostupno mjesto na javnoj površini 
gdje su smješteni spremnici za selektivno odlaganje otpada.
Na području naselja Okučani, kao administrativnog središta općine i naselja s najvećim brojem stanovnika, 
postavljeni su spremnici za papir, staklo, PET ambalažu, najlon, baterije, lijekove, a uskoro će biti omogućeno 
odlaganje stiropora i tekstila. Na području ostalih naselja postavljeni su spremnici za najzastupljenije vrste otpada: 
staklo, papir i PET ambalažu. 

Tablica 3: Lokacije zelenih otoka na području općine Okučani

Naselje Lokacija 

Okučani Ulica Alojzija Stepinca 
Ulica Alojzija Stepinca (kod Doma zdravlja) 
Ulica Ante Starčevića 
Ulica Ante Starčevića (kod zgrade br.3) 
Ulica Ante Starčevića (kod Osnovne škole) 
Ulica Viktorijin prilaz (ispred zgrade) 
Ulica Grigora Viteza (ispred vrtića) 
Ulica Grigora Viteza (ispred nogometnog 
igrališta) 
Ulica Stjepana Radića 
Trg dr. Franje Tuđmana 

Cage Kod Društvenog doma 
Trnakovac U središtu naselja 
Rogolji U središtu naselja 
Čovac Kod Društvenog doma 
Vrbovljani Kod Društvenog doma 
Benkovac U središtu naselja 

 

Slika: Zeleni otok u naselju Okučani
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Zeleni otoci se svakodnevno obilaze i po potrebi prazne. Uspostavljena je suradnja s ovlaštenim tvrtkama te se u 
nastavku nalaze podaci o ovlaštenim sakupljačima odnosno oporabiteljima/ zbrinjavateljima pojedinih vrsta 
otpada koje se prikupljaju putem zelenih otoka. 

Tablica 4: Sakupljači i oporabitelji odvojeno prikupljenog otpada

Tvrtka Područje s 
kojeg je otpad 
skupljen 

Broj 
stanovnika 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv otpada Ukupno 
skupljeno u 
tonama 

Sloboština 
d.o.o. 
Unijapapir d.d. 
Unija nova 
d.o.o. 

 
Općina Okučani 

 
3447 

20 03 01 Miješani komunalni 
otpad 

404,60 

20 01 01 Otpadni papir i 
karton 

3,59 

20 01 02 Otpadno staklo 5,10 

 

Za zbrinjavanje organskog otpada javnim su ustanovama dani na korištenje komposteri te su korisnici educirani o 
korištenju istih, a obrađeni organski otpad koriste za vlastite potrebe. Na području općine na javnim površinama 
raspoređeno je i 10 posuda volumena 240 l za biootpad putem kojih se prikuplja otpad kojeg komunalno poduzeće 
kompostira i koristi za vlastite potrebe. S obzirom da je područje općine Okučani ruralno područje te većina 
stanovništva raspolaže okućnicama i vrtovima, isti su putem letaka educirani o mogućnostima izgradnje 
kompostišta u  vlastitom kućanstvu.
Također, 10 kontejnera za odlaganje miješanog komunalnog otpada zapremnine 1100 l raspoređeno je 
registriranim poslovnim subjektima na području općine, a 4 kontejnera su postavljena na mjesnim grobljima. 
Komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. raspolaže komunalnim vozilom za sakupljanje i prijevoz otpada do 
odlagališta Šagulje-Ivik, a koji je prilagođen uspostavljenom sustavu prikupljanja putem postavljenih posuda i 
kontejnera. Isti omogućava da se sakupljeni otpad transportira na siguran način do lokacije za trajno deponiranje. 

3.6. Ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, uz donošenje i provedbu Plana gospodarenja 
otpadom, osnovni ciljevi gospodarenja otpadom koje je Općina Okučani dužna osigurati na svom području su 
sljedeći:

- osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada
- osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada
- osigurati sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

te uklanjanje tako odbačenog otpada
- osigurati provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
- osigurati provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području 
- osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada

Općina Okučani također je obvezna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno 
propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 
Općina Okučani dužna je osigurati provedbu svih navedenih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit 
način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost 
rada.
Ocjena postojećeg stanja gospodarenja na području općine Okučani može se okarakterizirati na sljedeći način:

- Općina je uspostavila sustav organiziranog prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog 
komunalnog otpada s obuhvatom stanovnika iznad državnog prosjeka

- uspostavljen je sustav odvojenog prikupljanja pojednih vrsta otpada koji se kontinuirano nadograđuje
- Općina ulaže kontinuirane napore u provođenje ciljeva postavljenih Planom gospodarenja otpadom RH 

za razdoblje 2017.-2022. godine u okviru svog djelokruga

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 3 Strana: 565



- na području općine Okučani nema službenih odlagališta otpada
- na području općine Okučani nema „crnih točaka“, odnosno lokacija visokog rizika koje su nastale 

dugotrajnim neprimjerenim gospodarenjem proizvodnim (tehnološkim) otpadom i koje svojim 
postojanjem predstavljaju realnu opasnost za okoliš i za ljudsko zdravlje

- svijest stanovništva je razvijena što je rezultiralo činjenicom da nema lokacija odbačenog otpada
- potrebno je intenzivirati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem smanjenja količina otpada
- u dovoljnoj se mjeri ne provode akcije prikupljanja otpada

Na temelju ocjene stanja i potreba koja služi kao polazište te identificira pravce daljnjeg razvoja sustava 
gospodarenja otpadom, definirani su ciljevi koje je potrebno ostvariti provedbom Plana gospodarenja otpadom na 
području općine Okučani, a koji se odnose na uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Općina 
Okučani, u suradnji sa stanovnicima i komunalnim poduzećem poduzela je niz aktivnosti kako bi unaprijedila 
gospodarenje otpadom, međutim uspostava i funkcioniranje cjelovitog sustava ne ovisi samo o aktivnostima 
općine već i šireg područja na razini županije i države.

4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE 
OSTAVRIVANJU CILJEVA

4.1. Vrste proizvedenog otpada

Sastav komunalnog otpada varira ovisno o sredini u kojoj nastaje i zavisi o mnogim faktorima, kao što su standard 
stanovništva, tip naselja, dostignuti nivo komunalne higijene. Otpad koji se na razmatranom području stvara, u 
pravilu je različit od onog koji bi se dobio sortiranjem otpada na odlagalištu prije odlaganja, budući da se dio 
otpada u seoskim domaćinstvima koristi ili spaljuje. S obzirom da za područje općine Okučani nije utvrđen točan 
sastav otpada, kao orijentacijski pokazatelj može se uzeti prosječan sastav otpada u Republici Hrvatskoj.

Tablica 5: Prosječan sastav otpada u Republici Hrvatskoj

Vrsta otpada Količina %/kg 

Drvo 1,0 
Papir i karton 23,2 

Guma 0,2 
Plastika 22,7 

Koža/kosti 0,5 
Tekstil/odjeća 3,7 

Kuhinjski otpad 30,9 
Vrtni otpad 5,7 

Staklo 3,7 
Metal 2,1 

Ostali otpad (nedefinirano) 6,3 
Ukupno 100 

 
Izvor podataka: www.haop.hr
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4.2. Količine proizvedenog otpada

Na području općine Okučani provodi se organizirano prikupljanje komunalnog otpada kojim je obuhvaćeno 100% 
stanovništva. Na području općine tijekom 2016. godine prikupljeno je ukupno 404 tone otpada, što uključuje 
količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Tablica 6: Količine ukupno prikupljenog otpada (t)

Godina Količina ukupno 
prikupljenog otpada (t) 

2013. 489 
2014. 451 
2015. 410 
2016. 404 

 
Izvor podataka: Sloboština d.o.o.

Grafikon: Kretanje količine prikupljenog otpada u razdoblju od 2013. -2016.

Na temelju navedenih podataka vidljivo je kako se na području općine Okučani u posljednje 4 godine bilježi 
pozitivan trend u gospodarenju otpadom, a koji se odnosi na kontinuirano smanjenje ukupne količine prikupljenog 
otpada.
Značajan udio u prikupljenom komunalnom otpadu čini biorazgradivi otpad. Biorazgradivi otpad je svaki otpad 
pogodan za aerobnu ili anaerobnu razgradnju, kao što su hrana i vrtni otpad, te papir i karton. Biorazgradivi 
komunalni otpad prikuplja se zajedno sa miješanim komunalnim otpadom, te putem posebnih spremnika unutar 
dijela zelenih otoka, međutim podaci o prikupljenim količinama nisu dostupni. Stoga je prema preporuci 
EUROSTAT-a pretpostavljeno da udio biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu iznosi 67%.
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Tablica 7: Procjena količina biorazgradivog otpada

Godina Količina prikupljenog 
miješanog komunalnog otpada (t) 

Procjena količina biorazgradivog 
otpada 

(t) 

2013. 489 327,63 
2014. 451 302,17 
2015. 410 274,70 
2016. 404 270,68 

 
4.3. Količine odvojeno sakupljenog otpada

Na području općine Okučani uspostavljeno je selektivno prikupljanje papira, PET amabalaže, stakla, tekstila, 
biootpada i metala putem  16 zelenih otoka koji su postavljeni na području naselja Okučani kao i naselja s 
najvećim brojem stanovnika. 

4.4. Ostvarivanje ciljeva

Kako bi zaustavili trend rasta proizvedenog komunalnog otpada, povećali stupanj odvojenog prikupljanja i 
recikliranja te prilikom toga smanjili udio odloženog biorazgradivog otpada potrebno je uspostaviti sustav 
gospodarenja komunalnim otpadom koji potiče sprječavanje nastanka otpada na mjestu nastanka i koji sadrži 
infrastrukturu koja omogućuje ispunjavanje ciljeva i gospodarenje otpadom sukladno redu prvenstva 
gospodarenja otpadom:

· Sprječavanje nastanka otpada
· Priprema za ponovnu uporabu
· Recikliranje
· Drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba
· Zbrinjavanje otpada

U slučaju odstupanja od reda prvenstva gospodarenja otpadom potrebno je postupiti sukladno odredbama ZOGO-
a.

Slika: Red prvenstva gospodarenja otpadom

Izvor: Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine
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5. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I 
LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

5.1. Postojeće građevine i uređaji za gospodarenje otpadom

Na području općine Okučani ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom. Otpad  s područja općine 
odvozi se na odlagalište Šagulje - Ivik  na području Grada Nove Gradiške. 

Odlaganje otpada na navedenoj lokaciji će se nastaviti do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom koje će 
uslijediti tijekom 2018. godine. 

5.2. Planirane građevine i uređaji za gospodarenje otpadom

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, s obzirom na broj stanovnika, Općina Okučani 
dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta. 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju 
manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažno dvorište je namijenjeno isključivo građanima, koji mogu 
besplatno i za okoliš primjereno odložiti iskoristivi i problematični otpad iz kućanstava. U reciklažnom dvorištu 
ne vrši se nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija prikupljanje otpada. 

Sukladno Dodatku III. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14 i 51/14) na području reciklažnog dvorišta 
zaprimat će se otpad naveden u tablici te otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom 
kategorijom otpada. 
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Tablica 8: Otpad koji se mora prihvatiti u reciklažnom dvorištu

NAZIV VRSTA OPIS 

problematični 
otpad 

20 01 13* otapala 
20 01 14* kiseline 
20 01 15* lužine 
20 01 17* fotografske kemikalije 
20 01 19* pesticidi 
20 01 20* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25 

20 01 27* 
boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže 
opasne tvari 

20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari 
20 01 31* citotoksici i citostatici 

20 01 33* 
baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 
16 06 03 i nesortirane baterije i 
akumulatori koji sadrže te baterije 

20 01 35* 
odbačena električna i elektronička oprema koja 
nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne 
komponente 

20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 

15 01 10* 
ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je 
onečišćena opasnim tvarima 

15 01 11* 
metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale 
(npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 

otpadni 
papir 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 
20 01 01 papir i karton 

otpadni 
metal 

15 01 04 ambalaža od metala 
20 01 40 metali 

otpadno 
staklo 

15 01 07 staklena ambalaža 
20 01 02 staklo 

otpadna 
plastika 

15 01 02 ambalaža od plastike 
20 01 39 plastika 

otpadni 
tekstil 

20 01 10 odjeća 
20 01 11 tekstil 

krupni 
(glomazni) 
otpad 

20 03 07 glomazni otpad 

jestiva ulja i 
masti 

20 01 25 jestiva ulja i masti 

boje 20 01 28 
boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu 
navedene pod 20 01 27 

deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29 
lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31 
baterije i 
akumulatori 

20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33 

električna i 
elektronička 
oprema 

20 01 36 
odbačena električna i elektronička oprema, koja 
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

 
Izvor: Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 i 51/14)
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Reciklažno dvorište mora udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima sukladno odredbama Pravilnika 
o gospodarenju otpadom. Postupanje i radne procedure u reciklažnim dvorištima moraju biti usklađene sa 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o gospodarenju otpadom i pravilnicima o postupanju s 
posebnim vrstama otpada. Reciklažna dvorišta moraju biti tako organizirana i locirana da značajno pridonesu 
ostvarenju zadanih kvantitativnih ciljeva odvojenog skupljanja otpada, poboljšanju kvalitete usluge odvojenog 
skupljanja otpada, smanjenju broja nelegalnih odlagališta, te efikasnijem sortiranju miješanog otpada.
Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom:

- zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom sljedećem komunalnom otpadu nastalom u 
kućanstvu: problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni (glomazni) 
otpad

- odvojeno skladištiti otpad u odgovarajućim spremnicima
- predati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada
- sudjelovati u sustavima gospodarenja posebnom kategorijom otpada na način propisan propisom kojim se 

uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada
Prostorno planskim dokumentima općine Okučani određena je lokacija reciklažnog dvorišta. Nužno je 
intenzivirati aktivnosti oko izgradnje reciklažnog dvorišta jer bez istoga neće biti moguće uspostaviti cjeloviti 
sustav gospodarenja otpadom na području općine Okučani. 

5.3. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovu uklanjanju

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom obveza jedinice lokalne samouprave je sprječavanje 
odbacivanja otpada na način suprotan zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada. 

Prema podacima općine Okučani na području općine, tijekom 2016. godine evidentirane su dvije manje lokacije 
odbačenog otpada koje su odmah sanirane. Saniranje lokacija odbačenog otpada je obavljeno u okviru redovitih 
djelatnosti komunalnog poduzeća „Sloboština“, te prema novim podacima nema registriranih lokacija odbačenog 
otpada, odnosno otpada koji je odbačen suprotno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Kako ne bi došlo do pojave takvih lokacija, Općina treba sustavno provoditi mjere sprječavanja nepropisnog 
odbacivanja otpada. Provedbu navedenih obveza osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za 
komunalni red jedinice lokalne samouprave odnosno komunalni izvidnik, koji je zadužen za provođenje svih 
potrebnih mjera radi dosljedne primjene Odredbe o komunalnom redu općine Okučani.

Mjere sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada obuhvaćaju: 

- uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
- uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada
- provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja općine radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a 

posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada
- druge mjere sukladno odluci Općinskog vijeća

6. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 
NASTANKA OTPADA UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE 
PRIKUPLJANJA OTPADA

6.1. Mjere izbjegavanja nastanka otpada

Izbjegavanje nastajanja otpada je najpovoljnija metoda za rješavanje problema otpada te s drugim mjerama za 
smanjivanje nastajanja otpada čini najvažniju kariku u sustavu gospodarenja otpadom. U tom smislu, prevencija 
nastajanja otpada i mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim 
područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili 
uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.
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Pojam smanjenja otpada može se definirati kao zbroj svih mjera kojima se u procesima proizvodnje, potrošnje 
robe, pakiranja i korištenja postiže smanjenje i/ili potpuno izbjegavanje otpada tj. kojima se postiže proizvodnja 
otpada koji se može obraditi i/ili ponovno upotrijebiti. Korištenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade, 
uvođenjem na tržište ispitanih vrsta proizvoda te ekološki svjesnim ponašanjem krajnjih potrošača, smanjiti će se 
količine i štetnost otpada koji bi trebalo obraditi i/ili odložiti. Pri tome veliku ulogu ima edukacija kako 
proizvođača dobara tako i krajnjeg potrošača.
Uzrok velikog broja problema u gospodarenju otpadom leži u nedovoljnom znanju i informiranosti o problematici 
otpada. Odgoj i obrazovanje za okoliš nezaobilazan je segment svakoga integriranog sustava gospodarenja 
otpadom. Potrebno je značajno unaprijediti razinu svijesti stanovništva o tome što podrazumijeva cjelovito 
gospodarenje otpadom, koje sve korake uključuje i njihov prioritetni red predviđen hijerarhijom gospodarenja 
otpadom. Važno je također stanovništvo osvijestiti kroz poveznicu između zaštite okoliša i zdravlja na načelnoj 
razini i ponašanja u svakodnevnom životu te tako graditi temelje za preuzimanje osobne odgovornosti i promjenu 
sadašnjih navika, odnosno poticati ih na aktivno sudjelovanje u praksama smanjivanja otpada i povećavanja udjela 
odvojeno prikupljenog otpada. 

Za efikasnu provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom potrebno je provoditi mjere kojima će se 
motivirati i educirati stanovništvo za izbjegavanje nastanka otpada koji u konačnici završi na odlagalištu, odnosno 
poticati izdvajanje u što većoj mjeri svih korisnih komponenti komunalnog otpada kao i onih otpadnih tvari koje 
imaju štetno djelovanje na okoliš i zdravlje stanovništva. Navedena mjera treba imati dugoročni karakter kako bi 
efekti njene primjene bili što je moguće veći.
Na osnovu odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom Općina Okučani  dužna je provoditi izobrazno-
informativne aktivnosti na svom području. Za potrebe edukacije općina može koristiti vlastite resurse, ali i usluge 
nevladinog sektora te usluge tvrtki koje se usmjereno bave odnosima javnošću, marketingom, edukacijom i 
zaštitom okoliša. 
Izobrazno-informativne aktivnost potrebno je provoditi kontinuirano, a mogu uključivati:

- izdavanje informativnih tiskovina (letaka, prospekata, brošura i slično) o pojedinim aspektima 
gospodarenja otpadom

- uspostava i ažurno održavanje stranice s informacijama o gospodarenju otpadom (u sklopu službene web 
stranice općine)

- poticanje aktivne suradnje s ekološkim udrugama i svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na 
primjeni mjera za smanjenje komunalnog otpada

- organiziranje radionica u vrtićima i osnovnom školom s ciljem razvoja svijesti o održivom gospodarenju 
otpadom od najranije dobi

- provedba akcija kojima se potiče aktivan stav stanovnika prema zbrinjavanju otpada i osnažuje njihova 
ekološka svijest (npr. akcije uređenja zelenih površina)

- promicanje akcija u funkciji zaštite okoliša (npr. zamjena plastičnih vrećica tekstilnim ili vrećicama od 
recikliranog materijala)

- informiranje javnosti o tijeku projekta izgradnje reciklažnog dvorišta/o mogućnostima zbrinjavanja 
otpada na reciklažnom dvorištu (nakon što isto bude stavljeno u funkciju)

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom obuhvaća i poticanje akcija prikupljanja otpada na razini 
općine radi poticanja i stimuliranja stanovništva na aktivno sudjelovanje u odvojenom prikupljanju otpada. 
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, pravna i fizička osoba –obrtnik može u suradnji s osobom 
koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koja će se prikupljati akcijom, organizirati akciju 
prikupljanja otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja, ako je 
ishodila suglasnost jedinice lokalne samouprave.
O provedbi akcija prikupljanja otpada pravovremeno treba obavijestiti stanovništvo, a najave objavljivati preko 
mrežne (web) stranice općine. Najavom akcije prikupljanja otpada treba informirati javnost o vremenu trajanja 
akcije, vrstama otpada koji se prikuplja i svrsi provedbe akcije, te po završetku izvijestiti  javnost o rezultatima 
provedene akcije. Osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave 
dužna je provoditi nadzor nad provedbom akcije prikupljanja otpada. Akcije odvojenog prikupljanja otpada 
potrebno je provoditi kontinuirano.

Mjere koje općina treba provoditi uključuju:
- davanje suglasnosti pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima za provedbu akcija prikupljanja otpada
- poticanje stanovništva na aktivno sudjelovanje u akcijama prikupljanja otpada
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- provedba nadzora nad akcijama prikupljanja otpada
- pravovremena dostava izvješća o provedenim akcijama nadležnim tijelima

6.2. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada

Opće mjere za gospodarenje otpadom

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva pored sprječavanja i smanjivanja nastanka otpada i 
pravilno te ekološki prihvatljivo zbrinjavanje proizvedenog otpada.
Uvođenjem cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području općine Okučani uspostavit će se načelo 
potpunog nadzora otpada od mjesta nastanka do mjesta konačne obrade i zbrinjavanja. U postupcima 
gospodarenja otpadom na području općine Okučani potrebno je primjenjivati sljedeće opće mjere:

- provoditi organizirano sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine

- osigurati i promicati odvojeno prikupljanje pojedinih tokova otpada na mjestu nastanka čime se osigurava 
ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba odvojeno prikupljenog otpada u energetske svrhe, uz smanjenje 
količina ostatnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu otpada

- prikupljeni komunalni otpad zbrinjavati na postojećem odlagalištu otpada Šagulje - Ivik sve do otvaranja 
centra za gospodarenje otpadom

- izgraditi jedno reciklažno dvorište 
- kontinuirano prazniti sabirna mjesta (zelene otoke) u svim naseljima te po potrebi dodati još spremnika za 

određene vrste otpada

Mjere za gospodarenje opasnim otpadom

Opasni otpad je svaki otpad koji po sastavu i svojstvima sadrži jednu od slijedećih karakteristika:
- H1 – eksplozivnost
- H3 – A visoko zapaljivo
- H5 – opasan
- H6 – otrovno
- H7 – kancerogeno
- H9 – infektivno
- H13 – tvari koje nakon odlaganja na bilo koji načni mogu proizvesti drugu tvar.

Sakupljanje i obrada opsanog otpada obavlja se putem ovlaštenih osoba za sakupljanje ili obradu određene vrste 
opasnog otpada. Problematični otpad je opasni otpad iz kućanstva, a stanovnici ga mogu odložiti u reciklažnim 
dvorištima ili na prodajnim mjestima proizvoda od kojih je nastao taj opasni otpad.

Mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Sukladno članku 53., Zakona o održivom gopodarenju otpadom, posebne kategorije otpada smatraju se:  biootpad, 
otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna 
vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski 
otpad, građevni otpad, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i terfenili. 

Otpadni tekstil i otpadna obuća

Postupanje s otpadnim tekstilom i otpadnom obućom uređeno je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim tekstilom i 
otpadnom obućom (NN 99/15). Procjenjuje se da je na području općine Okučani, veliki postotak otpadnog tekstila 
i obuće sadržan u miješanom komunalnom otpadu koje se zbrinjava postupkom odlaganja na odlagalište Šagulje – 
Ivik. 
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Građevinski otpad

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih 
građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne obrade koristiti za građenje 
građevine zbog čijeg građenja je nastao. Ova vrsta otpada ima visoki potencijal za recikliranje. Građevni otpad se 
obrađuje u mobilnim postrojenjima, asfaltnim bazama te na pojedinim odlagalištima gdje se koristi za nasipavanje
dnevne prekrivke odloženog otpada.

Postupanje s građevnim otpadom uređeno je Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 
69/16). Cilj sustava gospodarenja građevnim otpadom je do 1. siječnja 2020. godine putem nadležnih tijela 
osigurati pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne oporabe, uključujući postupke 
zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog građevnog
otpada, isključujući materijal iz prirode utvrđen ključnim brojem 17 05 04 – zemlja i kamenje koji nisu navedeni 
pod 17 05 03, u minimalnom udjelu od 70% mase otpada.

Otpad koji sadrži azbest

Azbestni otpad ili otpad koji sadrži azbest je opasni otpad koji je po sastavu sirovi azbest i svaka otpadna tvar ili 
predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak obradom azbesta ili 
tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest.
Postupanje s otpadom koji sadrži azbest uređeno je Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 
(NN 69/16).

Azbestni otpad može se predati u reciklažnom dvorištu s tim da se prilikom manipulacije tom vrstom otpada treba 
paziti da ne dođe do ispuštanja zbestnih vlakana i azbestne prašine.

Ambalaža i ambalažni otpad

Postupanje s ambalažom i ambalažnim otpadom uređeno je Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 
88/15, 78/16). 

Na području općine Okučani sakupljanje ambalažnog otpada (PET, staklo,...) provodi se sustavom zelenih otoka 
te preuzimanjem putem ovlaštenih sakupljača.
Otpadni električni uređaji

Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema ili EE otpad je sva otpadna električna i elektronička oprema koja 
uključuje sklopove i sastavne dijelove koji nastaju u gospodarstvu, industriji, obrtu i sl. te sva otpadna električna i 
elektronička oprema koja nastaje u kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i 
količini slična EE otpadu iz kućanstava. EE otpad se svrstava u količinski najbrže rastuću kategoriju otpada, a 
predstavljaju je otpadni kućanski aparati, računala, telefoni, mobiteli i drugo. EE otpad može sadržavati opasne 
materijale, kao što su npr. olovo, krom, kadmij, živa, fosfor, razni bromidi, berilij, barij, silicij, arsen, itd. Živa iz 
elektroničke opreme predstavlja vodeći izvor žive u komunalnom otpadu. Dodatno, plastici koja se koristi u 
elektroničkoj opremi često se dodaju i inhibitori požara na bazi broma, koji uslijed neodgovarajućeg gospodarenja 
ovom vrstom otpada mogu uzrokovati značajne negativne učinke na okoliš. Postupanje s otpadnom električnom i 
elektroničkom opremom uređeno je Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom 
(NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14) kojim se propisuju mjere i aktivnosti za odvojeno skupljanje EE otpada radi 
njegove obrade i uporabe.

Otpadna vozila

Postupanje s otpadnim vozilima uređeno je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16). 
Otpadna vozila stanovnici na području općine Okučani moraju predavati ovlaštenom sakupljaču ili nazvati 
kontakt broj te ovlašteni sakupljač preuzme otpadno vozilo kod posjednika vozila.
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Otpadne beterije i akumulatori

Baterija ili akumulator je svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije i 
koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih članaka (koje nisu namijenjene ponovnom punjenju) ili jedne 
ili više sekundarnih baterijskih članaka (koje su namijenjene ponovnom punjenju). 

Postupanje s baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima uređeno je Pravilnikom o 
baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15). Cilj sustava gospodarenja 
otpadnim baterijama i akumulatorima, čiji je sastavni dio sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i 
akumulatora, je smanjenje negativnih učinaka na okoliš kojeg uzrokuju baterije i akumulatori i s tim u vezi 
postupci svih gospodarskih subjekata. Proizvođač i prodavatelj su dužni informirati krajnjeg korisnika o 
gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima i upoznati ga s informacijama o mogućim učincima koje tvari 
korištene u baterijama i akumulatorima imaju na okoliš i ljudsko zdravlje, obvezi odvojenog sakupljanja otpadnih 
baterija i akumulatora, programima sakupljanja i recikliranja, doprinosu krajnjih korisnika u recikliranju otpadnih 
baterija i akumulatora, značenju pojedinih simbola. Proizvođač je dužan snositi troškove informiranja krajnjeg 
korisnika. 

Prodavatelj je dužan osigurati preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika na 
lokaciji prodajnog prostora u kojem prodaje prijenosne baterije ili akumulatore, bez troškova po krajnjeg 
korisnika i bez obveze kupnje nove prijenosne baterije ili akumulatora. Postupanje s baterijama i akumulatorima i 
otpadnim baterijama i akumulatorima na području općine će biti uspostavljeno na način da će stanovnici općine 
Okučani otpadne baterije iz kućanstva moći predati u reciklažnom dvorištu. Akumulatore će moći predati, 
odnosno prodati ovlaštenom sakupljaču (trgovcu).

Otpadne gume

Otpadna guma je guma osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i 
traktora, zrakoplova i drugih letjelica, te slični odgovarajući proizvod koje posjednik radi oštećenja, istrošenosti, 
isteka roka trajanja ili drugih uzroka ne može ili ne želi upotrebljavati te je zbog toga odbacuje ili namjerava 
odbaciti.
Postupanje s otpadnim gumama uređeno je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16). 

Stanovnici općine Okučani moći će osim predaje vulkanizeru mogu otpadne gume predati na reciklažno dvorište. 

Planom gospodarenja otpadom RH je ustanovljeno da su kapaciteti za oporabu otpadnih guma dostatni, a odnos 
kapaciteta za materijalnu i energetsku oporabu je zadovoljavajući zbog toga jer se daje prednost recikliranju u 
odnosu na korištenje u energetske svrhe.

Otpadna ulja

Otpadno ulje je otpadno mazivo ulje i otpadno jestivo ulje. Postupanje s otpadnim uljima uređeno je Pravilnikom o 
gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13).
Gospodarenje otpadnim uljima na području općine Okučani biti će osigurano na način da se otpadno ulje može 
predati u reciklažnom dvorištu (stanovništvo).

Otpad iz industrije titan dioksida

Postupanje s otpadom iz proizvodnje titan-dioksida uređeno je Pravilnikom o gospodarenju otpadom iz 
proizvodnje titan-dioksida (NN 117/14). Na području općine nije evidentirano nastajanje otpada iz proizvodnje 
titan dioksida.

Otpad koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) i poliklorirane terfenile (PCT) 

Postupanje s polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima uređeno je Pravilnikom o gospodarenju 
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polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14). Na području općine nije evidentirana 
proizvodnja niti skupljanje otpada koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) i poliklorirane terfenile (PCT).

Otpadni mulj

Postupanje s muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi uređeno je 
Pravilnikom o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u 
poljoprivredi (NN 38/08).

Prilikom uspostave sustava gospodarenja otpadnim muljem treba voditi računa o redu prvenstva gospodarenja 
otpadom, slijedom čega se mora razmotriti u prvom redu materijalna oporaba i primjena na površinama 
pogodnima za primjenu mulja. 

Medicinski otpad 

Postupanje s medicinskim otpadom uređeno je Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15).  
Proizvođač medicinskog otpada na podučju općine je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja se bavi pružanjem 
zdravstvene zaštite ljudima i/ili životinjama te pružanjem različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju 
i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja pri čemu nastaje otpad sličan otpadu koji nastaje kod zdravstvene zaštite ljudi 
i/ili životinja. Proizvođač medicinskog otpada dužan je na mjestu nastanka osigurati gospodarenje ovim
otpadom sukladno zakonskim odredbama, a naročito u pogledu odvojenog sakupljanja, vođenja evidencije, 
spremanja u odgovarajuće spremnike i privremenog skladištenja u posebno odvojenom prostoru do obrade ili do 
predaje ovlaštenoj osobi ili do isporuke takvog otpada iz Republike Hrvatske. Stanovnici općine mogu stare 
lijekove odložiti u spremnike koji postoje u sklopu ljekarni te djelatnici ljekarni osiguravaju njihovo pražnjenje 
putem ovlaštenih pravnih osoba za daljnje zbrinjavanje. Osim u ljekarnama, medicinski otpad iz kućanstava 
stanovnici će moći odložiti u spremnik u sklopu reciklažnog dvorišta.

7. OBVEZE OPĆINE OKUČANI SUKLADNO ZOGO-U�

Plan gospodarenja otpadom općine Okučani donosi se za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po 
potrebi. Sukladno članku 23., Općina Okučani dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih 
mjera gospodarenja otpadom. Više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sporazumno 
osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. Sukladno članku 20., stavak 1., Općina Okučani 
dužna je dostavljati godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH jedinici područne (regionalne) 
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu. 

Sukladno članku 28., Općina Okučani dužna je na svom području osigurati: 

1.  javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada, 
2.  odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada, 
3.  sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada, 
4.  provedbu Plana gospodarenja otpadom RH, 
5.  donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom općine Okučani, 
6.  provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i 
7.  mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada, na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u 

skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost 
rada s tim da više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili 
više obveza. 

Općina Okučani dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim 
se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. Sukladno članku 29., Općina Okučani je obveznik 
plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (mjera kojom se potiče jedinica 
lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog 
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otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave). Predstavničko tijelo općine Okučani donosi 
Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do 
ovlaštene osobe za obradu tog otpada) koja sadrži: 

1.  kriterij obračuna količine otpada, 
2.  standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, 
3.  najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,
4.  obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,  
5.  područje pružanja javne usluge, 
6.  odredbe propisane uredbom iz članka 29. stavka 10. ZOGO-a, 
7.  opće uvjete ugovora s korisnicima. 

Po donošenju Odluke predstavničko tijelo općine Okučani dužno je  bez odlaganja dostaviti nadležnom 
ministarstvu i objaviti u službenom glasilu i na mrežnim stranicama općine Okučani. Sukladno članku 35., općina 
Okučani izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura: 

1.    funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području,
2.  postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja 
posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini  

3.  obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika 
za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i 

4.  uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. 

Općina Okučani dužna je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 
otpada i provedbi mjera podnijeti predstavničkom tijelu općine Okučani do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 
kalendarsku godinu. Predstavničko tijelo općine dužno je, temeljem navedenog izvješća donijeti odluku o 
provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata 
utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. Sredstva za provedbu mjera osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne 
samouprave. Sukladno članku 39., Općina Okučani dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati 
godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a 
osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u 
medijima kao što su televizija i radio te u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s 
informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. Prioritetno područje izobrazno-informativnih 
aktivnosti gospodarenja otpadom i sadržaj obveznih informacija na godišnjoj razini u svezi gospodarenja otpadom 
propisuje ministar naputkom. Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg 
izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. Sukladno članku 56., osoba koja je 
aktima donesenim temeljem ZOGO-a ovlaštena gospodariti biootpadom, te jedinica lokalne samouprave dužni su 
u dokumentima koje donose temeljem ZOGO-a osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem 
kompostiranja, digestije ili  energetske oporabe biootpada. Sukladno članku 59., troškove prijevoza i zbrinjavanja 
građevnog otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili 
uklanjanja građevine ili dijela građevine u vlasništvu fizičke osobe osiguravaju zajednički jedinica lokalne 
samouprave na čijem području je takav otpad nastao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz sredstava 
prikupljenih prema članku 58. ZOGO-a i drugih sredstava Fonda.
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8. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA

U svrhu provedbe Plana gospodarenja otpadom općina Okučani potrebno je provesti sljedeće projekte:

1. 

Izgradnja reciklažnog dvorišta 
Planirati izgradnju reciklažnog dvorišta kao prioritetan projekt izgradnje komunalne 
infrastrukture. Prostornim planom uređenja  općine Okučani definirana je približna lokacija 
reciklažnog dvorišta . Potrebno je definirati točnu lokaciju reciklažnog dvorišta te pristupiti 
izradi projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, kako bi se moglo pristupiti 
izgradnji reciklažnog dvorišta koje će udovoljavati osnovni m tehničko-tehnološkim uvjetima 
sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom. 

2. 

Unapređenje sustava odvojenog prikupljanja otpada 
U cjelosti urediti površine na kojima su izgrađeni zeleni otoci, postaviti spremnike za vrste 
otpada (biootpad, metal, tekstil i dr. ) koji nedostaju na pojedinim zelenim otocima kako bi 
izvršila sve obveze sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. 

3.  
Nabava komunalnog vozila 
Nabaviti komunalno vozilo za obavljanje komunalnih poslova prikupljanja i odvoza otpada. 

4. 

Unapređenje sustava odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada 
Osigurati odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na mjestu nastanka, 
odnosno zelenog otpada s javnih površina te biootpada iz domaćinstava, poticati 
kompostiranje na razini kućanstva (nabava  i  distribucija kućnih kompostera), distribuirati 
posebne vrećice za prikupljanje biorazgradivog otpada, organizirati prigodne akcije 
prikupljanja biootpada (božićna drvca, otpalo  jesensko lišće, proljetna i zimska rezidba). 

5. 

Provedba mjera izobrazno informativnih aktivnosti 
Na službenoj mrežnoj (web) stranici  općine kontinuirano i ažurno objavljivati informacije o 
gospodarenju otpadom na području  općine. Kontinuirano provoditi program stalne edukacije 
javnosti vezano za uspostavu i provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na 
području općine Okučani. 

6. 

Sprječavanje odbacivanja otpada i sanacija lokacija odbačenog otpada 
Donijeti Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpada, kontinuirano provoditi nadzor kako bi se izbjeglo stvaranje 
nelegalnih odlagališta otpada,  uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno 
odbačenom otpadu, uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada. 

7. 

Pravodobno i ažurno vođenje cjelovitih podataka o gospodarenju otpadom 
Voditi cjelovite podatke o provedenim aktivnostima vezanim uz sustav gospodarenja 
otpadom, pravodobno dostavljati podatke o gospodarenju otpadom i provedbi Plana 
nadležnim tijelima. 
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9. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU 

MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Općina Okučani je dužna osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, postojan i ekonomski 
učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, osiguravajući pri 
tom javnost rada.

Mjere gospodarenja otpadom općina Okučani će provoditi u suradnji sa komunalnim poduzećem Sloboština d.o.o.
Izvori financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom iz Plana su sljedeći:

- Općina Okučani
- Komunalno poduzeće Sloboština d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekata predviđenih ovim Planom:

Aktivnost/projekt Izvori financiranja Iznos (kn) 
Izgradnja reciklažnog dvorišta Općina Okučani, 

Sloboština d.o.o.,  
FZOEU 

500.000,00 

Unapređenje sustava odvojenog prikupljanja otpada 
 

Općina Okučani 
Sloboština d.o.o.,  
FZOEU 

80.000,00 

Nabava komunalnog vozila Općina Okučani 
Sloboština d.o.o.,  
FZOEU 

500.000,00 

Unapređenje sustava odvojenog prikupljanja 
biorazgradivog komunalnog otpada 

Općina Okučani,  
Sloboština d.o.o.,  
FZOEU 

100.000,00 

Provedba mjera izobrazno informativnih aktivnosti 
 

Općina Okučani, 
Sloboština d.o.o.,  
FZOEU 

40.000,00 

Sprječavanje odbacivanja otpada  i sanacija lokacija 
odbačenog otpada 
 

Općina Okučani,  
Sloboština d.o.o.,  
 

U okviru redovitih 
aktivnosti općine 

Pravodobno i ažurno vođenje cjelovitih podataka o 
gospodarenju otpadom 
 

Općina Okučani, 
Sloboština d.o.o. 

U okviru redovitih 
aktivnosti općine 
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Rokovi i nositelji izvršenja Plana

Ovaj Plan gospodarenja otpadom donosi se za šestogodišnje razdoblje unutar kojeg će se odvijati pojedine 
aktivnosti kako je predviđeno u donjoj tablici. 

Nositelji svih aktivnosti su općina Okučani i komunalno poduzeće Sloboština d.o.o.

Aktivnost Rok izvršenja 
2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

Izgradnja reciklažnog 
dvorišta 

      

Unapređenje sustava 
odvojenog prikupljanja 
otpada 

      

Nabava komunalnog vozila       
Unapređenje sustava 
odvojenog prikupljanja 
biorazgradivog komunalnog 
otpada 

      

Provedba mjera izobrazno 
informativnih aktivnosti 

      

Sprječavanje odbacivanja 
otpada i sanacija lokacija 
odbačenog otpada 

      

Pravodobno i ažurno vođenje 
cjelovitih podataka o 
gospodarenju otpadom 

      

 

10. ZAVRŠNE ODREDBE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Prema Zakonu o zaštiti okoliša(NN 80/13, 78/15) u članku 18. navedeno je da:

1) Vlada, županije, Grad Zagreb, veliki gradovi, gradovi i općine, u skladu sa svojim nadležnostima, potiču 
djelatnost i aktivnosti u svezi sa zaštitom okoliša koje sprječavaju ili smanjuju onečišćenja okoliša, kao i zahvate u 
okoliš koji smanjuju uporabu tvari, sirovina i energije, te manje onečišćuju okoliš ili ga iskorištavaju u dopuštenim 
granicama.

2) Vlada, županije, Grad Zagreb, veliki gradovi, gradovi i općine i pravne osobe s javnim ovlastima u području 
zaštite okoliša dužni su poticati informiranje, izobrazbu i poučavanje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvitku 
i utjecati na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša u cjelini.

Održivi razvoj i smjernice za uspostavu istog daju putokaz kojim Plan gospodarenja otpadom općine Okučani 
obuhvaća sve aktivnosti i potrebna sredstva za učinkovito gospodarenje otpadom. Planiranim mjerama i 
aktivnostima koje se navedene u Planu gospodarenja otpadom postići će se ciljevi gospodarenja otpadom zacrtani 
na nacionalnoj razini.

Mjere gospodarenja otpadom općine obuhvaćaju sve mjere od smanjenja količina  i nastanka otpada, odvojenog 
prikupljanja otpada, uspostave reciklažnog dvorišta, podjelu kućnih kompostera te provođenje intenzivnih 
edukacijskih aktivnosti kojima bi se potaklo stanovništvo prvenstveno na smanjenje količina otpada te ih se 
motiviralo na odvajanje komponenti miješanog komunalnog otpada.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 3Strana: 580



Na području općine Okučani nalaze se zaštićena područja Posebni rezervat Muški bunar te djelomično Park 
prirode Lonjsko polje kao i područja ekološke mreže značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000416 – 
Lonjsko polje i HR2001355 –Psunj, te područje ekološke mreže značajno za ptice(POP) HR1000004 – Donja 
Posavina. Plan gospodarenja otpadom općine Okučani usmjeren je na poboljšanje stanja u okolišu kao i na 
primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode.

Općina Okučani želi svim mjerama iz ovoga Plana gospodarenja otpadom postati „čista općina“, ali isto tako, 
postupati sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
za razdoblje 2017.-2022. (NN 03/17) te biti općina u kojoj će svaki stanovnik promišljati o zaštiti okoliša.

U nastavku je shematski prikaz postupka donošenja Plana gospodarenja otpadom:
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6.

 Općinsko vijeće općine Okučani na temelju 
članka 34. Statuta općine Okučani ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" br: 10/09 i 
9/13) na svojoj 7. sjednici održanoj 31. siječnja 
2018. godine, donijelo je:

ODLUKU

o zajedničkom nastupanja investitora

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje da općina Okučani i
"Vodovod Zapadne Slavonije" d.o.o , Nova 

Gradiška, Gajeva 56, Nova Gradiška,
OIB:71642681806, zajednički nastupaju kao 

investitori.

Članak 2.

 Zajednički nastup odnosi se na sljedeći 
projekt:

Gradnja zatvorenog sustava odvodnje otpadnih voda 
naselja Okučani – Etapa I – kanalizacijska mreža  na 
području katastarskih općina: Okučani, Dubovac, 
Vrbovljani i Čovac, na katastarskim česticama 
navedenim u Popisu katastarskih čestica datom u 
sastavu glavnog projekta (u Građevinsko strojar-
skom projektu, mapa 1, knjiga 1, kanalizacijska 
mreža, br.. EKO-175/P-06)- izrađen u skladu s 
Lokacijskom dozvolom Kl. UP/I-350-05/06-
01/120, Ur.br. 2178-01-06-03-06-22 od 10.08.2006. 
i Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Kl. UP/I-
350-05/08-01/153, Urbr. 2178/01-16-08-4 od 
11.09.2008.

Članak 3.

     Model zajedničkog nastupa kao investitora 
bit će određen posebnim ugovorom između 
investitora.

Članak 4.

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

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/18-01-04
URBROJ:2178/21-01-18-01
Okučani, 31. siječnja 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r. 

7.

 Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ), 
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i 
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17 i članka 34. Statuta 
općine Okučani ("Službeni vjesnik  Brodsko- 
posavske županije" br. 10/09 i 4/13), a na prijedlog 
općinskog načelnika općine Okučani, Općinsko 
vijeće općine Okučani na 7. sjednici općinskog 
vijeća održanoj dana 31. siječnja 2018.godine 
donijelo je:

ANALIZA 

stanja sustava civilne zaštite za općinu Okučani 
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 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 
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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) samoupra-
ve 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) samoupra-
ve 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 samouprave 
izvršava sljedeće zadaće:

–  donosi plan djelovanja civilne zaštite
–  donosi plan vježbi civilne zaštite
–  priprema i dostavlja predstavničkom tijelu 

prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog 
odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite

–  kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan 
uključuje materijalna sredstva i opremu snaga 
civilne zaštite

–  donosi odluke iz svog samoupravnog 
djelokruga radi osiguravanja materijalnih, 
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i 
opremanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite

–  odgovorno je  za  osnivanje ,  razvoj  i 
financiranje, opremanje, osposobljavanje i 
uvježbavanje operativnih snaga sukladno 
usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava 
civilne zaštite

–  izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu 
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i 
redovito ažurira procjenu rizika i plan 
djelovanja civilne zaštite

–  osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, 
evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća 
u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i 
spašavanju građana, materijalnih i kulturnih 
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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.
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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. 

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

� 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 

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. 

� 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  

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

Zbog donošenja novog Zakona o sustavu civilne zaštite kao i podzakonskih propisa izvršena su 
usklađivanja sa navedenim propisima i to:

Ř Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite,
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 Donesena odluka o imenovanju stožera civilne zaštite
Ř Donesen poslovnik o načinu rada stožera civilne zaštite
Ř Donesena odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Ř Ustrojene evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite
Ř Osiguranje pripadnika.

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

1.

 

FUNKCIJA

 

IME I 
PREZIME

 

ADRESA

 

TELEFON

 

TELEFON

 

24 SATA

 

 

E-

 

mail adresa

 

POSAO

 

STAN

 

Načelnik Stožera

 

Stjepan 
Lalić

 
Viktorijin 
prilaz 8, 
Okučani

 

  

098/983-
6731

 
s.lalic@ppkompleks.hr

 

Zamjenik načelnika 
stožera  

 
Robert 
Soch

 
J.bana Jelačića 
1a, Nova 
Gradiška

 
211-803

 

361-
827

 
091/485-
0203 
099/274-
2937

 

rsocj4vgmail.com rsoch@mup.hr

 

član stožera za 
komunalne 
djelatnosti

 
Ivan 
Golub

 Cage 28, 
Okučani

 371-144

 
371-
854

 099/232-
2227

 slobostina@sb.t-com.hr

 

Član Stožera za 
protupožarnu zaštitu

 Mario 
Mijatović

 Lađevac 39, 
Okučani

 
 

371-
739

 091/552-
4321

 mario.mijatovic18@gmai.com
 

Predstavnik 
Policijske uprave 

Robert 
Soch 

J.bana Jelačića 
1a, Nova 
Gradiška 

211-803  361-
827  

091/485-
0203 
099/274-
2937  

rsocj4vgmail.com rsoch@mup.hr  

Predstavnik 
Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje

 

Željko 
Valešić 

Kralja 
Zvonimra 82, 
Nova Gradiška

 

416-708 
fax:445-
750

 

351-
295  

091/590-
4555  

zeljko.valesic@duzs.hr  

Član Stožera za 
medicinsko 
zbrinjavanje

 

Karmela 
Pirić
 

Bl. Kar. A. 
Stepinca 12, 
Okučani

 

371-094
    

Član Stožera za 
veterinarsko 
zbrinjavanje i 
asanaciju

 

Mario 
Bokulić

 

A.Starčevića 
61, okučani 

 

371-022

 

371-
574

 

091/590-
1361

 

Veterina.ambulanta.okucano@sb.t-
com.hr

 

Član Stožera za 
zbrinjavanje 
stanovništva i  
evakuaciju

 

Milorad 
Oršulić

 

Bljesak 15, 
Okučani

 

371-001

 

371-
332

 

098/982-
6737

 

Opcina.okucani.orsulic@gmail.com

 

Član stožera-
zapovjednik 
postrojbe CZ

 

Goran 
Ivakić

 

A.M.Relkovića 
15, Okučani

 
  

091/151-
6749

 
 

 

- na kojima se raspravljalo o stanju sustava civilne zaštite na području Održano je 1. sjednica stožera civilne zaštite 
općine.
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3.1. 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 23 
(dvadesetitri) pripadnika.

Određeno 2 (dva) teklića za poslove mobilizacije 
snaga civilne zaštite.

3.2. Povjerenici civilne zaštite

Za 5 (pet) mjesnih odbora određeno je 10  
povjerenika civilne zaštite sukladno planu civilne 
zaštite.

4. PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan 
civilne zaštite.

4.1. 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.

4.2. 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

5. VATROGASTVO

Za Vatrogasnu zajednicu Okučani, sukladno 
njihovim vlastitim programima i razvojnim 
projektima, u Proračunu osigurati sredstva 
102.000,00 kn

6. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA 

SKLANJANJE 

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu 
koristiti za sklanjanje

1. ZGRADA HRVATSKIH ŠUMA, ulica bl. 
Kard. A. Stepinca 44, Okučani, 75m2
2. KRIPTA ŽUPNE CRKVE SV. VIDA, ulica 
bl. Kard. A. Stepinca, 160m2 za 250 osoba

7. 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:
� Lovačka udruga “Vepar”, bl. kardinala Alojzija 
Stepinca 11, Okučani
� Športsko-ribolovna udruga “Pastrva”, Ante 
Starčevića 27, Okučani
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8. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD 
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE

6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite 

1. Stožer civilne zaštite općine Okučani

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene općine 

Okučani

3. Povjerenici civilne zaštite

6.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i 
kapacitetima od značaja za sustav civilne zaštite 
na području općine

1. � Komunalno poduzeće ''Sloboština'' d.o.o.,Trg 
dr. Franje Tuđmana br. 1, Okučani

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, nositelji zadaća i 
aktivnosti po mjerama civilne zaštite upoznati su sa 
planskim dokumentima, a stožer civilne zaštite 
aktivno je uključen u provođenje mjera civilne 
zaštite. 
U narednom periodu potrebno je više pažnje 
posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga civilne 
zaštite kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz 
proračun osigurati dostatna financijska sredstva za 
realizaciju navedenih zadaća.
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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 

 5.000,00 KN 

-Stožer civilne zaštite - odore   
-Postrojba  CZ opće namjene - odore   
-Procjena rizika  12.000,00 KN 
-Poslovi civilne zaštite 9.086, 56 KN 10.500,00 KN 
- vježba   

-Smotriranje postrojbe opće namjene i 
vježba 

  

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

  

UKUPNO:   

2.  

VATROGASTVO  
-Vatrogasna zajednica    
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 79.000,00 KN 150.000,00 KN 
-Vatrogasna zapovjedništva općine   
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara  

  

UKUPNO: 79.000,00 KN 150.000,00 KN 

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

4. 
UDRUGE GRAĐANA   
NAVESTI KOJE HGSS HGSS 
UKUPNO: 5.000,00 KN 5.000,00 KN 

5. 
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost) 
NAVESTI KOJE   
UKUPNO:   

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

93.086,56 KN 182.500,00 KN 

 
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:� 810-01/18-01-03
Urbroj: 2178/21-01-18-01
OKUČANI, 31. siječnja 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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8.

 Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 
82/15), te članka 34. Statuta općine Okučani 
("Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije " br. 
10/09 i 4/13), Općinsko vijeće općine Okučani na 
svojoj 7. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine 
donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite 
za općinu Okučani u 2017. godini

I.

Usvaja se Analiza stanja sustava civilne 
zaštite za općinu Okučani u 2017. godini.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa: 810-01/18-01-02
Urbroj: 2178/21-01-18-01
Okučani, 31. siječnja 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

9.

  Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju 
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 34. Statuta 
općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko – 
posavske županije  br. 10/09,4/13) , Općinsko vijeće 
općine Okučani na 7. sjednici općinskog vijeća, 
održanoj 31. siječnja 2018. godine, donijelo je 

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje općine 

Okučani 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) samo-
uprave 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) samo-
uprave 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 
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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.

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
–  os igurava  f inanc i j ska  s reds tva  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:

�
1. Izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za 
općinu 
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, radna 
skupina po odluci načelnika
Rok: ožujak 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o smjernicama za 
izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 
za područje RH i Jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (NN 65/16)

2. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu 
civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju 
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17)

3. Izvršiti edukaciju stožera Civilne zaštite općine
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o sastavu stožera, 
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 
(NN 37/16)
Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada 
te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 
47/16)

4. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite 
opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

5. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 3 Strana: 591



Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

6. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za 
članove stožera CZ, članove postrojbe opće 
namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ
Rok: ožujak 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

7. Ugovoriti police osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove 
postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ
Rok: siječanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

8. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
te informacijskih baza podataka o operativnim 
snagama.
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni 
odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene 
evidencije i informacijskih baza podataka o 
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i 
opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 99/16)

9. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim 
osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih 
križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS 
oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim 
opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju 
posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.
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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 kn  5.000,00 kn   

Stožer civilne zaštite– odore, veza, 
edukacija 

2.500,00 kn  2.500,00 kn   

Postrojbe civilne zaštite – odora, 
edukacija 

 
   

Procjena rizika, Plan djelovanja 
sustava CZ

 
12.000,00 kn

 
12.110,00 kn

  
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 
 

8.000,00 kn
 

8.000,00 kn
 

8.000,00 kn
 

UKUPNO:

    

2.

 

VATROGASTVO

 Vatrogasna zajednica

    Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

 

150.000,00 kn

 

150.620,00 kn

 

151.242,00 kn

 Vatrogasna zapovjedništva

    Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara

 
   UKUPNO:

    

3.

 

HGSS STANICA SLAVONSKI BROD

 
Redovne donacije 

 

5.000,00 kn

 

5.000,00 kn

 

5.000,00 kn

 
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

 

182.500,00 kn

 

183.230,00 kn

 

183.962,00 kn

 

 

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:810-01/18-01-04
URBROJ: 2178/21-01-18-01
Okučani, 31. siječnja 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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10.

 Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 
82/15), te članka 34. Statuta općine Okučani 
("Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije " br. 
10/09 i 4/13), Općinsko vijeće općine Okučani na 
svojoj 7. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine 
donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava 
civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 2018.g.- 2020.g.

I.

Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnjeg razdoblje 2018.g. - 2020.g.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa: 810-01/18-01-01
Urbroj: 2178/21-01-18-01
Okučani, 31. siječnja 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

1.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/1, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 5. 
sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine  
donosi

STATUT 

općine Oprisavci

I.  OPĆE ODREDBE

 Članak  1.

� Ovim Statutom se podrobnije uređuje 
samoupravni djelokrug općine Oprisavci, njegova 
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način 
rada tijela općine Oprisavci, način obavljanja 
poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje prava i obveza općine Oprisavci.

Članak 2.

Općina Oprisavci je jedinica lokalne 
samouprave na području utvrđenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj.

Općina Oprisavci nalazi se u krajnjem 
jugoistočnom dijelu Brodsko-posavske županije,  
jedna je  od pograničnih općina. Nalazi se uz 
državnu granicu sa BiH na rijeci Savi. U županiji 
graniči s općinama Klakar, Garčin, Donji Andrijevci 
i Velika Kopanica. 

Općina Oprisavci obuhvaća područja 
naselja: Novi Grad, Oprisavci, Poljanci, Prnjavor, 
Stružani, Svilaj, Trnjanski Kuti i Zoljani

Granice područja općine Oprisavci idu 
katastarskim granicama rubnih naselja koja se 
nalaze unutar područja

Granice općine Oprisavci mogu se mijenjati 
na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina Oprisavci je pravna osoba.

Sjedište općine Oprisavci je u Oprisavcima, 
Trg Sv. Križa 16, Oprisavci.

Tijela općine i Jedinstveni upravni odjel 
općine Oprisavci imaju pečate.

Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način 
njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom 
odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
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II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE 
OPRISAVCI

Članak 4.

Općina Oprisavci ima grb, zastavu i svečanu zastavu 
.  

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se 
općina Oprisavci i izražava pripadnost općine 
Oprisavci. 
Način uporabe i zaštita obilježja općine Oprisavci 
utvrđuje se posebnom odlukom  načelnika, u skladu 
sa zakonom i ovim Statutom.
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 5.

Grb općine Oprisavci je povijesni grb 
općine Oprisavci.

Grb ima oblik štita, geometrijska dioba štita 
je oblik štita u štitu.
U središnjem  (srcu) štita nalazi se đeram, a u obrubu 
štita i između malog i velikog štita nalazi se 12 
likova lista vodene djeteline. Središnji dio (srce) 
štita je plave boje .Obrub štita, dio između malog i 
velikog štita je bijele boje, lik đerma je bijele 
(srebrene) boje, a lik lista djeteline je zelene boje.

Članak 6.

Zastava općine Oprisavci  je  plave boje na kojoj se u 
sredini nalazi Grb općine
�

Članak 7.

Dan općine Oprisavci  je 16. travnja – DAN KADA 
JE KONSTITUIRANO PRVO OPĆINSKO 
VIJEĆE 1993.godine

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja 
za razvitak i ugled općine Oprisavci, a osobito za 
naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, 
znanosti ,  kulture,  zašti te i  unapređivanja 
čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke 
kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za 
poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 9.

Javna priznanja općine Oprisavci su:
1. Počasni građanin općine Oprisavci
2. Nagrada općine Oprisavci za životno djelo
3. Nagrada općine Oprisavci
4. Zahvalnica općine Oprisavci

Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 
oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela 
koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
općina Oprisavci uspostavlja i održava suradnju  s 
drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 
ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim 
jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća

Članak 13.

Sporazum  o suradnji općine Oprisavci i općine ili 
grada druge države objavljuje se u službenom 
glasilu općine Oprisavci.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina Oprisavci je samostalna u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  
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podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 
tijela općine Oprisavci.

Članak 15.

Općina Oprisavci u samoupravnom djelokrugu 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima 
i to osobito poslove koji se odnose na: 
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo, 
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području ,
- održavanje nerazvrstanih  cesta,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Oprisavci obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se 
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Načelnika u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
�  

Članak 16.

Općina Oprisavci može organizirati obavljanje 
pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave 
ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili 
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 
zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova 
u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u 
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje se zakl jučuje sporazum o 
zajedničkom organiziranju poslova, kojim se 
uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih 
poslova.

Članak 17.

Općinsko vijeće općine Oprisavci, može posebnom 

odlukom pojedine poslove iz samoupravnog 
djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg 
interesa za građane na području više jedinica lokalne 
samouprave prenijeti na  Brodsko-posavsku 
županiju, u skladu sa njezinim  Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju 
o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 
mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.

Članak 19 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 
prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja 
mišljenja stanovnika o promjeni područja općine 
kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 
referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može 
temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti 
jedna trećina članova općinskog vijeća, općinski 
načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području 
općine i najmanje 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača općine.

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja 
mišljenja stanovnika o promjeni područja općine 
nije obvezujući.

Članak 20.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. 
ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi 
opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva 
općinskog načelnika i njegovog  zamjenika može 
podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača općine i 2/3 članova 
općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 
mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
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prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili 
ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini 
u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Članak 21.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je 
dužno podneseni prijedlog za raspisivanje 
referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 
dostaviti središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 
da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za 
opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 
birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je 
postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga članka. 
 
Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora na području općine, predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako 
prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv 
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se 
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se 
odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja 
o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili 
pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili 
više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 
održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 
prebivalištem na području općine, odnosno na 
području za koje se raspisuje referendum i upisani su 
u popis birača.

Članak 24.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog 
zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima 

 određenim zakonom i Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga 
članka može podnijeti najmanje jedna trećina 
vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 
prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 od 
dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o 
kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem 
je rezultate održanog zbora građana potrebno 
dostaviti općinskom vijeću.

Članak 25.

Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 
dana od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 
3. ovoga Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće 
mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih 
u popis birača mjesnog odbora za čije područje je 
sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je 
javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana. Većina nazočnih može odlučiti da je 
izjašnjavanje tajno.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću 
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog 
pitanja iz djelokruga općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 
ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine.

Opć insko  v i j eće  dužno  j e  da t i  odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
primitka prijedloga.
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Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 
upravnih tijela općine te na nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je 
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja 
predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 
osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 
sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA  OPĆINE OPRISAVCI

Članak 28.

Tijela općine Oprisavci su: Općinsko vijeće i 
općinski načelnik.
 

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 29.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 
tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte 
u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge 
poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim 
Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 
utvrđeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se 
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog 
načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 30.

Općinsko vijeće donosi:
- Statut općine,

- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama i pokretninama 
u vlasništvu općine,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- usvaja godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna,
- odluku o privremenom financiranju
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina općine Oprisavci čija ukupna 
vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek 
odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 
kuna,

- odluku o promjeni granice općine Oprisavci
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 

odjela i službi,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje 

službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe, za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i 
drugih djelatnosti od interesa za  općinu 
Oprisavci, 

-  � predlaže glavnoj skupštini odnosno 
skupštini trgovačkog društva u kojem

� � Općina Oprisavci ima dionice ili udjele u 
vlasništvu članove upravnog tijela i 
nadzornog odbora trgovačkog društva,

- odlučuje o davanju suglasnosti za 
zaduživanje pravnim osobama koje je 
osnovala općina Oprisavci ili koje su u 
većinskom vlasništvu općine Oprisavci.

- daje prethodne suglasnosti na statute  
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 
suradnji s drugim jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu sa općim aktom i 
zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća,  
- bira i razrješava članove radnih tijela 

Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu općine Oprisavci
- donosi odluku o kriterijima, načinu i 

postupku za dodjelu javnih priznanja i 
dodjeljuje javna priznanja, 

- imenuje i razrješava i druge osobe određene 
zakonom, ovim Statutom i posebnim 
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odlukama Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu 

stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, pred-
sjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog 
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, 
znanstvene, kulturne, sportske ili druge manife-
stacije od značaja za općinu Oprisavci. O preuzetom 
pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko 
vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako 
je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i 
odluka o pristupanju raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta donose se većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća.   

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova 
svih članova Općinskog vijeća u pravilu da se 
jedan potpredsjednik bira iz predstavničke većine, 
a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov 
prijedlog.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je 
počasna  i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti 
ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici 
imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci 
Općinskog vijeća.

Članak 33. 

Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće
- saziva i organizira, te predsjedava 

sjednicama Općinskog vijeća, 
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja 

u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata, 

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi 

Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i 

općinskog načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom 

i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

� Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

Članak 35.

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 
redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih 
izbora. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 
Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata 
Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

.
Članak 36.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za 
njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s  
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na 
koji je izabran:
- ako podnese ostavku , danom dostave pisane 

ostavke;
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom 
pravomoćnosti sudske odluke;

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti 
presude,

- ako odjavi prebivalište s područja općine 
Oprisavci, danom prestanka  prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
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hrvatsko državljanstvo, danom njegovog 
prestanka i 

- smrću.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje 
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik 
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog 
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog 
zahtjeva.

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice Vijeća
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na 
prijedloge akata

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja načelniku i zamjeniku 
općinskog načelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 
radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika, od upravnih tijela općine 
te u svezi s tim koristiti njihove stručne i 
tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, 
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama 
Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, 

za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti 
vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća. 

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 
Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada 
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 
Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, 
sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja 
od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela 
i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te 
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog 
vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih 
dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1.  RADNA TIJELA

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost,
- Mandatna komisija.

Članak 42.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 
Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba 
određenih ovim Statutom i drugim 
odlukama Općinskog vijeća,

- propise  o primanjima vijećnika, te naknade 
vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 43.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost:
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- predlaže Statut općine i  Poslovnik  
Općinskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 
Statuta odnosno Poslovnika Općinskog 
vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih 
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu 
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim 
sustavom, te u pogledu njihove pravne 
obrade i o tome daje mišljene i prijedloge 
Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom.

Članak 44.

Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima izabranih 
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog povjerenstva o 
provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 
ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
manda ta  kada  se  i spune  zakonom 
predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko 
vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za 
početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 45.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 
Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna 
tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja 
iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga 
odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga 
u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 
vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih 
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama. 

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 46.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u općini.

Mandat općinskog načelnika traje u pravilu četiri 
godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog 
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu 
objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog 
načelnika.

Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata;
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

općinskog vijeća;
- utvrđuje prijedlog proračuna općine i 

izvršenje proračuna;
- upravlja imovinom općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktima 
općinskog vijeća;

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina općine čija pojedinačna 
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda 
bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje 
planirano u proračunu i provedeno u skladu 
sa zakonskim propisima, a najviše do 
1.000.000,00 kuna;

- upravlja prihodima i rashodima općine;
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna općine;
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela općine;
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

tijela;
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna 

tijela općine;
- predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune;
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana;
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

pogona;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda 

ili raspisivanju natječaja za obavljanje 
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komunalnih djelatnosti;
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda 

ili raspisivanju natječaja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i 
sklapa ugovor o povjeravanju poslova;

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 
komunalnih usluga;

- imenuje i razrješava predstavnike općine u 
tijelima javnih ustanova i drugih pravnih 
osoba (osim članova upravnih tijela i 
nadzornih odbora trgovačkih društava) 
kojima je općina osnivač odnosno u kojima 
ima dionice ili udjele u vlasništvu;

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi 
Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 
p r o g r a m a  o d r ž a v a n j a  k o m u n a l n e 
infrastrukture i programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 
prethodnu godinu;

- provodi postupak natječaja i donosi odluku 
o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu općine u 
skladu s posebnom odluku općinskog vijeća 
o poslovnim prostorima;

- donosi odluku o uređenju prometa i 
parkiranja na području općine;

- organizira zaštitu od požara na području 
općine i vodi brigu o uspješnom provođenju 
i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite 
od požara; 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i 
službi općine u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine, odnosno 
poslova državne uprave, ako su preneseni 
općinu;

- nadzire rad upravnih odjela i službi u 
samoupravnom djelokrugu i poslovima 
državne uprave;

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
drugi ovlašteni predlagatelji;

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  
mjesnih odbora te

- obavlja i druge poslove predviđene ovim 
Statutom i drugim propisima.

Članak 47.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  
upravnih tijela općine.

 Članak 48.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje 
srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka općinsko 
vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće 
o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka 
općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži 
izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka 
zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog 
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 
izvješća o istom pitanju.

Članak 49.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti 
od općinskog vijeća da u roku od 8 dana 
otkloni uočene nedostatke. Ako općinsko 
vijeće to ne učini, općinski načelnik je 
dužan bez odgode o tome obavijestiti  
predstojnika ureda državne uprave u 
Brodsko-posavskoj  županiji,

- ima pravo obustaviti od primjene akt 
mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom 
povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je 
donijelo općinsko vijeće. 

Članak 50.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga 
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je 
općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. 
Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili 
spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 
dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom 
dužnosnicima i zaposlenicima općine nije 
neposredno dostupan na drugom mjestu radi 
dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, 
potpisivanja akata i sl.
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Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali 
mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 
2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa 
općinskog načelnika.

Članak 51.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti 
hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski, osim u godini održavanja redovnih 
lokalnih izbora.

Članak 52.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude 

kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na području 
općine,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva i
- smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. 
ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela 
nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 
dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske 
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od 
razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane 
nakon isteka dvije godine mandata općinskog 
načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja 
mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika. 

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se 
opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga 
Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o 
opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
mandat im prestaje danom objave rezultata 
referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora 
dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg 
imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 
općine Oprisavci, utvrđenih zakonom i ovim 
Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji 
su zakonom prenijeti na općinu, ustrojavaju se 
upravna tijela općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i 
službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na 
temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 55.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u 
okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, 
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i 
pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju 
neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane 
mjere. 

Upravna tijela za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna 
su općinskom načelniku.

Članak 56.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 
Proračunu općine Oprisavci.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 57.

Općina Oprisavci u okviru samoupravnog 
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima 
se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
području komunalnih, društvenih i drugih 
djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se 
obavljaju kao javna služba. 
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Članak 58.

Općina Oprisavci osigurava obavljanje  djelatnosti 
iz članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih 
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i 
vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima općina 
Oprisavci ima udjele ili dionice općinski načelnik 
je član skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti općina Oprisavci 
može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama 
temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 59.

Na području općine Oprisavci osnivaju se mjesni 
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima. 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više 
međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove 
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na 
način i po postupku propisanom zakonom, ovim 
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, 
kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora 
tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 60.

Mjesni odbori na području općine Oprisavci su:

1. M.O. Novi Grad
2. M.O. Oprisavci
3. M.O. Poljanci
4. M.O. Prnjavor
5. M.O. Stružani
6. M.O. Svilaj
7. M.O. Trnjanski Kuti
8. M.O. Zoljani

Područje i granice mjesnih odbora određuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se   
na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te 
odluke.

Članak 61.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 
može dati 10% građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog 
odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa 
sjedištem na području općine te općinski načelnik.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose 
građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku 
dostavlja općinskom načelniku.

Članak 62.

Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog 
podnesen na način i po postupku  utvrđenim 
zakonom i ovim Statutom. 

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način i  po propisanom 
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u 
roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 63.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se 
podaci o predlagatelju, području i granicama 
mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove 
pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori 
financiranja mjesnog odbora. 
Općinsko vijeće zasebnom odlukom osniva mjesni 
odbor u zakonom propisanom roku od dana 
dovršenog postupka za prijedlog osnivanja mjesnog 
odbora.

Članak 64.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i 
predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 65.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo 
na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na 
vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
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Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  
primjenu odredaba  zakona kojim se uređuje izbor 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave.

Članak 66.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje 
Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana  
donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora 
odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata 
ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne 
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 5 do 13 članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje 
prema broju stanovnika na području mjesnog 
odbora. 
Vijeće mjesnog odbora ima:
- 5  članova u mjesnom odboru koji ima do 

200 stanovnika,
- 7  članova u mjesnom odboru koji ima do 

400 stanovnika,
- 9  članova u mjesnom odboru koji ima do 

800 stanovnika,
- 13 članova u mjesnom odboru  koji ima 

preko 800 stanovnika

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života 
koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 
svog sastava tajnim glasovanjem, većinom glasova 
svih članova na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj 
rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora. 

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  
poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji 
obračun, te obavlja druge poslove utvrđene 
zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog 
vijeća i općinskog načelnika.

Članak 70.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja 
mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih 
akcija kojima se poboljšava komunalni standard 
građana na području mjesnog odbora, skrbi o 
poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba 
građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, 
športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 71.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog 
odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 
članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način 
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad 
mjesnog odbora.

Članak 72.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i 
dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje 
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potre-
bama i interesima građana, te davanja prijedloga za 
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može 
sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili 
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 74.

Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela općine na 
način propisan općim aktom kojim se uređuje 
ustrojstvo i način rada upravnih tijela općine.

Članak 75.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog 
odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski 
načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
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pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za 
koje se traži  promjena područja.

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 
obavlja općinski načelnik. 

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću 
rada mjesnog odbora općinski načelnik može 
općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća 
mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog 
Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 
povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 
OPRISAVCI

Članak 77.

� Sve pokretne i nepokretne stvari, te 
imovinska prava koja pripadaju Općini Oprisavci, 
čine imovinu općine Oprisavci. 

Članak 78.

Imovinom općine upravljaju općinski načelnik i 
Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta 
pažnjom dobrog domaćina.

� Općinski načelnik u postupku upravljanja 
imovinom općine donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta 
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine. 

Članak 79.

Općina Oprisavci ima  prihode kojima u okviru svog 
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi općine Oprisavci su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi 

i pristojbe, u skladu sa zakonom i 
posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu  općine i 
imovinskih prava,

- prihod od  trgovačkih društava i drugih 
pravnih osoba u vlasništvu općine odnosno 
u kojima općina ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist 

za prekršaje koje propiše općina Oprisavci 
u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Brodsko-
posavskom županijom i Republikom 
Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na 
dohodak za decentralizirane funkcije 
prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći i dotacije Republike 
Hrvatske predviđena u Državnom 
proračunu, 

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni 
iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Oprisavci 
iskazuju se u proračunu općine Oprisavci.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz 
kojih potječu.
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 81.

Proračun općine Oprisavci i odluka o izvršenju 
proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi 
za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca.

Članak 82.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom. 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine. 

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i 
primici ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, 
proračun se mora uravnotežiti smanjenjem 
predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih 
prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 
dopunama proračuna po postupku propisnom za 
donošenje proračuna.
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Članak 84.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine 
nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 
proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo 
financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 85.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 
Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, 

 
odluke i druge opće akte i zaključke.
�
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne 
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o 
pojedinačnim stvarima.

Članak 86.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Općinskog vijeća.

Članak 87.

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 
preporuke. 

Članak 88.

Općinski Načelnik osigurava izvršenje općih akata 
iz članka 86. ovog Statuta, na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada upravnih tijela. 

Članak 89.

Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata 
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Brodsko-posavske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 
povjerene javne ovlasti.

Članak 90.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog 
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavlja ured državne uprave u Brodsko-posavskoj 
županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu. 

Članak 91.

Detaljnije odredbe o aktima općine Oprisavci i 
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom 
Općinskog vijeća.

Članak 92.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  
u Službenom glasilu Brodsko-posavske županije. 
Opći akti stupaju na snagu osmog  dana od dana 
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na 
snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 93.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 
upravnih tijela općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici 
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s 
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 94.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

službenom glasilu .
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Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:
- održavanjem redovnih  mjesečnih 

konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata 

u službenom glasilu .
Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se 
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima 
javnog priopćavanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 95.

Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika 
načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je 
posebnim zakonom. 

Članak 96.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko 
se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne 
vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa 
između privatnog i javnog interesa u obnašanju 
javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna 
trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski 
načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti 
na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od 
šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o 
prijedlogu.

Članak 98.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta 
općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br.06/13 i 19/17.) i zakona, 
uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona 
kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 
dana.

Članak 99.

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

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br.06/13. i 19/17.).

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:023-05/18-01/01
UR.BR.:2178/14-01-18-1
Oprisavci, 31. siječnja  2018.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

2.

 Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 
94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju 
komunalnim otpadom(Narodne novine, br. 50/17) i 
članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 06/13 i 
19/17) Općinsko vijeće općine Oprisavci, na 5. 
sjednici, održanoj dana 31. siječnja 2018.godine, 
donijelo je

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području općine 
Oprisavci
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1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje obavljanje javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada (dalje u tekstu: 
javne usluge) i usluga povezanih s javnom uslugom, 
područje pružanja javne usluge, kriteriji obračuna 
količine otpada, obračunska razdoblja kroz 
kalendarsku godinu,standardne veličine i druga 
bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, 
najmanja učestalost odvoza otpada prema 
područjima, način provedbe javne usluge i usluge 
povezane sa javnom uslugom,cijena javne usluge i 
cijena obvezne minimalne javne usluge,način 
određivanja udjela korisnika javne usluge, način 
provedbe ugovora o korištenju javne usluge u 
slučaju nastupa posebnih okolnosti (elementarnih 
nepogoda, katastrofa i sl.), način podnošenja 
prigovora i postupanja po prigovoru građana na 
neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja 
komunalnog otpada, uvjeti za pojedinačno 
korištenje javne usluge, prihvatljive dokaze 
izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika 
usluge,ugovornu kaznu, te kriterije za određivanje 
korisnika usluge u čije ime općina Oprisavci 
preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu.
Ova odluka sadrži i adresu reciklažnog dvorišta.

2. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE 

OTPADA I OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

Članak 2.

Kriterij obračuna količine otpada kojeg predaje 
korisnik javne usluge (u daljnjem tekstu:  korisnik 
usluge) je volumen spremnika i broj pražnjenja 
spremnika.

3.  STANDARDNE VELIČINE I DRUGA 
BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA 
SAKUPLJANJE OTPADA 

Članak 3.

Miješani komunalni otpad prikuplja se u 
spremnicima za miješani komunalni otpad. 
Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje 
miješanog komunalnog otpada su plastični ili 
metalni spremnici volumena 120 l, 240 l, 1100 l i 7 m 
3
. 

Biorazgradivi komunalni otpad – biootpad korisnici 
usluge dužni su zbrinjavati u svojim domaćinstvima 
na način da isti kompostiraju u vlastitim kućanstvi-
ma. Otpadni papir prikuplja se u spremnicima za 
prikupljanje otpadnog papira, otpadna plastika 
prikuplja se u označenim vrećama za otpadnu 
plastiku, a otpadno staklo prikuplja se u označenim 
vrećama za otpadno staklo.
Standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog 
komunalnog otpada su 120 litara, 240 litara i 1.100 
litara.
Standardizirani spremnici za sakupljanje otpadne 
plastike su volumena 120 litara.
Korisnici usluge koji komunalni otpad odlažu unutar 
vlastitog poslovnog kruga, bez mogućnosti 
odlaganja od strane trećih osoba, imaju mogućnost 
najma gore navedenih spremnika.

Članak 4.

Iznimno, miješani komunalni otpad prikuplja se u 
označenim vrećicama za miješani komunalni otpad 
u slučaju povremenog korištenja javne usluge iznad 
obvezne minimalne javne usluge.
Označene vrećice za miješani komunalni otpad su 
volumena 120 litara.
Davatelj usluge će korisniku usluge o njegovom 
trošku osigurati vrećice iz ovoga članka, a sve prema 
cjeniku davatelja usluge.

�
Članak 5.

Davatelj usluge dužan je prilagoditi volumen 
spremnika, na način da budu primjereni potrebi 
pojedinog korisnika usluge.
Spremnici za odvojeno prikupljanje miješanog 
komunalnog otpada i vreće za biorazgradivi 
komunaln i  o tpad ,  mora ju  se  na laz i t i  na 
obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to 
predviđenim zaključanim smetlarnicima i 
podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, 
odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući 
način kojim se onemogućava pristup trećim 
osobama.
Kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika, 
odnosno vreća za odvojeno prikupljanje miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog, 
na obračunskom mjestu kod korisnika usluge 
sukladno prethodnom stavku ovoga članka, 
spremnici se mogu nalaziti na javnoj površini na 
najmanjoj udaljenosti od glavnog ulaza nekretnine 
obračunskog mjesta dostupnoj vozilu davatelja 
usluge.
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Spremnici za odvojeno prikupljanje miješanog 
komunalnog otpada i vreće za biorazgradivog 
komunalni otpad koji se sukladno prethodnom 
stavku ovoga članka nalaze na javnoj površini 
moraju udovoljavati uvjetima kojima se osigurava 
pristup takvim spremnicima isključivo korisniku 
usluge.
Korisnik usluge dužan je sa spremnicima za koje je 
zadužen postupati na način koji ne dovodi do 
njihova oštećenja ili uništenja, te skrbiti da ti 
spremnici ne budu oštećeni ili uništeni od strane 
trećih osoba. 
Standardizirane vrećice za sakupljanje otpadne 
plastike i stakla moraju se nalaziti kod korisnika 
usluge te će se iste pridružiti Evidenciji korisnika 
usluge.
Davatelj usluge osigurava korisniku usluge 12 vreća 
godišnje za otpadnu plastiku, 12 vreća godišnje za 
otpadno staklo.
�
�

Članak 6.

Spremnici kod korisnika usluge moraju imati 
oznaku koja sadrži naziv davatelja javne usluge 
oznaku koja je u Evidenciji pridružena korisniku 
usluge i obračunskom mjestu.
Oznaka mora biti čitka i trajna, odnosno otporna na 
uobičajeno korištenje spremnika, a koja se oznaka 
mora nalaziti na prednjoj strani spremnika.
Korisnik usluge koji već raspolaže sa spremnikom 
dužan je omogućiti davatelju usluge označavanje 
spremnika.

Članak 7.

� Standardizirani spremnici za reciklabilni 
komunalni otpad su specijalni metalni ili plastični 
spremnici i to: plavi za otpadni papir, zeleni za 
otpadno staklo i žuti za otpadnu plastiku.
� Spremnici za reciklabilni komunalni otpad u 
Općini Oprisavci postavljaju se na javnim 
površinama i reciklažnom dvorištu sukladno Planu 
lokacija za postavljanje spremnika za reciklabilni 
komunalni otpad (dalje u tekstu: Plan lokacija).
� Plan lokacija sadrži popis lokacija za 
postavljanje spremnika, broj spremnika, volumen i 
izgled spremnika..
Plan lokacija izrađuje davatelj usluge.
Davatelj usluge dužan je u roku od 60 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke izraditi Plan lokacija.
Plan lokacija objavljuje se na mrežnim stranicama 
davatelja usluge.
Spremnici za reciklabilni komunalni otpad moraju 
biti označeni čitkom i trajnom oznakom koja sadrži 

naziv davatelja usluge, a koja se oznaka mora 
nalaziti na prednjoj strani spremnika.
Korisnik usluge dužan je sa spremnicima za 
sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada 
postavljenim na javnoj površini postupati na način 
koji ne dovodi do njihova oštećenja ili uništenja.

4. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA 

OTPADA PREMA PODRUČJIMA

Članak 8.

Najmanja učestalost odvoza biootpada otpada je 
jednom tjedno.
Najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog 
otpada je jednom u dva tjedna.
Najmanja učestalost odvoza otpadnog papira i 
kartona je jednom mjesečno.
Najmanja učestalost odvoza otpadne plastike i stakla 
je jednom mjesečno.
Odvoz krupnog (glomaznog) otpada je jednom 
godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge 
bez naknade.
Plan s datumima i okvirnim vremenom primo-
predaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradi-
vog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog 
otpada i problematičnog otpada prema područjima 
sastavni je dio Obavijesti o prikupljanju miješanog 
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog 
otpada i reciklabilnog otpada.

5. NAČIN PROVEDBE JAVNE USLUGE I 

USLUGE POVEZANE S JAVNOM 

USLUGOM

Članak 9.

Davatelj usluge dužan je korisnicima usluge 
osigurati pružanje obvezne minimalne javne usluge i 
usluge povezane sa javnom uslugom u skladu sa 
propisanim standardima na način da korisniku 
usluge bude osigurana mogućnost:
-� odvojene primopredaje miješanog komunalnog 

otpada putem spremnika kod korisnika usluge;
-� odvojene primopredaje biorazgradivog 

komunalnog otpada putem vreća kod korisnika 
usluge, na način da se otpadni papir i karton 
prikuplja odvojeno od biootpada;

-� sakupljanja reciklabilnog komunalnog otpada;
-� korištenje spremnika postavljenih na javnoj 

površini;
-� odvoza glomaznog otpada;
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-� korištenje reciklažnog dvorišta 
-� korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta

�
Članak 10.

Davatelj usluge dužan je donijeti cjenik po 
prethodno pribavljenoj suglasnosti općinskog 
načelnika.
Davatelj usluge dužan je u roku od 90 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke dostaviti svim 
korisnicima javne usluge obrazac Izjave o načinu 
korištenja javne usluge.
Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva 
primjerka izjave iz stavka 2. ovoga članka s 
potpisom korisnika usluge u pisanom obliku ili 
elektroničkim putem u roku od 15 dana od dana 
zaprimanja.
Ako korisnik usluge u roku iz prethodnog stavka ne 
vrati davatelju usluge popunjenu Izjavu o načinu 
korištenju javne usluge, primjenjuju se podaci iz 
Izjave koje je naveo davatelj usluge.

�
Članak 11.

Davatelj usluge će, prema podacima iz Izjave o 
načinu korištenja javne usluge osigurati korisniku 
usluge standardizirane spremnike za miješani 
komunalni otpad i otpadni papir, vreće za biootpad i 
vreće za staklo i plastiku.
Davatelj usluge dužan je od korisnika usluge 
preuzimati sadržaje spremnika najmanje u rokovima 
određenim člankom 8. ove Odluke odgovarajućom 
opremom i vozilima uz evidentiranje preuzimanja 
sadržaja spremnika kod korisnika usluga.
Davatelj usluge dužan je vizualnim pregledom ili na 
drugi odgovarajući način utvrditi da otpad sadržan u 
spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti 
otpada čija se primopredaja obavlja, što se mora 
evidentirati na obračunskom mjestu korisnika 
usluge.

� � Davatelj usluge dužan je gospodariti s 
odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom iz 
stavka 2. ovoga članka, uključujući preuzimanje i 
prijevoz tog otpada, sukladno propisanom redu 
prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne 
dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog 
komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s 
otpadom koji ima drugačija svojstva predati 
prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za 
gospodarenje tom vrstom otpada.

Članak 12.

� � Davatelj usluge će, prema podacima iz Izjave o 
načinu korištenja javne usluge osigurati korisniku 
usluge dovoljan broj propisno označenih vreća za 
odvojeno sakupljanje otpadne plastike, stakla i 
bootpada kod korisnika usluge. 

� � Sakupljanje i prijevoz otpadne plastike, 
davatelj usluge će obavljati odgovarajućom 
opremom i vozilima najmanje u rokovima 
propisanim člankom 8. Odluke.

� � Davatelj usluge dužan je gospodariti odvojeno 
sa sakupljenim otpadom iz stavka 2. ovoga članka, 
uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, 
sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja 
otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja 
odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom 
vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija 
svojstva i predati sakupljeni otpad osobi koja 
posjeduje dozvolu za gospodarenje tom vrstom 
otpada.

Članak 13.

� � Davatelj usluge dužan je osigurati dovoljan 
brojpropisno označenih spremnika za odvojeno 
sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada, na 
javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od 
obračunskog mjesta korisnika usluge sukladno 
Planu lokacija.

� � Sakupljanje i prijevoz reciklabilnog komunal-
nog otpada iz spremnika iz stavka 1. ovoga 
članka,davatelj usluge će obavljati odgovarajućom 
opremom i vozilima u rokovima prema planu iz 
Obavijesti iz članka 17. ove Odluke.

� � Davatelj usluge dužan je gospodariti odvojeno 
sa sakupljenim otpadom iz stavka 2. ovoga članka, 
uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, 
sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja 
otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja 
odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom 
vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija 
svojstva i predati sakupljeni otpad osobi koja 
posjeduje dozvolu za gospodarenje tom vrstom 
otpada.

Članak 14.

Davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u 
kalendarskoj godini preuzima krupni (glomazni) 
otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu 
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korisnika u sluge bez naknade u količini do najviše 2 
m3 po korisniku.
Davatelj usluge je dužan preuzeti krupni (glomazni) 
otpad od korisnika usluge u što kraćem roku koji 
zajednički određuju korisnik usluge i davatelj 
usluge, a uzimajući u obzir prethodno definirani 
raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada i 
kapacitete davatelja usluge.
Davatelj usluge na zahtjev korisnika usluge 
osigurava preuzimanje krupnog (glomaznog) 
otpada od korisnika usluge  na obračunskom mjestu 
korisnika usluge, osim preuzimanja krupnog 
(glomaznog) otpada iz članka 9.ove Odluke pri 
čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu 
prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta 
sukladno članku 8. ove Odluke.
Zabranjeno je odlaganje krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje 
miješanog komunalnog otpada.
Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad 
odlagati na mjesta koja za to nisu predviđena (unutar 
drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i 
parkova, itd.).
Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim 
otpadom odlagati problematični otpad.

Članak 15.

Davatelj usluge dužan je osigurati korisniku usluge 
odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem 
spremnika postavljenih u reciklažnom dvorištu.
S komunalnim otpadom sakupljenim u reciklažnom 
dvorištu, davatelj usluge dužan je gospodariti na 
način propisan člankom 11. stavka 4. ove Odluke.�

Članak 16.

Način i uvjeti postavljanja mobilnih recikažnih 
dvorišta i posebnih spremnika za reciklabilni 
komunalni otpad koji se nalaze na javnim 
površinama, propisat će se Pravilnikom.
�

Članak 17.
Davatelj usluge će u roku od 30 dana po stupanju na 
snagu ove Odluke, Obavijest o prikupljanju 
miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog 
komunalnog otpada i reciklabilnog otpada dostaviti 
korisniku usluge u pisanom obliku ili putem svoje 
mrežne stranice.

6. CIJENA JAVNE USLUGE 

Članak 18.

Cijena javne usluge sadrži troškove nabave i 
održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove 
prijevoza otpada, troškove obrade otpada. 
U cijenu javne usluge uključeni su i sljedeći 
troškovi: 
- troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta 
zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u 
kućanstvu na području općine Oprisavci
- troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji 
se prikuplja od korisnika usluge u okviru javne 
usluge preuzimanjem dva puta u kalendarskoj 
godini glomaznog otpada od korisnika usluge na 
obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade, 
- vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u 
vezi s javnom uslugom. 
Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne 
usluge za količinu predanog miješanog komunalnog 
otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i 
cijena ugovorne kazne. 
Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne 
usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko 
mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko 
mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi. 
�

Članak 19.

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog 
komunalnog otpada određuje se prema izrazu: 
C = JCV × BP × U 
pri čemu je: 
C – cijena javne usluge za količinu predanog 
miješanog komunalnog otpada izražena u kunama 
JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena 
spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u 
kunama sukladno cjeniku 
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog 
komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
sukladno podacima u Evidenciji 
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika. 
Cijena javne usluge za količinu predanog 
miješanog komunalnog otpada za sanduke i preše 
koje koriste poslovni korisnici određuje se prema 
izrazu:
C = JCV × BP × U 
pri čemu je: 
C – cijena javne usluge za količinu predanog 
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miješanog komunalnog otpada izražena u kunama 
JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena 
spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u 
kunama sukladno cjeniku 
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog 
komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
sukladno podacima u Evidenciji 
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika. 

7. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE 
JAVNE USLUGE

Članak 20.

Cijena obvezne minimalne javne usluge je dio cijene 
javne usluge koju je korisnik usluge dužan platiti 
davatelju usluge za obračunsko mjesto.
Ako korisnik usluge trajno ne koristi nekretninu nije 
dužan platiti cijenu obvezne minimalne javne 
usluge.
Nekretnina koja se trajno ne koristi je:
- nekretnina za koje se utvrdi da u periodu od 12 

mjeseci nema potrošnje električne energije i 
vode (temeljem očitanja mjernih uređaja), ili

- nekretnina koja nije pogodna za stanovanje ili
- novosagrađena nekretnina koje je neuseljena.
Cijena obvezne minimalne javne usluge plaća se 
radi osiguranja sigurnosti, redovitosti i kvalitete 
pružanja javne usluge.
Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se 
cjenikom davatelja usluge razmjerno troškovima 
nabave i održavanje opreme za prikupljanje otpada, 
prijevoza otpada i obrade otpada.  
Cijena obvezne minimalne javne usluge mora biti 
zasebno iskazana na računu za pruženu javnu 
uslugu.

8. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA 
KORISNIKA USLUGA 

Članak 21.

Kada korisnici javne usluge kućanstva koriste 
zajednički spremnik za miješani komunalni otpad, a 
nije postignut sporazum o njihovim udjelima, 
kriterij za određivanje udjela po korisniku usluge je 
omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika 
usluge i ukupnog broja korisnika usluga na 
obračunskom mjestu, pri čemu broj fizičkih osoba u 
jednom kućanstvu za obračun iznosi jedan do 
trenutka dok se ne postigne sporazum o njihovim 
udjelima.

Članak 22.

Kada korisnici javne usluge  kućanstva i pravne 
osobe ili fizičke osobe – obrtnici koriste zajednički 
spremnik za miješani komunalni otpad, a nije 
postignu sporazum o njihovim udjelima, za 
određivanje udjela po korisniku usluge za kućanstva 
primjenjivat će se kriterij propisan člankom 21. ove 
Odluke.
Pravnim osobama, odnosno fizičkim osobama-
obrtnicima iz prethodnog stavka dodijeliti će 
zasebni standardizirani spremnici za miješani 
komunalni otpad, vreće za biootpad i spremnike za 
otpadni papir.
Iznimno od navedenog u stavcima 1. i 2. ovog 
članka, do dodjele zasebnih spremnika prema 
odredbi iz stavka 2. ovog članka, kao kriterij za 
određivanje udjela po korisniku usluga koristit će se 
omjer broja jedan i ukupnog broja korisnika usluga 
na obračunskom mjestu.

9. PROVEDBA UGOVORA O 

KORIŠTENJU JAVNE USLUGE U SLUČAJU 

NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI 

(ELEMENTARNE NEPOGODE, 

KATASTROFE I SL.)

Članak 23.

U slučaju nastupanja posebnih okolnost i 
(elementarne nepogode, katastrofe i sl.)  općinski 
načelnik općine Oprisavci će, na temelju prijedloga 
nadležnog tijela za upravljanje u hitnim situacijama, 
posebnom Odlukom donesenom urediti način 
provedbe Ugovora o korištenju javne usluge, kojom 
će se ovisno o nastalim posebnim okolnostima 
utvrditi prioriteti, vremenski okvir te opseg pružanja 
javne usluge, a sukladno kojoj je dužan postupati 
davatelj usluge za vrijeme dok je navedena Odluka 
na snazi.

10. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA I 

POSTUPANJE PO PRIGOVORU GRAĐANA 

NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM 

SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 24.

Davatelj usluge dužan je omogućiti građanima 
podnošenje prigovora na neugodu uzrokovanu 
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sustavnom sakupljanja komunalnog otpada, pisanim 
putem na adresu davatelja usluge, putem sredstava 
elektroničke komunikacije te usmeno na zapisnik u 
sjedištu davatelja usluge.
Davatelj usluge dužan je putem svoje mrežne 
stranice i na izvatku računa za javnu uslugu 
obavijestiti građane o mogućnosti i načinu 
podnošenja prigovora na neugodu uzrokovanu 
sustavom sakupljanja komunalnog otpada.
Na postupak po prigovoru primjenjuju se odredbe 
posebnog propisa kojima se uređuje opći upravni 
postupak.
Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu 
evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu 
dana od primitka prigovora korisnika.

11. UVJETI ZA POJEDINAČNO 

KORIŠTENJE JAVNE USLUGE

Članak 25.

Korisniku usluge koji povremeno iskaže potrebu za 
korištenjem usluge iznad obvezne minimalne javne 
usluge, omogućit će se odvoz tog komunalnog 
otpada putem posebnih vrećica te će se isto dodatno 
obračunati tom korisniku usluge kroz cijenu vrećice.
Korisniku usluge koji u izjavi o načinu korištenja 
javne usluge ili pisanim zahtjevom zahtjeva da mu 
davatelj usluge osigura uvjete kojima se ostvaruje 
pojedinačno korištenje javne usluge i u slučaju kada 
više korisnika koristi zajednički spremnik, davatelj 
usluge će u primjerenom roku od zaprimanja izjave, 
odnosno pisanog zahtjeva osigurati uvjete za 
pojedinačno korištenje javne usluge.
Davatelj usluge će korisniku usluge iz prethodnog 
stavka o njegovom trošku osigurati zasebne 
standardizirane spremnike, odnosno vreće za 
miješani komunalni otpad, biootpad i otpadni papir i 
otpadnu plastiku, određene na način da budu 
primjereni potrebi tog korisnika usluge, a sve prema 
cjeniku davatelja usluge.
Spremnike, odnosno vreće iz stavka3. ovoga članka 
davatelj usluge će pridružiti Evidenciji tog korisnika 
usluge i obračunskom mjestu.

12. PRIHVATLJIVI DOKAZ IZVRŠENJA 

JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG 

KORISNIKA USLUGE

Članak 26.

Prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge za 

pojedinog korisnika usluge smatra se izvadak iz 
evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, koja 
se na zahtjev pojedinog korisnika usluge istom 
dostavlja putem mrežne pošte odnosno putem 
interneta kada je to korisniku usluge prihvatljivo ili 
na drugi način.

13. UGOVORNA KAZNA

Članak 27.

Korisnik usluge dužan je platiti iznos ugovorne 
kazne za slijedeće postupke:
-� ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani 

komunalni otpad i biorazgradivi komunalni 
otpad davatelju usluge iz članka 3. ove 
Odluke,ugovorna kazna iznosi 2.000,00 kuna;

-� ako na svom obračunskom mjestu ne postupa s 
otpadom na način kojim se ne dovodi u 
opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do 
rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje 
pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa 
otpada, ugovorna kazna iznosi 1.000,00kuna;

-� ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad, 
reciklabilni komunalni otpad, problematični 
otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog 
komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 
500,00kuna;

-� ako ne predaje problematični otpad u 
reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno 
dvorište, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna;

-� ako s krupnim ( glomaznim) otpadom postupa 
na način da isti odlaže u spremnike za 
prikupljanje miješanog komunalnog otpada, 
zatim unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih 
zelenih površina i parkova te na mjesta koja za 
to  nisu predviđena,  te  da  s  krupnim 
(glomaznim) komunalnim otpadom odlaže 
bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, 
boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugog 
problematičnog otpada, ugovorna kazna iznosi 
500,00 kuna;

-� ako ne drži spremnik na za to ovom Odlukom 
propisanom mjestu, ugovorna kazna iznosi 
300,00 kuna

-� ako onemogući davatelju usluge iz članka 2. 
ove Odluke pristup spremniku na mjestu 
p r imopreda je  u  s luča ju  kada  mjes to 
primopredaje otpada nije na javnoj površini, 
ugovorna kazna iznosi 300,00kuna;

-� ako ne omogući davatelju usluge označavanje 
spremnika s kojim već raspolaže sukladno ovoj 
Odluci, ugovorna kazna iznosi 300,00kuna;

-� ako ne postupa sa spremnikom na svom 
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obračunskom mjestu sukladno ovoj Odluci, 
ugovorna kazna iznosi 200,00kuna;

-� ako je uništio ili oštetio spremnik dodijeljen 
korisniku usluge postavljen na javnoj površini 
za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada, ugovorna 
kazna iznosi  1.000,00 kuna;

-� ako je uništio ili oštetio spremnik postavljen na 
javnoj površini za prikupljanje reciklabilnog 
otpada iz članka 7. ove Odluke, ugovorna kazna 
iznosi 2.000,00 kuna;

-� ako u slučaju povećane potrebe za korištenjem 
javne usluge iznad obvezne minimalne ne 
koristi propisano označene vrećice, ugovorna 
kazna iznosi 200,00 kuna,

-� ako je u izjavi o načinu korištenja usluge 
očigledno naveo netočne podatke, osobito 
ukoliko je lažno naveo da trajno ne koristi 
nekretninu, ugovorna kazna iznosi 500,00 
kuna;

-� ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja 
novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog 
dijela takve nekretnine ili prava takve 
korištenja nekretnine, odnosno posebnog dijela 
takve nekretnine (kada je vlasnik nekretnine 
obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog 
korisnika) o istome pisanim putem obavijestio 
davatelja usluge, ugovorna kazna iznosi 
1.000,00kuna.

Za postupanja prema prethodnom stavku ovoga 
članka za korisnika usluge koji zajedno s ostalim 
korisnicima usluge zajednički koristi spremnik, u 
slučaju kada se ne utvrdi odgovornost pojedinog 
korisnika usluge, na nastalu obvezu plaćanja 
ugovorne kazne primjenjuje se odredba članka 20. 
stavka 9. Uredbe.
Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se 
utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno 
Ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom 
članku kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne 
kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati 
po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati 
prijave građana, uzimati potrebne izjave od 
korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, 
osigurati fotografiranje i/ili video snimanje 
obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti 
takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave 
o načinu korištenja javne usluge, evidencije o 
preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja 
mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili 
plina ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih 
knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih 
proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i 
ovjerene procjene nastalih troškova uslijed 

pojedinog postupanja,vremensko trajanje pojedinog 
postupanja, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i 
u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može 
utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom 
članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun 
ugovorne kazne.
Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više 
radnji za koje je prema ovom članku propisana 
obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će 
mu za svaku od navedenih radnji obračunati i 
naplatiti ugovornu kaznu.

14. KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE USLUGE 

U ČIJE IME SE PREUZIMA OBVEZA 

PLAĆANJA CIJENE ZA JAVNU USLUGU

Članak 28.

� Općina Oprisavci preuzima obvezu plaćanja 
dijela cijene za javnu uslugu za kućanstva korisnika 
usluge prema propisima o socijalnoj skrbi koji imaju 
prebivalište na području općine Oprisavci, o čemu 
vodi evidenciju.
� Općina Oprisavci će posebnim aktom utvrditi 
koliki dio cijene za javnu uslugu za kućanstva će 
sufinancirati. 

15. POPIS ADRESA RECIKLAŽNIH 

DVORIŠTA I NASELJA NA KOJIMA JE 

USPOSTAVLJENO RECIKLAŽNO 

DVORIŠTE

Članak 29.

� Na području općine Oprisavci reciklažno 
dvorište nalazi se u Ulici hrvatskih branitelja br. 87, 
Oprisavci . Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 
objavljeno je na web stranici davatelja usluga.

16. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske  
županije.
 Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja mobilnih 
reciklažnih dvorišta-mobilnih jedinica i spremnika 
za otpadni papir, metal, tekstil, staklo i plastiku na 
javnim površinama primjenjuje se danom stupanja 
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na snagu ove Odluke

Članak 31.

Prilikom projektiranja novih objekata preporuča se 
projektirati odvojeni prostor za spremnike za 
odvojeno prikupljanje otpada.

Članak 32.

� Korisnik usluge prilikom prvog kršenja 
odredaba ove Odluke bit će opomenut pisanim 
putem od davatelja usluge.�
� Korisniku usluge koji je bio opomenut, a 
ponovo prekrši odredbe ove Odluke naplatit će se 
ugovorna kazna iz članka 27. ove Odluke.

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/18-01/02
URBROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 31. siječnja 2018.g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

6.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. i 
100. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i 5/13), 
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 8. 
sjednici održanoj 9. veljače 2018. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU

o  izmjenama i dopunama Statuta općine 
Velika Kopanica

 

Članak 1.

� U Statutu općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09 i 5/13) dopunjuje se članak 1., dodaje se stavak 
2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje 
odnose se jednako na muški i ženski rod.“ 

Članak 2.

Dopunjuje se članak 2., dodaju se stavci 6. i 
7., koji glase:
„Pri svakoj promjeni područja općine Velika 
Kopanica prethodno će se tražiti mišljenje 
stanovnika općine.
Mišljenje iz stavka 6. ovog članka nije obvezujuće.“.
�

Članak 3.

� Dopunjuje se članak 4., dodaje se stavak 4. 
koji glasi:
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“.

Članak 4.

� Dopunjuje se članak 11., dodaje se stavak 2. 
koji glasi:
 „Općina Velika Kopanica može s drugima 
jedinicama lokalne samouprave organizirati 
zajedničko obavljanje pojedinih poslova iz svoga 
samoupravnog djelokruga, osobito u svrhu pripreme 
projekata za povlačenje novčanih sredstava iz 
fondova Europske unije.“.
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Članak 5.

� U članku 15.  stavku 1. mijenja se alineja 13. 
koja sada glasi:
„održavanje nerazvrstanih cesta“. 

Članak 6.

� Članak 19. se mijenja i sada glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 
prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja 
mišljenja stanovnika o promjeni područja općine, 
kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 
referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može 
temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti 
1/3 članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 
većina vijeća Mjesnih odbora na području općine i 
najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača općine.
Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja 
mišljenja stanovnika o promjeni područja općine 
nije obvezujući.“.

Članak 7.

� Mijenja se članak 20. koji sada glasi:
„Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. 
ovog Statuta, referendum se može raspisati i radi 
opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika može 
podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača općine ili 2/3 članova 
Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 
mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača. 
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili 
ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini 
u kojoj se održavaju redoviti izbori za načelnika.“. 

Članak 8.

� Članak 21. se mijenja i sada glasi:

„Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća je 
dužan podneseni prijedlog za raspisivanje 
referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 
dostaviti središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 
u roku od 60 dana da je prijedlog za raspisivanje 
referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati 
referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
odluke o ispravnosti prijedloga. 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća 
dužan je postupiti po stavku 1. i 2. ovoga članka. 
Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, odnosno 
ako je raspisivanje referenduma predložio općinski 
načelnik te ako je raspisivanje referenduma 
predložila većina vijeća Mjesnih odbora na području 
općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu te ako se prijedlog prihvati, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 
od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
podnijelo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluka o 
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika se mora donijeti 
dvotrećinskom većinom svih članova Općinskog 
vijeća.“.

Članak 9.

� Dopunjuje se članak 27. stavak 4 koji sada 
glasi:
„Izjašnjavanje na zboru građana u pravilu je javno, a 
odluke se donose većinom prisutnih građana. Većina 
nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.“.

Članak 10.

� Iza članka 32. dodaje se novi članak 32.a 
koji glasi:
„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova 
ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i 
odluka o pristupanju raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta donose se većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća Općinsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća.“.
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Članak 11.

� Mijenja se članak 36., stavak 1. koji sada 
glasi:
„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih 
izbora, koji se održavaju svake četvrte godine.“.
� Dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 
Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata 
Općinskog vijeća izabranog na redovitim 
izborima.“. 
� Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju 3. i 4.
� Dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Vijećnici imaju pravo na opravdani 

neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. 

Članak 12.

U članku 46.  stavku 3. mijenja se alineja 5. 
koja sada glasi:
„odlučuje se o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina i drugom raspolaganju imovinom općine 
Velika Kopanica sukladno zakonskim propisima i 
Statutom, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, 
odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je 
stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i 
provedeno sukladno zakonskim propisima. Ako je 
taj iznos veći od 1.000.000,00 kn, općinski načelnik 
može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kn.“. 
� Dodaje se alineja 28. koja glasi:
„imenuje i razrješava predstavnike općine Velika 
Kopanica u tijelima javnih ustanova i ustanova u 
kojima je osnivač općina, trgovačkih društava 
kojima je vlasnik općina, trgovačkih društava u 
kojima općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih 
osoba kojima je osnivač općina, a služe obavljanju 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Općinu, osim ako 
posebnim zakonom nije drugačije određeno, s im da 
je takvu odluku o imenovanju i razrješenju dužan 
objaviti u prvom broju Službenog glasnika općine 
koji slijedi nakon donošenja te odluke. 
� Dosadašnja alineja 28. postaje 29. 

Članak 13.

Mijenja se članak 52. stavak 1. koji sada glasi:
„Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti 
hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski, osim u godini održavanja redovnih 
lokalnih izbora.“.
� Dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava 
na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom 
stupanja na dužnost novog općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika, odnosno danom stupanja na 
snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH 
za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog 
načelnika.“. 

Članak 14.

� Mijenja se članak 54, stavak 1. koji sada 
glasi:
„Ako se na referendumu donese odluka o opozivu 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat 
im prestaje danom stupanja na snagu rješenja o 
imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje 
poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.“.

Članak 15.

� Briše se stavak 2. članka 60.

Članak 16.

� Mijenja se članak 63. stavak 1. koji sada 
glasi:
„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 
može dati 10% građana upisanih u popis birača za 
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog 
odbora, članovi Općinskog vijeća te općinski 
načelnik.“.

Članak 17.

� Mijenja se članak 78. koji sada glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora 
obavlja općinski načelnik te na njegov prijedlog 
Općinsko vijeće može raspustiti vijeće Mjesnog 
odbora ako ono učestalo krši Statut općine, pravila 
Mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 
poslove.“.

Članak 18.

� Mijenja se članak 80. stavak 1. gdje se riječ 
„domaćina“ zamjenjuje s riječi „gospodara“.
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Članak 19.

� Mijenja se članak 84. koji sada glasi:
„Općinsko vijeće donosi proračun i Odluku o 
izvršavanju proračuna, na prijedlog općinskog 
načelnika kao jedinog ovlaštenog predlagatelja na 
način i u rokovima utvrđenim zakonom, za 
proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je 
donesen.
 Ako općinski načelnik ne predloži proračun 
Općinskom vijeću ili povuče prijedlog proračuna 
prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži 
novi proračun u roku koji omogućuje njegovo 
donošenje, Vlada RH na prijedlog središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu razriješit će općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njim.
 Novoizabrani načelnik dužan je predložiti 
Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od 
dana stupanja na dužnost. Općinsko vijeće nakon 
toga mora donijeti proračun u roku od 45 dana od 
kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom 
vijeću. 
 Ako Općinsko vijeće ne donese proračun 
prije početka proračunske godine, privremeno se, a 
najdulje za prva tri mjeseca proračunske godine, na 
osnovi odluke o privremenom financiranju, 
nastavlja s financiranjem poslova, funkcija i 
programa tijela općine i drugih proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim 
zakonom. 
 Odluku o privremenom financiranju donosi 
do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim 
zakonom na prijedlog općinskog načelnika odnosno 
povjerenika Vlade RH.
 U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko 
vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do 
imenovanja povjerenika Vlade RH, financiranje se 
obavlja izvršavanjem redovitih i nužnih rashoda i 
izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka, koju donosio općinski načelnik. 
 Po imenovanju povjerenika Vlade RH, 
općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku 
o financiranju nužnih rashoda i izdatak, u koju su 
uključeni prihodi i primitci te izvršeni rashodi i 
izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 
 Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, 
povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 
proračuna.“.

Članak 20.

� U članku 90. zamjenjuju se riječi „obavlja 
nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela“ s 
riječima „nadzire zakonitost rada upravnih tijela, 
koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga 
općine“. 
 

Članak 21.

� U članku 95. stavku 2. mijenjaju se riječi 
„danom objave“ s riječima „prvog dana objave“.  

Članak 22.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/18-01/07 
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 9.veljača 2018. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

7.

 Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15 i 
123/17) i članka 46. Statuta općine Velika Kopanica 
("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" 
broj: 09/09 i 5/13), načelnik općine Velika 
Kopanica, podnosi

IZVJEŠĆE

o radu načelnika općine Velika Kopanica

za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
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I. UVODNI DIO 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik 

obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, 

priprema prijedloge općih akata, izvršava ili 

osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog 

tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice 

lokalne samouprave u obavljanju poslova iz 

njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire 

njihov rad; upravlja i raspolaže nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne 

samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, 

u skladu sa zakonom i Statutom te obavlja i druge 

poslove utvrđene Statutom.

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

U ovom izvještajnom razdoblju održao sam i 

sudjelovao na nizu sastanaka sa županijskim 

čelnicima, raznim projektantima;  na kojima su 

razmatrani prijedlozi i donijeti zaključci kojim su 

rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika 

te lobirao za dobrobit općine.

Nastavio sam održavati sastanke s udrugama i 

mještanima, radi rješavanja problema (od 

komunalnih, prostornih do socijalnih). Sukladno 

ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću 

podnošeni su prijedlozi akata, polugodišnje izvješće 

o izvršenju proračuna za 2017.godinu, prijedlozi 

izmjena i  proračuna za 2017. godinu, Plan 

Proračuna za 2018.g. 

Načelnik, zamjenik načelnika i  djelatnici 

Jedinstvenog upravnog odijela sudjelovali su na 

nizu sastanaka, edukativnih radionica i prezentacija 

te smatram da smo temeljem toga u stanju odgovoriti 

novim izazovima i mogućnostima koje su pred 

nama, pogotovo sada kako se mnogo poslova 

prebacuje na lokalnu samoupravu.

U području obrazovanja i društvenih djelatnosti 

izvršeno je sljedeće:

- Općina je financirala u cijelosti program 

predškole  u skladu sa zakonskom obvezom,

- nastavljeno je sufinanciranje troškova školske 

prehrane za djecu obitelji Radojčić,

- nastavljeno je sa sufinanciranjem prijevoza 

srednjoškolaca,

- kupljeni nove knjige koje su nedostajale od 

prethodne godine za osnovnu školu te je 

napravljana zamjena udžbenika,

- podijeljeni darovi za Sv. Nikolu djeci u 

igraonici, predškoli, te učenicima od 1.-

4.razreda

- područje društvenih djelatnosti bilo je, kao i 

svake godine, opsežno i sadržajno, financiran je 

rad tri kulturno umjetnička društva s područja 

općine te su podupirana i organizirana njihova 

kulturna događanja (Ižimača, Kolo na 

Bartolovo, Ilinje), kao i aktivnosti naših udruga 

i obiteljskih gospodarstava,

- f inancijskom podrškom u provođenju 

programa javnih potreba u sportu osiguravaju 

se djeci, mladima te ostalim stanovnicima 

općine preduvjeti za bavljenje tjelesnim 

aktivnostima, postizanje sportskih rezultata 

kao i poticanje i promicanje sporta kao zdravog 

načina života. Tako se podupire rad sportskih 

klubova i drugih sportskih institucija kroz 

sufinanciranje njihovog redovnog rada. 

U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno 

je sljedeće:

- Program javnih potreba socijalne skrbi 

realiziran je u izvještajnom razdoblju progra-

mom pomoći koji obuhvaća sufinanciranje 

prava na stalnu pomoć socijalno ugroženim i 

nemoćnim osobama, pravo na jednokratnu 

pomoć rodiljama, pomoći za troškove ogrijeva, 

pravo na pomoć pogrebnih troškova osoba bez 

bližih srodnika i ostalo.
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Vatrogastvo:

- Rad vatrogasne zajednice, odnosno vatro-
gasnih društava, financiran je sukladno 
odredbama Zakona o vatrogastvu.

Realizirane Investicije i započeti projekti u 
izvještajnom razdoblju:

- aktivno nastavili izgradnju vodovodne mreže 
koja je pri samom kraju, 

- pokrenuli projekt postavljanja javne rasvjete u 
ulici Ivana Filipović u Velikoj Kopanici, koji  je 
dovršen i postavljena je led rasvjeta,

- Završena je sanacija otresišta, u svim mjestima 
naše općine i uredili nerazvrstane ceste,

- Za potrebno održavanja javnih površina u 
općini kupljen je novi suvremeni malčer koji je 
uvelike ubrzao dinamiku košnje i održavanja 
travnatih površina, a ove godine je pokošeno 

2 cca. 1.500.000,00 m javnih zelenih površina 
- U suradnji sa Hrvatskim vodama, završeno je i 

uređivanje melioracijskih kanala koji su u 
njihovoj nadležnosti, 

-  Započeli smo sa uređenjem  prostora u središtu 
Divoševaca i postavljanje spomen obilježja 
poginulim braniteljima iz Divoševaca, 

- Sa Brodsko posavskom županijom potpisan je 
sporazum o suradnji na projektu razvoja 
širokopojasnog interneta, prihvatljivog za 
financiranje iz EU fondova

- Postavili smo i uredili dječje igralište u naselju 
Beravci, 

- Financirali tiskanje knjige monografije 
Povijest Velike Kopanice

- Izradil i   projektnu dokumentaciju za 
mrtvačnicu u Divoševcima –Kupina.

- Uredili smo sanitarni čvor u Vatrogasnom 
domu u Beravcima, te kupili dvije nove plinske 
peći

- projektna dokumentacija za Baranjčev sokak 
koja se nalazila u Općini bila je neupotrebljiva, 
sa krivim česticama te smo krenuli u izrade 
nove projektne dokumentacije za isti taj sokak

- opremili kuhinju u Mjesnom domu u Velikoj 
Kopanici, 

- uredili groblje u Velikoj Kopanici, te počeli sa 
uređenjem groblja u Beravcima,

- u suradnji s udrugama koje djeluju na području 
općine Velika Kopanica uspješno smo 
organizirali proslavu Adventa. Intencija 
organiziranja Adventa je bila okupljanje 
mještana i zajedničko druženje, a kako su bili 
blagdanski dani i pomoć manje sretnim 

sugrađanima. Udruge su prikupljale za svoje 
proizvode dobrovoljne priloge a novac koji je 
prikupljen prosljeđen je obiteljima u potrebi na 
području naše općine,

- asfaltirali dio ceste u ulici Šamačka u Velikoj 
Kopanici, 

- krajem mjeseca prosinca dobili smo odbijenice 
za legalizaciju svih objekata u vlasništvu 
općine (Lovački dom Velika Kopanica, 
Sportski objekat u Kupini, Sportski objekat u 
Maloj Kopanici, Lovački dom u Divoševcima 
te Lovački dom u Beravcima) što predstavlja 
veliki problem te smo krenuli u rješavanju istih 

- u suradnji sa HZZ dobili smo osobu za stručno 
osposobljavanje za mjesto komunalna redarica 
te 5 osoba koje rade na javnim radovima – 
Program javnog rada- aktivacija nezaposlenih 
osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite 
od požara i bujičnih poplava.

III. ZAKLJUČAK

           U ime općine Velika Kopanica te osobno kao 
načelnik moram iskazati zadovoljstvo ostvarenim 
rezultatima i sa suradnjom s državnim tijelima i 
institucijama u navedenom razdoblju, kao i 
odličnom suradnjom sa susjednim općinama.
Ova je  godina u svojoj specifičnosti izbora, pa 
kasnog usvajanja proračuna, nažalost izgubljena za 
mnoge projekte i različite radove, no svakodnevno 
smo radili na onome što je bilo moguće i kako su 
prilike dopuštale. 
 Pozivam vijećnike općine Velika Kopanica, 
predsjednike i članove mjesnih odbora i sve građane 
da kad god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili 
problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali 
rješavati naše probleme i ostvariti naše planove. 
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i 
namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na 
razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Meteš,dipl.ing.preh.tehn., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 3 Strana: 623



8.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine 
Velika Kopanica na 8. sjednici održanoj 9. veljače 
2018. godine, donosi

ODLUKU
  

o prihvaćanju  Izvješća o radu 
načelnika općine Velika Kopanica

za razdoblje lipanj –  prosinac 2017. godine

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješća o radu načelnika općine 
Velika Kopanica za razdoblje lipanj-prosinac 2017., 
koju je podnio općinski načelnik.

Članak 2.

� Tekst Izvješća o Izvješća o radu načelnika 
općine Velika Kopanica za razdoblje lipanj-prosinac 
2017. godine,  sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 3.

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

OPĆINA VELIKA KOPANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/18-01/8 
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 9. veljača 2018. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

9.

PLAN

upravljanja imovinom
u vlasništvu općine Velika Kopanica 

za 2018. godinu
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1. UVOD

Općina Velika Kopanica prvi put izrađuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica za 
razdoblje od godinu dana. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 10. i 12. Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 94/13, 18/16, 89/17). Plan 
upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom općine Velika Kopanica, te 
provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu općine Velika Kopanica i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima 
imovine u vlasništvu općine Velika Kopanica:

-  godišnji plan upravljanja trgovačkim društvom u vlasništvu Općine Velika Kopanica,
-  godišnji plan upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Velika Kopanica,
-  godišnji plan upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Velika Kopanica,
-  plan prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Kopanica, 
-  godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih i drugih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora 

energije te ostalih infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju mineralnih sirovina sukladno propisima 
koji uređuju ta područja,

-  godišnji plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Velika Kopanica,
-  provedbe projekata javno-privatnog partnerstva,
-  godišnji plan vođenja registra imovine,
-  godišnji plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup 

informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica,
-  godišnji plan zahtjeva za darovanje nekretnina upućen Ministarstvu državne imovine.

Navedenim godišnjim planovima obuhvatit će se i ciljevi, smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim 
oblikom imovine u vlasništvu Općine Velika Kopanica u svrhu provođenja Strategije.

Plan upravljanja Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica donosi za razdoblje od godinu dana. Pobliži obvezni 
sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o 
obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 24/14).

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica, Plan upravljanja imovinom 
u vlasništvu Općine Velika Kopanica i Izvješće o provedbi Plana upravljanja, tri su ključna i međusobno povezana 
dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom (čl. 10. Zakona u upravljanju i raspolaganju imovinom u 
vlasništvu Republike Hrvatske). Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu	Općine	Velika	
Kopanica	(dalje	u	tekstu	Strategija)	bit	će	određeni
srednjoročni	ciljevi	i	smjernice	upravljanja	imovinom	uvažavajući	pri	tome	gospodarske	i	razvojne	interese	
Općine	Velika	Kopanica.	Planovi	upravljanja	imovinom	u	vlasništvu	Općine	Velika	Kopanica	i	Strategija,	
sadržat	 će	 detaljnu	 analizu	 stanja	 i	 razrađene	 planirane	 aktivnosti	 u	 upravljanju	 pojedinim	 oblicima	
imovine	 u	 vlasništvu	 Općine	 Velika	 Kopanica.	 Izvješće	 o	 provedbi	 Plana,	 kao	 treći	 ključni	 dokument	
upravljanja	imovinom,	dostavlja	se	do	31.	ožujka	tekuće	godine	za	prethodnu	godinu	Vijeću	Općine	Velika	
Kopanica	na	usvajanje.

Plan	upravljanja	imovinom	je	jedinstveni	dokument	sveobuhvatnog	prikaza	transparentnog	upravljanja	
imovinom	u	vlasništvu	Općine	Velika	Kopanica.	Smjernice	godišnjih	planova	jesu	pronalaženje	optimalnih	
rješenja	 koja	 će	 dugoročno	 očuvati	 imovinu,	 čuvati	 interese	 Općine	 Velika	 Kopanica	 i	 generirati	
gospodarski	rast	kako	bi	se	osigurala	kontrola,	javni	interes	i	pravično	raspolaganje	imovinom	u	vlasništvu	
Općine	Velika	Kopanica.

Upravljanje	 imovinom	 kao	 ekonomski	 proces	 podrazumijeva	 evidenciju	 imovine,	 odnosno	 uvid	 u	 njen	
opseg	 i	 strukturu,	 računovodstveno	 priznavanje	 i	 procjenu	 njene	 vrijednosti,	 razmatranje	 varijantnih	
rješenja	uporabe	imovine,	odlučivanje	o	uporabi,	i	analizu	mogućnosti	njene	utrživosti	u	kratkom	i	dugom	
roku,	odnosno	upravljanje	učincima	od	njene	uporabe.
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Upravljanje nekretninama odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za upravljanje nekretninama, sudjelovanje 
u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, 
reguliranje vlasničkopravnog statusa nekretnine, ustupanje nekretnina na korištenje ustanovama i pravnim 
osobama za obavljanje poslova od javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i poslova u skladu s propisima 
koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava.

Raspolaganje nekretninama predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja i 
dokapitalizaciju trgovačkih društava unošenjem nekretnina u temeljni kapital trgovačkih društava, darovanje, 
zamjenu, osnivanje založnog prava na nekretnini, osnivanje prava služnosti na nekretnini, razvrgnuće suvlasničke 
zajednice nekretnina, zajedničku izgradnju ili financiranje izgradnje i druge načine raspolaganja.

Temeljni cilj je učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine Velika Kopanica prema načelu 
učinkovitosti dobroga gospodara. U tu svrhupotrebno je aktivirati nekretnine u vlasništvu Općine Velika Kopanica 
i staviti ih u funkciju gospodarskoga razvoja.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2018. godinu (dalje u tekstu i kao Plan 
upravljanja 2018.), sastoji se od deset poglavlja prateći u tome strukturu upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Velika Kopanica prošlih godina, odnosno strukturu utvrđenu Uredbom o propisanom sadržaju Plana 
upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 24/14). Poglavljima godišnjih 
planova definiraju se kratkoročni ciljevi, pružaju izvedbene mjere, odnosno specificiraju se aktivnosti za 
ostvarenje ciljeva, te određuju smjernice upravljanja, a sve u svrhu učinkovitog upravljanja i raspolaganja 
imovinom Općine Velika Kopanica s ciljem njezina očuvanja i važnosti za život i rad sadašnjih i budućih 
generacija, te njezine funkcije u službi gospodarskog rasta.

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine« broj 80/11), 
obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na području Brodsko - posavske županije. Izvješće o obavljenoj reviziji – upravljanje i 
raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko - posavske 
županije (dalje u tekstu: Izvješće o obavljenoj reviziji) objavljeno je u siječnju 2016. godine i nalazi se na Internet 
stranici Državnog ureda za reviziju: http://www.revizija.hr/izvjesca/2016/rr-2016/revizije-ucinkovitosti/ 
upravljanje-iraspolaganje-nekretninama-lokalnih-jedinica/brodsko-posavska-zupanija.pdf

U ostvarenju temeljnih srednjoročnih ciljeva Općina Velika Kopanica vodit će se preporukama koje su navedene u 
Izvješću o obavljenoj reviziji.

Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, proračunsko računovodstvo se 
temelji na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom 
iskazivanju poslovnih događaja. Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati 
podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih 
izvora. Poslovne knjige proračuna i proračunskih korisnika jesu dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Glavna 
knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, 
vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.

Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički i 
druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja, a proračun i proračunski korisnici između 
ostaloga obvezno vode i analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine - po vrsti, količini i vrijednosti 
(nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima. Prema navedenom Pravilniku, izvanbilančni zapisi sadrže 
stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije te, između ostalog, sadrže i tuđu imovinu dobivenu 
na korištenje.

U poslovnim knjigama Općine Velika Kopanica na koncu 2014. je iskazana vrijednost zemljišta u iznosu 
2.163.295,00 kn (građevinsko zemljište i igrališta) i građevinskih objekata u iznosu 10.498.233,00 kn 
(infrastrukturni objekti i drugi građevinski objekti). Od ukupne vrijednosti građevinskih objekata, na vrijednost 
poslovnih objekata se prema analitičkim knjigovodstvenim evidencijama dugotrajne nefinancijske imovine 
odnosi 3.381.733,00 kn ili 32,2 %.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 3Strana: 628



Vrijednost zemljišta i građevinskih objekata u poslovnim knjigama se odnosi na ulaganja ostvarena od osnivanja 
općine Velika Kopanica kao jedinice lokalne samouprave, na dio zemljišta i građevinskih objekata na temelju 
arbitražnog postupka, odnosno imovine preuzete od bivše općine Slavonski Brod, na dio nekretnina za koje su od 
osnivanja općine riješeni imovinsko-pravni odnosi i utvrđena vrijednost imovine, te dio zemljišta dobivenog	od	
Republike	Hrvatske	za	izgradnju	poduzetničke	zone.	U	poslovnim	knjigama	nije	evidentiran	dio	nerazvrstanih	
cesta	i	zemljišta.	Aktivnosti	na	rješavanju	imovinskopravnih	odnosa	te	na	evidentiranju	imovine	u	poslovnim	
knjigama	su	započete	i	u	tijeku	su.

Prema	očitovanju	 zakonskog	predstavnika	općine,	 pokrenut	 je	postupak	usklađivanja	 zemljišnoknjižnih	 i	
katastarskih	 podataka.	 Nisu	 propisane	 ovlasti,	 dužnosti	 i	 procedure	 za	 upravljanje,	 raspolaganje	 i	
evidentiranje	nekretnina.

Ministarstvo	financija	je	2013.	donijelo	Uputu	o	priznavanju,	mjerenju	i	evidentiranju	imovine	u	vlasništvu	
Republike	Hrvatske.	Obveznici	 primjene	upute	 su	 i	 jedinice	 lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	 samouprave.	
Spomenutom	uputom	su	propisani	načini	procjene	imovine,	a	to	su	interna	procjena,	procjena	ovlaštenog	
procjenitelja	 te	 procjena	u	 iznosu	pojedinačne	 vrijednosti	 od	 jedne	 kune	 za	 imovinu	 čiju	 vrijednost	 zbog	
njezinih	specifičnih	obilježja	nije	opravdano,	niti	moguće	procjenjivati.

Općina	Velika	Kopanica	 je	ustrojila	 i	 vodi	analitičku	knjigovodstvenu	evidenciju	dugotrajne	nefinancijske	
imovine	po	vrsti,	količini	i	vrijednosti	(nabavna	i	otpisana).	Za	zemljište	su	navedeni	podaci	o	broju	katastarske	
čestice,	nazivu,	površini	i	vrijednosti.	

Zakonom	 o	 upravljanju	 i	 raspolaganju	 imovinom	 u	 vlasništvu	 Republike	 Hrvatske	 propisana	 je	 obveza	
ustrojavanja	 registra	 državne	 imovine,	 a	 Uredbom	 o	 registru	 državne	 imovine	 (Narodne	 novine	 55/11)	
propisan	je	način	uspostave,	sadržaj,	oblik	i	način	vođenja	registra	državne	imovine.	Prema	navedenoj	Uredbi,	
registar	se	sastoji	od	popisa	vlasničkih	udjela	(dionica	i	poslovnih	udjela)	u	trgovačkim	društvima	i	popisa	
nekretnina	(građevinskog	zemljišta	i	građevina,	stambenih	objekata,	poslovnih	prostora	i	drugih	nekretnina)	
te	su	utvrđeni	podaci	koje	treba	sadržavati	popis	vlasničkih	udjela	(naziv	i	sjedište,	OIB	i	temeljni	kapital	
trgovačkog	ili	dioničkog	društva,	broj	poslovnih	udjela	ili	dionica	u	temeljnom	kapitalu,	nominalna	vrijednost	
poslovnih	udjela	ili	dionica	i	drugi	podaci)	te	popis	nekretnina	(broj	zemljišnoknjižne	čestice	nekretnine	i	
zemljišno-knjižnog	uloška	u	koji	je	nekretnina	upisana,	površinu	zemljišnoknjižne	čestice,	naziv	katastarske	
općine,	vrstu	vlasništva	na	nekretnini	i	titular	vlasništva,	podatke	o	sudskim	sporovima	koji	se	vode	vezano	za	
nekretninu	i	teretima	na	nekretnini,	broj	posjedovnog	lista	i	broj	katastarske	čestice,	naziv	katastarske	općine	i	
površinu	katastarske	čestice	iz	posjedovnog	lista,	broj	katastarskog	plana	i	katastarski	plan	za	katastarsku	
česticu,	 adresu	 katastarske	 čestice,	 prostorno-plansku	 namjenu	 nekretnine	 i	 prostorni	 plan,	 korisnika	
nekretnine	 i	 pravnu	 osnovu	 korištenja,	 vrijednost	 nekretnine	 i	 druge	 podatke).	 Strategijom	upravljanja	 i	
raspolaganja	 imovinom	u	 vlasništvu	 Republike	Hrvatske	 je	 navedeno	 da	 je	 u	 upravljanju	 i	 raspolaganju	
imovinom	potrebno	uspostaviti	jednaka	pravila	postupanja	koja	vrijede	za	tijela	državne	uprave	i	za	nadležna	
tijela	u	lokalnim	jedinicama.	Općina	Velika	Kopanica	nije	ustrojila	registar	imovine.

Na	koncu	2014.	podaci	o	vrijednosti	dugotrajne	nefinancijske	imovine	u	dijelu	koji	se	odnosi	na	vrijednost	
uredskih	objekata,	sportske	dvorane	i	rekreacijski	objekti	i	ostale	građevinske	objekte,	iskazani	u	analitičkoj	
knjigovodstvenoj	evidenciji	nisu	istovjetni	s	podacima	iskazanim	u	glavnoj	knjizi	i	financijskim	izvještajima	
(zbog	 pogrešnih	 evidentiranja	 u	 prethodnim	 godinama).	 Odredbama	 članka	 5.	 i	 članka	 8.	 Pravilnika	 o	
proračunskom	računovodstvu	i	Računskom	planu	(Narodne	novine	114/10	i	31/11),	odnosno	odredbama	
članka	4.	i	članka	7.	Pravilnika	o	proračunskom	računovodstvu	i	računskom	planu	(Narodne	novine	124/14	i	
115/15)	koji	je	stupio	na	snagu	u	listopadu	2014.),	propisano	je	da	su	proračun	i	proračunski	korisnici	obvezni	
u	svom	knjigovodstvu	osigurati	podatke	pojedinačno	po	vrstama	prihoda	i	primitaka,	rashoda	i	izdataka	kao	i	
o	stanju	imovine,	obveza	i	vlastitih	izvora.	Pomoćne	knjige	su	analitičke	knjigovodstvene	evidencije	stavki	koje	
su	u	glavnoj	knjizi	iskazane	sintetički	i	druge	pomoćne	evidencije	za	potrebe	nadzora	i	praćenja	poslovanja.	
Proračun	i	proračunski	korisnici,	uz	drugo,	obvezno	vode	analitička	knjigovodstva	dugotrajne	nefinancijske	
imovine	po	vrsti,	količini	i	vrijednosti	(nabavna	i	otpisana),	te	s	drugim	potrebnim	podacima.
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U poslovnim knjigama vrijednost iskazanog zemljišta sadrži vrijednost iskazanog ulaganja (sanacija divljeg 
odlagališta) na zemljištu koje nije vlasništvo općine (vlasništvo je Republike Hrvatske).

Odredbama članka 98. Zakona o proračunu, propisano je da se proračunsko računovodstvo temelji na 
općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju 
poslovnih događaja, te se vodi prema rasporedu računa iz računskog plana. Odredbama članka 23. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10 i 31/11), odnosno odredbama članka 
22. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14 i 115/15) koji je stupio 
na snagu u listopadu 2014.), je propisano da su računskim planom proračuna utvrđene brojčane oznake i nazivi 
pojedinih računa, prema kojima su proračun i proračunski korisnici obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, 
obveze i izvore vlasništva, te prihode i rashode.

Sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. obavljen je popis imovine i obveza kojim je obuhvaćena samo imovina 
iskazana u poslovnim knjigama te nisu utvrđene razlike između popisanog i knjigovodstvenog stanja imovine.
Na nekretninama koje su u vlasništvu Općine Velika Kopanica nisu upisane hipoteke, niti se vode sudski sporovi 
vezani uz nekretnine. Za potrebe Općine Velika Kopanica Općina ne koristi imovinu Republike Hrvatske, niti je od 
iste zatražila imovinu na darovanje odnosno korištenje.

Državni ured za reviziju predlaže obaviti popis i utvrditi stvarno stanje imovine kojom Općina Velika Kopanica 
upravlja i raspolaže ili bi trebala upravljati i raspolagati u skladu sa zakonima i drugim propisima te se predlaže 
za navedenu imovinu provjeriti upis vlasničkih prava u zemljišnim knjigama. Predlaže se uskladiti podatke u 
analitičkim evidencijama s podacima iskazanim u glavnoj knjizi. Provoditi postupak upisa prava vlasništva u 
korist Općine u zemljišnim knjigama nad nekretninama koje pripadaju Općini i postupak usklađivanja podatka u 
zemljišnim knjigama i katastru. Ustrojiti i voditi registar imovine Općine na način i s podacima propisanim za 
registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Općina 
raspolaže te stvorili osnovni preduvjeti za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom i za donošenje planskih 
dokumenata za upravljanje i raspolaganje imovinom (strategija i godišnji planovi upravljanja i raspolaganja 
imovinom). U svrhu unapređenja organizacije obavljanja poslova evidentiranja imovine u poslovnim knjigama i 
registru imovine, jednoobraznosti postupanja i točnosti podataka, predlaže se, donijeti plan aktivnosti za 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te procjenu i evidentiranje imovine u poslovne knjige.

Važna smjernica je da svi podaci u registru imovine moraju biti konkretni, točni i redovito ažurirani, a kako bi 
predstavljali vjerodostojan uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Općine Velika Kopanica. Na Internet 
stranici Općine Velika Kopanica bit će postavljen widget Imovina u kojoj će se osim Registra imovine nalaziti i 
drugi dokumenti neophodni za upravljanje i raspolaganje imovinom kao i pozivi i natječaji za prodaju ili zakup 
imovine u vlasništvu Općine Velika Kopanica. 

Imovina Općine Velika Kopanica u službi gospodarskog rasta ima pokretačku snagu razvoja jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, dajući priliku inovatorima, poduzetnicima, investitorima i udrugama, 
nadahnjujući ljude s vizijama i idejama.

Tablica 1. Planirani prihodi upravljanja imovinom u proračunu Općine Velika Kopanica
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Planom upravljanja imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica za 2018. godinu predviđa se učinkovito 
upravljanje i raspolaganje imovinom, u smislu dobrog gospodara. Prioritet je postaviti optimalna rješenja 
upravljanja imovinom za buduće naraštaje, generiranje gospodarskog rasta kao i ostvarenje strateških razvojnih 
ciljeva.

2. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA KOPANICA

Općina Velika Kopanica ima ima udjele vlasništva u poduzećima POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. Slavonski Brod 
i VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod.

2.1. Trgovačka društva s udjelom u vlasništvu Općine Velika Kopanica

POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. Slavonski Brod

POSAVSKA HRVATSKA d.o.o., za novinsku, izdavačku, kinoprikazivačku djelatnost, agencijske poslove i 
trgovinu na veliko i malo. POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. je glasilo za politička, kulturna i gospodarska pitanja 
Brodsko - posavske županije. Kontinuirano djeluje u Slavonskom Brodu od 1947. godine.

Tablica 2. Podaci o poslovanju POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. Slavonski Brod
za razdoblje od 2013.do 2016. godine

VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod

VODOVOD d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, i za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode.

Tablica 3. Podaci o poslovanju VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod
za razdoblje od 2014. do 2016. godine
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2.2. Registar imenovanih članova - nadzornih odbora i uprava

Općina Velika Kopanica će na svojoj Internet stranici objaviti Registar imenovanih članova nadzornih odbora i 
uprava trgovačkih društava u svom vlasništvu.

Tablica 4. Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava

Općina Velika Kopanica u 2018. godini planira nastaviti ažurirati objavljene podatke u Registru imenovanih 
članova nadzornih odbora i uprava, te će u suradnji s društvima nastojati da se pravovremeno podnose prijedlozi 
za upis promjena u Sudski registar, budući da upis promjene podataka o Nadzornom odboru i Upravi u javnom 
sudskom registru nadležnog trgovačkog suda može zatražiti jedino društvo, te je tek nakon takva upisa podatak 
službeno verificiran i valjan za javnu upotrebu i objavu.

2.3. Operativne mjere upravljanja trgovačkim društvima s udjelima u vlasništvu Općine Velika Kopanica

Tijekom 2018. godine Općina Velika Kopanica će u okviru upravljanja vlasničkim udjelima trgovačkih društava 
obavljati sljedeće poslove:

1. Kontinuirano prikupljati i analizirati izvješća o poslovanju dostavljena od trgovačkih društava.

Tablica 5. Obvezni sadržaj izvješća koja trgovačka društva trebaju dostavljati
Općini Velika Kopanica
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2.  Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i 
izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu općine Velika 
Kopanica do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja načelniku Izjavu, popunjeni 
Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 
utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i 
kontrola za područja koja su bila revidirana. 

 Predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, dostavlja Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan 
otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima 
prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za 
područja koja su bila revidirana čelniku, one jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave koja 
ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva, a svim ostalim jedinicama lokalne i/ili područne 
(regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu dostavlja na znanje presliku dostavljene 
dokumentacije. Iznimno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju jednake udjele 
u vlasništvu trgovačkog društva koje su zajednički osnovale, a od kojih niti jedna nema najveći udio u 
vlasništvu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju se međusobno dogovoriti kojoj 
od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predsjednik uprave trgovačkog društva dostavlja 
do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i 
nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i 
Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila 
revidirana. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje temeljem najvećeg udjela u 
vlasništvu odnosno dogovora provjeravaju Izjave i Upitnike te Izvješće o otklonjenim slabostima i 
nepravilnostima utvrđenima prethodne godine koje im dostavljaju trgovačka društva u vlasništvu više 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima su osnivači više jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave o provedenim provjerama obavještavaju druge jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu, odnosno koje su osnivači.

3.  Popunjavati i ažurirati Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava društava i objavljivati 
podatke na Internet stranici.
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2.4. Mjere unapređenja upravljanja trgovačkim društvima s udjelima u vlasništvu općine Velika Kopanica

 Mjere unapređenja upravljanja trgovačkim društvima s udjelima u vlasništvu općine Velika Kopanica su 
sljedeće:

-  provođenje natječaja za izbor uprava trgovačkih društava;
-  nakon analize stanja i poslovnih rezultata trgovačkih društava i održane glavne godišnje skupštine 

trgovačkih društava, unapređivati način, opseg, analizu i objavljivanje podataka;
-  nastavak obavljanja prethodnih radnji, praćenja, objava i sudjelovanja na skupštinama trgovačkih 

društava uz unapređivanje praćenja provedbi odluka skupštine trgovačkih društava;
-  unaprijediti interni registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava, uz poboljšanje ažurnosti. 

Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava bit će postavljen na Internet stranici Općine 
Velika Kopanica kako bi bio dostupan javnosti;

-  na Internet stranici Općine Velika Kopanica bit će dostupna Izvješća koje će sadržavati podatke o 
poslovanju društava na temelju podataka o poslovanju iz prethodne godine, a sve u cilju obavještavanja 
potencijalnih investitora i zainteresirane javnosti.

2.5. Provedbene mjere tijekom 2018. godine u trgovačkim društvima s udjelima u vlasništvu Općine Velika 
Kopanica
 
 Provedbene mjere tijekom 2018. godine u trgovačkim društvima s udjelima u vlasništvu Općine Velika 
Kopanica su sljedeće:

-  prikupljati i objavljivati na internet stranici izvješća o poslovanju trgovačkih društava;
-  vršiti provjere popunjenih i dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti;
-  imenovana osoba za nepravilnost u Općini Velika Kopanica dužna je sprječavati rizik nepravilnosti i 

prijevare te poduzimati radnje protiv njih. Osoba za nepravilnost zaprima obavijesti o nepravilnostima i 
sumnjama na prijevaru te poduzima potrebne mjere i o tome obavještava Državno odvjetništvo Republike 
Hrvatske i nadležno tijelo za nepravilnosti i prijevare pri Ministarstvu financija;

-  upravljanje trgovačkim društvima s udjelima u vlasništvu Općine Velika Kopanica obavlja se 
transparentno i odgovorno, profesionalno i učinkovito u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima što 
će se osiguravati kroz rad i izvještavanje predstavnika vlasnika u nadzornim odborima trgovačkih 
društava te uspostavom unutarnje revizije i nadzora;

-  u smislu jačanja sprečavanja korupcije u trgovačkim društvima s udjelima u vlasništvu Općine Velika 
Kopanica povećat će se provjera ovlasti glede provjere sukoba interesa članova nadzornih odbora, 
skupština i uprava;

-  preporučiti trgovačkim društvima javnu objavu bitnih informacija na njihovoj Internet stranici. Bitne 
informacije koje bi trebale biti objavljenje na njihovoj Internet stranici su: ciljevi društva i informacije o 
njihovom ispunjavanju, vlasničku i glasačku strukturu trgovačkog društva, svaku financijsku pomoć 
(garancije, subvencije, preuzete obveze), popis gospodarskih subjekata s kojima su u sukobu interesa u 
smislu propisa o javnoj nabavi, donesen plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi, registar 
ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi;

-  doneseni akti kojima se reguliraju obveze i odgovornosti trgovačih društava moraju biti transparentno 
objavljene općoj javnosti i s tim povezani troškovi morali bi se pokriti na transparentan način.
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Tablica 6. Sažeti prikaz ciljeva i izvedbenih mjera upravljanja trgovačkim društvima
s udjelima u vlasništvu općine Velika Kopanica u 2018. godini
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2.6. Pregled poslovanja trgovačkih društava s udjelima u vlasništvu Općine Velika Kopanica

Podaci o pregledu poslovanja i projekcije planova trgovačkih društava u kojem Općina Velika Kopanica ima 
udjele u vlasništvu su: POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. Slavonski Brod i VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod.

2.6.1. Pregled poslovanja trgovačkog društva POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. Slavonski Brod, za novinsku, 
izdavačku, kinoprikazivačku djelatnost, agencijske poslove i trgovinu na veliko i malo

Adresa: Kraljice Jelene 26, 35000 Slavonski Brod
OIB: 51975721232
URL: http://www.posavskahrvatska.hr/

Ukratko o trgovačkom društvu:
Posavska Hrvatska, glasilo za politička, kulturna i gospodarska pitanja Brodsko-posavske županije kontinuirano 
djeluje u Slavonskom Brodu od 1947. godine, najprije pod imenom „Brodski list“, a kada je u Slavonskom Brodu 
utemeljen i radio, od 1964. do 1992. godine zajedničko uredništvo djeluje pod imenom „Brodski list i Radio 
Brod“.
Tjednik 1992. mijenja ime u „Posavska Hrvatska“, nazivajući se po prvim brodskim novinama, utemeljenima 
1894. godine, a u nakani da osim područja brodskog i novogradiškog Posavlja prati i događaje u Bosanskoj 
Posavini. Od lipnja 1992. do kolovoza 1995. djeluje pod imenom „Posavska Hrvatska i Radio Brod“, a nakon 
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razdruživanja s radijem i osamostaljivanja, od 1. kolovoza 1995. djeluje kao „Posavska Hrvatska d.o.o.“. Od 
2000. godine u okviru „Posavske Hrvatske“ djeluje i tvrtka „Lasica d.o.o.“ za izdavačku djelatnost. Osim 
objavljivanja tjednika „Posavska Hrvatska“ te brojnih knjiga lokalnih autora, tvrtka je registrirana i za 
kinoprikazivačku djelatnost te trgovinu na veliko i malo.

Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 1.082.684,00 kuna
Osnivač društva: Brodsko - posavska županija, Grad Slavonski Brod i 16 općina.
Uprava: Darko Janković – direktor
Nadzorni odbor:
Vlatko Krznaric (predsjednik)
Damir Vinc azovic
Miroslav Jarić
Jozo Jurkić
Mato Klarić
Skupština: Zakoniti predstavnici svih članova osnivača društva Anica Vukašinović - predsjednica skupštine.
Vlasnička struktura u %:

Broj zaposlenih:

Podaci o poslovanju od 2013. do 2015. godine:

Planirano poslovanje u 2017.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 3 Strana: 637



2.6.2. Pregled poslovanja trgovačkog društva VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, za vodovod i odvodnju

Adresa: Nikole Zrinskog br.25. 35000 Slavonski Brod
OIB: 80535169523
URL: http://www.vodovod-sb.hr/
Ukratko o trgovačkom društvu:
Vodovod, društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode. Vodoopskrbnim 
sustavom opskrbljuje se oko 93.000 stanovnika grada Slavonskog Broda i okolnih Općina. Gradska uprava 
odlučna da riješi problem vodoopskrbe, odnosno Narodni odbor 25. studenog 1959. godine osniva “Gradski 
vodovod u izgradnji” Slavonski Brod koji će na principu zahvaćanja podzemne vode iz vodonosnih slojeva, 
poslije tehnološke prerade snabdijevati grad Slavonski Brod sa pitkom vodom. Iz novoizgrađenog Gradskog 
vodovoda prve količine vode potekle su 1. svibnja 1963. godine.
Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 79.662.300,00 kn i podijeljen je na 18 poslovnih udjela.
Osnivač društva: Grad Slavonski Brod
Skupština: Skupština društva na čelu s gradonačelnikom dr. Mirkom Dusparom.

Vlasnička struktura u %:
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Registar imenovanih članova Nadzornog odbora i Uprave trgovačkog društva

Broj zaposlenih:

Podaci o poslovanju od 2013. do 2016. godine:

Financijski pokazatelji:

Planirane investicije:
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Planirani izvori sredstava za investicije:

Planirana zaduženost:
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3. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA POSLOVNIM PROSTORIMA U 
VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA KOPANICA

 Poslovni prostori su, prema odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne 
novine«, broj 125/11, 64/15), poslovne zgrade, poslovne prostorije, garaže i garažna mjesta.

 Ciljevi upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima u vlasništvu općine Velika Kopanica:

1.  Općina Velika Kopanica mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim prostorima na način da 
oni poslovni prostori koji su potrebni općini Velika Kopanica budu stavljeni u funkciju koja će služiti 
njezinu racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. Svi drugi poslovni prostori moraju biti ponuđeni na 
tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem.

2.  Ujednačiti standarde korištenja poslovnih prostora. Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno 
upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Velika Kopanica:

-  Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 
94/13, 18/16, 89/17),

-  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),

-  Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15),
-  Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne 

novine«, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02),
-  Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, 

broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14),
-  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15),
-  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 

87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17),
-  Uredba o mjerilima i kriterijima dodjela na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili 

drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (»Narodne novine«, broj 127/13),
-  Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 

127/13),
-  Uredba o Registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11), - Odluka o kriterijima, mjerilima i 

postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog 
društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH 30/06/15). 
Općina Velika Kopanica osim financijskim sredstvima upravlja i raspolaže pokretninama i nekretninama. 
Osim zakonima i drugim propisima, uvjeti, procedure i način raspolaganja poslovnim prostorom utvrđeni 
su i internim aktima Općine Velika Kopanica:

-  Statut Općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 09/09, 05/13),
-  Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica 

(»Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 14/16),
-  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj (»Službeni vjesnik Brodsko - posavske 

županije«, broj 21/16),
-  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj (»Službeni vjesnik Brodsko - posavske 

županije«, broj 21/16),
-  Odluka o osnivanju prava služnosti na Vatrogasnom domu u Beravcima (»Službeni vjesnik Brodsko - 

posavske županije«, broj 21/16),
-  Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko - posavske 

županije«, broj 07/16),
-  Izmjene i dopune Pravilnika o načinu korištenja prostora i dvorana u vlasništvu Općine Velika Kopanica 

(»Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 26/15),
-  Odluka o proglašenju zgrade stare škole u Beravcima na kčbr. 56/GR, z.k.ul. k.o. Beravci (»Službeni 

vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 18/15),
-  Odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica 

(»Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 24/14),
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-  Pravilnik o načinu korištenja prostora i dvorana u vlasništvu općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik 
Brodsko - posavske županije«, broj 24/14),

-  Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko - 
posavske županije«, broj 02/13),

-  Odluka o brisanju značaja javnog dobra i upisu prava vlasništva na ime općine Velika Kopanica 
(»Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 18/05).

Izvješćem o obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave na području Brodsko - posavske županije utvrđeno je da je općina Velika Kopanica koncem 2014. 
upravljala i raspolagala s 19 poslovnih prostora površine 2261 m² od kojih jedan poslovni prostor površine 373 m² 
koristi općina za svoje potrebe, 15 poslovnih prostora površine 1 550 m² koriste udruge bez plaćanja zakupnine, a 
tri poslovna prostora površine 338 m² dana su u zakup uz plaćanje zakupnine.

U skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11) u 2014., 2013. 
i u ranijim godinama, putem javnog natječaja dana su u zakup tri poslovna prostora ukupne površine 338 m², uz 
ugovorenu mjesečnu zakupninu u ukupnom iznosu 6.600,00 kn.

Petnaest poslovnih prostora dano je na korištenje udrugama bez provedenog javnog natječaja i bez zaključenih 
ugovora na temelju Pravilnika o načinu korištenja prostora i dvorana u vlasništvu općine. Režijske troškove za 
naveden poslovne prostore plaćaju korisnici prostora. Prema odredbama članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnoga prostora, poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te pravnih osoba u njihovom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje se u zakup putem javnog 
natječaja. Također, prema odredbama članaka 32. i 33. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14), programi i 
projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge mogu se financirati, između 
ostaloga i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju i ugovaraju provedbu 
programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju provedenog javnog poziva odnosno natječaja ili na 
temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba. Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koju provode udruge (Narodne novine 
26/15), koja je stupila na snagu 13. ožujka 2015. propisani su kriteriji, mjerila i postupci koje jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave raspolažući sredstvima iz javnih izvora primjenjuju pri financiranju i 
ugovaranju programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Prema odredbama članka 6. navedene Uredbe, financiranje programa i projekata provodi se putem javnog 
natječaja, a osim navedenog javni natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje dodjele 
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjenih udrugama koje provode programe i 
projekte.

Državni ured za reviziju predlaže davanje poslovnih prostora u zakup te zaključivanje ugovora o zakupu u skladu s 
odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora odnosno zaključivanje ugovora kojim će se 
utvrditi međusobna prava i obveze u slučaju davanja poslovnih prostora na korištenje bez naknade. Pri davanju 
poslovnih prostora na korištenje udrugama u obliku nefinancijske podrške za financiranje programa i projekata, 
predlaže se provođenje javnog natječaja u skladu s odredbama Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, 
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge. Također, predlaže utvrditi namjenu nekretnina s kojima općina upravlja i raspolaže i ustrojiti evidenciju o 
ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici nekretnina kako 
bi se mogla utvrditi i pratiti učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama.

Prema odredbama članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, poslovni prostor u vlasništvu 
Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba u njihovom vlasništvu 
ili pretežitom vlasništvu daje se u zakup putem javnog natječaja. Također, prema odredbama članaka 32. i 33. 
Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17) programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici 
Hrvatskoj koje provode udruge mogu se financirati, između ostaloga i iz proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne samouprave) koje financiraju i ugovaraju provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro na 
temelju provedenog javnog poziva odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih 
potreba. Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
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za opće dobro koju provode udruge (Narodne novine 26/15) koja je stupila na snagu 13. ožujka 2015. su propisani 
kriteriji, mjerila i postupci koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave raspolažući sredstvima iz 
javnih izvora primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro 
koje provode udruge. Prema odredbama članka 6. navedene Uredbe, financiranje programa i projekata provodi se 
putem javnog natječaja, a osim navedenog javni natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje 
dodjele nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjenih udrugama koje provode 
programe i projekte.

Tablica 7. Podaci o poslovnim prostorima u vlasništvu
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Općina Velika Kopanica planira utvrditi namjenu nekretnina s kojima upravlja i raspolaže i ustrojiti evidenciju o 
ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici nekretnina kako 
bi se mogla utvrditi i pratiti učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama. Prema načelu dobrog 
gospodara i u svrhu učinkovitog raspolaganja imovinom i proračunskim sredstvima za nekretnine koje nisu u 
funkciji poduzimat će se aktivnosti za stavljanje u funkciju prema utvrđenoj namjeni. Općina Velika Kopanica 
planira tijekom 2018. godine raspisati natječaj za zakup poslovnih prostora udrugama.
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4. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U 
VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA KOPANICA

 Građevinsko zemljište je, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 
153/13, 65/17), zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina ili 
uređenje površina javne namjene.

Građevinsko zemljište čini dio nekretnina u vlasništvu općine Velika Kopanica koji predstavlja veliki potencijal za 
investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u upravljanju i raspolaganju građevinskim zemljištem u 
vlasništvu općine Velika Kopanica podrazumijevaju i provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: 
prodajom, osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, davanjem u zakup 
zemljišta te kupnjom nekretnina za korist općine Velika Kopanica, kao i drugim poslovima u vezi sa zemljištem u 
vlasništvu općine Velika Kopanica, iako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela. 

Upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu općine Velika Kopanica uređeno je:

-  Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 
broj 94/13, 18/16, 89/17),

-  Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (»Narodne 
novine«, broj 80/11),

-  Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj 93/13, 114/13, 41/14),
-  Zakonom o strateškim investicijskim projektima (»Narodne novine«, broj 133/13, 152/14, 22/16),
-  Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 

73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

 U postupcima raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu općine Velika Kopanica moraju se 
imati u vidu i propisi kao što su:

-  Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17),
-  Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17),
-  Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14),
-  Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
-  Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 94/13, 148/13, 73/17),
-  Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13),
-  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 

87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17),
-  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12, 143/13, 65/17),
-  Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 

12/16, 09/17),
-  Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13, 48/15),
-  Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14, 69/17),
-  Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05, 82/06, 129/08, 86/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 

94/14).

Izvješćem o obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave na području Brodsko - posavske županije navodi se da je općina Velika Kopanica na koncu 2014. 
upravljala i raspolagala s 128.550 m² građevinskog zemljišta.

U razdoblju od 2012. do 2014. godine, općina Velika Kopanica ostvarila je rashode za nabavu (kupnju) 
građevinskog zemljišta u iznosu 20.000,00 kn. Koncem 2014. Općina Velika Kopanica je raspolagala sa 128.550 
m² građevinskog zemljišta i namijenjeno je potrebama općine (ostvarenje poslova iz njenog samoupravnog 
djelokruga). Općina je tijekom 2014. za potrebe izgradnje igrališta, od privatne osobe kupila zemljište površine 
3.230 m² o čemu je zaključen kupoprodajni ugovor. Ugovorena je kupoprodajna cijena u iznosu 20.000,00 kn. 
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Općina je davala u zakup građevinsko zemljište.
Državni ured za reviziju predlaže donijeti strategiju upravljanja imovinom kojom je potrebno odrediti 
srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom i raspolaganja imovinom uvažavajući gospodarske i 
razvojne interese općine Velika Kopanica, godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom kojim je potrebno 
odrediti kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom i provedbene mjere u svrhu provođenja strategije. 
Predlaže se donijeti interne akte kojima treba detaljno utvrditi načine, ovlasti, procedure i kriterije upravljanja i 
raspolaganja imovinom te propisati način izvještavanja o upravljanju i raspolaganju imovinom. Predlaže se 
internim aktima utvrditi financiranje političkih stranaka u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe.

Donošenjem navedenih dokumenata, općina bi trebala utvrditi jednaka pravila postupanja pri upravljanju i 
raspolaganju imovinom uvažavajući propisana načela upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
(načelo jednakosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti) i dugoročne strateške ciljeve u gospodarenju i 
upravljanju imovinom koji se odnose na očuvanje imovine te organizaciju učinkovitog i transparentnog korištenja 
imovine s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.

U općini Velika Kopanica pokrenuta je izrada Registra imovine u kojem će biti objedinjena sva zemljišta u 
vlasništvu općine. Pored izrade ovog Plana upravljanja imovinom u tijeku je i izrada Strategije upravljanja i 
raspolaganja imovinom za općinu Velika Kopanica.

Akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje zemljištem u vlasništvu općine Velika Kopanica:

-  Statut općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 09/09, 05/13),
-  Odluka o uspostavi Registra imovine općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko - posavske 

županije«, broj 07/16),
-  Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica 

(»Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 14/16),
-  Odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica 

(»Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 24/14),
-  Odluka o promjeni granice katastarskih općina i granica naselja Velika Kopanica i Vrpolje (»Službeni 

vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 09/14),
-  Odluka o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području općine Velika Kopanica 

(»Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 16/13),
-  Odluka o prodaji nekretnina na području općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko - posavske 

županije«, broj 06/11).

Od 2001. godine se putem nadležnih ministarstava, provode programi Vlade Republike Hrvatske za poticanje 
malog gospodarstva a donesen je i Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj 
93/13, 114/13, 41/14). U Programu razvoja poduzetničkih zona postavljeni su opći ciljevi: razvoj poduzetničkih 
zona u blizini svakog većeg naselja a namjena poduzetničke zone treba biti proizvodnja. Poduzetnička zona treba 
osigurati osnivanje i gradnju proizvodnog objekta u najkraćem roku, sastavni dio poduzetničke zone je centar za 
edukaciju i pružanje savjeta poduzetniku o financiranju, proizvodnji i načinu poslovanja te ravnomjerno osnivanje 
poduzetničkih zona kako bi se izjednačile razlike u standardu između pojedinih županija. Namjera osnivanja 
Poduzetničkih zona jest poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog održivog gospodarskog 
razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području općine Velika Kopanica i poboljšanja 
njihovih poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti poduzetnika, porast zaposlenosti, te povećanje udjela 
proizvodnje u ukupnom gospodarstvu općine Velika Kopanica.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 3Strana: 650



Tablica 8. Popis katastarskih čestica planirane zone gospodarska namjena
- proizvodno-poslovna namjena u naselju Kupina

Tablica 9. Popis katastarskih čestica planirane zone gospodarska namjena
- proizvodno-poslovna namjena u naselju Velika Kopanica
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4.1. Nerazvrstane ceste

Prema Zakonu o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), nerazvrstane ceste su ceste 
koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim 
navedenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu navedenog Zakona.

Nerazvrstane ceste su javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području 
nalaze. Nerazvrstane ceste se ne mogu otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu 
stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog 
tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste. 
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim 
propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta.

Nerazvrstane ceste upisuju se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo 
jedinice lokalne samouprave.

Općina Velika Kopanica donijela je sljedeće akte iz oblasti upravljanja nerazvrstanim cestama:

-  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj (»Službeni vjesnik Brodsko - posavske 
županije«, broj 21/16),

-  Odluka o nerazvrstanoj cesti u ulicama Vladimira Nazora, Trgu Presvetog Trojstva i Šamačkoj, naselje 
Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije«, broj 27/16),

-  Odluka o zaduživanju općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko -posavske županije«, broj 
12/14),

-  Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko - 
posavske županije«, broj 29/14).

Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je Odluku o 
nerazvrstanim cestama na području Općine Velika Kopanica (»Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije«, 
broj 29/14) kojom se uređuje upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta: vrsta, opseg i rokovi 
izvođenja radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih 
radova; financiranje nerazvrstanih cesta; njihova zaštita, te nadzor i kaznene odredbe.

Nerazvrstana cesta na području općine Velika Kopanica je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave na čijem se području nalazi.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave, niti se na njoj mogu stjecati 
stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela 
jedinice lokalne samouprave, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste. Dio 
nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima, 
ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod 
uvjetima određenim Zakonom i Odlukom Općine Velika Kopanica, a koje nisu razvrstane kao javne ceste, i to 
posebice:

-  ceste koje povezuju naselja,
-  ceste koje povezuju područja i naselja,
-  pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
-  druge ceste na području naselja,
-  ceste u vikend području,
-  poljski putovi.
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Nerazvrstanu cestu čine:

-  cestovna građevina (donji stroj, kolnička, konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s 
nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija potporni i 
obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze, te sve prometne i druge površine 
na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i 
slično),

-  građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema 
projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa, te površina 
zemljišta na kojima su izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja 
usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa i drugo),

-  zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste,
-  prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,
-  javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde i slično).

Slika 1. Popis nerazvrstanih cesta na području Velika Kopanica

Slika 2. Popis nerazvrstanih cesta na području Beravci

Slika 3. Popis nerazvrstanih cesta na području Mala Kopanica

Slika 4. Popis nerazvrstanih cesta na području Divoševci

Slika 5. Popis nerazvrstanih cesta na području Kupina
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5. PLAN PRODAJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA KOPANICA

Općina Velika Kopanica planira na racionalan i učinkovit način upravljati svojim nekretninama na način da one 
nekretnine koje su potrebne općini Velika Kopanica budu stavljene u funkciju koja će služiti njezinu racionalnijem 
i učinkovitijem funkcioniranju. 

Sve druge nekretnine moraju biti ponuđene na tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove 
prodaje javnim natječajem. Općina Velika Kopanica nema u planu prodaju nekretnina tijekom 2018. godine.
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6. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO - PRAVNIH I DRUGIH ODNOSA
VEZANIH UZ PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE TE OSTALIH
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA, KAO I EKSPLOATACIJU MINERALNIH
SIROVINA SUKLADNO PROPISIMA KOJI UREĐUJU TA PODRUČJA

 U planu je rješavanje imovinskopravnih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije, 
infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju mineralnih sirovina, sukladno propisima koji uređuju ta područja:

1.  povećanje energetske učinkovitosti korištenjem prirodnih energetskih resursa,
2.  brži razvoj infrastrukturnih projekata.

 Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno ovo područje:

-  Ustav Republike Hrvatske – članak 52. (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 
28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 08/14),

-  Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 
94/13, 18/16, 89/17),

-  Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (»Narodne 
novine«, broj 80/11),

-  Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 100/15, 
126/16),

-  Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 
94/14),

-  Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17),
-  Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17),
-  Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 133/13, 

152/14, 22/16),
-  Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17),
-  Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15),
-  Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 94/13, 14/14),
-  Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14),
-  Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14),
-  Zakona o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14),
-  Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske 

(»Narodne novine«, broj 10/14, 95/15),
-  Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova (»Narodne 
novine«, broj 108/06),

-  Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu 
Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 133/07, 09/11),

-  Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (»Narodne novine«, broj 90/14),
-  Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 31/14),
-  Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 37/14),
-  Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih 

radova (»Narodne novine«, broj 79/14),
-  Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 88/12),
-  Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (»Narodne 

novine«, broj 72/16),
-  Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (»Narodne 

novine«, broj 78/14),
-  Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine«, 

broj 95/14),
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-  Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 
2017. godine (»Narodne novine«, broj 76/13),

-  Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (»Narodne 
novine«, broj 131/14),

-  Izvješće o obavljenoj reviziji - Gospodarenje mineralnim sirovinama na području Brodsko-posavske 
županije (Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, studeni 2016, Slavonski Brod).

 Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod u studenom 2016. godine objavio je Izvješće o 
obavljenoj reviziji - Gospodarenje mineralnim sirovinama na području Brodsko - posavske županije u kojem su 
objavljeni podaci o prostorima predviđenim za ekspoloataciju mineralnih sirovina na području Županije. U 
izvješću se ne navodi jedinica lokalne samouprave općina Velika Kopanica.

 Sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa, u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, 
osiguravaju se pretpostavke za učinkovitije provođenje projekata, vezano za izgradnju infrastrukturnih građevina 
od interesa za Republiku Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi 
uspješnijeg sudjelovanja u kohezijskoj politici Europske unije i u korištenju sredstava iz fondova Europske unije. 
U tablici broj 10. navedeni su razvojni projekti Općine Velika Kopanica.

Tablica 10. Razvojni projekti Općine Velika Kopanica
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Tablica 11. Popis nekretnina za koje općina Velika Kopanica planira rješavati
imovinsko - pravne odnose u 2018. godini
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7. GODIŠNJI PLAN PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE IMOVINE U VLASNIŠTVU 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Općina Velika Kopanica planira provoditi postupke procjene imovine u svom vlasništvu:

1.  Procjena potencijala imovine općine Velika Kopanica mora se zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni 
realnog stanja;

2.  Uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine kako bi se 
poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila njezina vrijednost.

 Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti 
nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15) koji je donesen 03. srpnja 2015. godine, a na snazi je od 25. srpnja 
2015. godine. Zakon se isključivo bavi tržišnom vrijednosti nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode i 
sedam postupaka, a propisan je i način na koji se prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju primjenjujući 
propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste. U slučaju povrede Zakona propisani su nadzor i 
sankcije. Procjenu vrijednosti nekretnine mogu vršiti jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski 
procjenitelji.

 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je prvu fazu Informacijskog sustava tržišta 
nekretnina eNekretnine. Sustav sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrstu nekretnina i podatke 
o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko 
zemljište, postignute cijene itd. Ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen je 
lak pristup korisnim informacijama koje su dobra podloga za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka 
važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina.

 Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno provođenje postupaka procjene imovine su sljedeći:

-  Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15),
-  Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 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),

-  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),

-  Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, broj 114/15,122/15),
-  Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 107/14),
-  Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 79/14),
-  Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske – Ministarstvo 

financija.

 Općina Velika Kopanica u 2018. godini ima u planu vršiti procjenu nekretnina u trenutku kada se za to 
ukaže potreba. Prodaji nekretnina prethodi procjena tržišne vrijednosti nekretnine koju utvrđuje ovlašteni sudski 
vještak građevinske struke. 

 Procjenu može obavljati ovlašteni sudski vještak s kojim je sklopljen okvirni ugovor za izradu elaborata o 
procjeni tržišne vrijednosti nekretnina. Sadržaj i oblik elaborata mora se izraditi sukladno zakonskim propisima i 
aktima te uputama iz ugovora sklopljenog s izabranim sudskim vještakom.
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8.  PROVEDBE PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

 Zakonski propisi kojima je uređena provedba projekata javno-privatnog partnerstva:
-  Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16),
-  Zakon o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14),
-  Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17),
-  Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15),
-  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 

73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
-  Uredba Vlade Republike Hrvatske o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, 

broj 88/12, 15/15).

Zakonom o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14) utvrđen je postupak 
predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javnoprivatnog partnerstva, provedba tih projekata, sadržaj 
ugovora o javno-privatnom partnerstvu te druga bitna pitanja.

Javno-privatno-partnerstvo jest dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnerstva, čiji je predmet 
izgradnja ili rekonstrukcija te održavanje javne građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti 
javnog partnera.Obvezu i rizike uz financiranje i proces gradnje preuzima privatni partner. Statusno javnoprivatno
partnerstvo jest model temeljen na ugovornom odnosu između javnog i privatnog partnera.

Javno tijelo može dopustiti i obavljanje komercijalne djelatnosti s ciljem naplate prihoda, ako je tako ugovoreno. 
U svrhu provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, javni partner prenosi na privatnog pravo građenja ili mu 
daje koncesiju. 

Ugovor o javno-privatnom partnerstvu zaključuje se u pisanom obliku na određeno razdoblje koje ne može biti 
kraće od pet ni duže od četrdeset godina, osim ako posebnim zakonom nije propisano duže razdoblje.

Javno-privatno partnerstvo oblik je suradnje dvaju sektora, u okviru koje se udruživanjem resursa i podjelom 
rizika postiže dodana vrijednost. Kod projekata javnoprivatnog partnerstva vodit će se računa o ciljevima koji se 
žele postići uključivanjem privatnog sektora u isporuku javnih usluga, kao što su smanjenje ukupnih životnih 
troškova javnog projekta, povećanje efikasnosti trošenja javnog novca, ubrzanje raspoloživost ponude javne 
infrastrukture i slično.

U financiranju projekta dijelom sudjeluje privatni poduzetnik, a ostatak vrijednosti nadoknađuje javno tijelo iz 
svojeg proračuna. Relativno dugo trajanje odnosa (maksimum je do četrdeset godina) omogućuje povrat uloženih 
sredstava privatnom poduzetniku.

Općina Velika Kopanica nema planova za ulaženje u projekte javno-privatnog partnerstva. Izgradnja pojedinog 
javnog objekta primjenom javno-privatnog partnerstva smatrat će se samo jednom od mogućnosti koja se može 
primijeniti samo kad to dopušta situacija, obilježja projekta i gdje se mogu dokazati jasne prednosti i koristi. 
Primjena dolazi u obzir samo ako se pokaže boljim rješenjem od, na primjer, tradicionalnih modela javne nabave, a 
sukladno definiranoj proceduri i metodologiji u sklopu važeće zakonske regulative u Republici Hrvatskoj.
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9.  GODIŠNJI PLAN VOĐENJA REGISTRA IMOVINE

Jedna od pretpostavki upravljanja i raspolaganja imovinom je uspostava Registra imovine koji će se stalno 
ažurirati i kojim će se ostvariti internetska dostupnost i transparentnost u upravljanju imovinom, stoga je jedan od 
prioritetnih ciljeva formiranje registra imovine na način i s podacima propisanim u registru državne imovine kako 
bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima općina Velika Kopanica raspolaže.

Uspostava sveobuhvatnog popisa imovine bitan je za učinkovito upravljanje imovinom. Njegov ustroj i 
podatkovna nadogradnja dugogodišnji je proces koji se mora konstantno ažurirati. Pravovremenim i učestalim 
ažuriranjem registra imovine definirat će se sljedeći dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja registra imovine:

1.  uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Općine Velika Kopanica,
2.  nadzor nad stanjem imovine u vlasništvu Općine Velika Kopanica,
3.  kvalitetnije i brže donošenje odluka o upravljanju imovinom,
4.  praćenje koristi i učinaka upravljanja imovinom.

Sukladno načelu javnosti na Internet strancima Općine Velika Kopanica bit će postavljen widget Imovina gdje će 
se sukladno zakonskim zahtjevima i obvezama javne objave nalaziti Registar imovine, svi dokumenti bitni za 
upravljanje i raspolaganje imovinom, objavljivati javni natječaji i vijesti vezane za imovinu, a u 
administracijskom sustavu spremati sve dokumente vezane za pojedinu imovinu iz registra kako bi imali sve na 
jednom mjestu te učinkovito i odgovorno upravljali svojom imovinom.

Zakonski propisi kojima je uređeno vođenje registra državne imovine su slijedeći:

-  Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 
94/13, 18/16, 89/17),

-  Uredba o Registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11).

Sukladno članku 60. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne 
novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17) uspostavlja se i vodi Registar imovine. Način uspostave, sadržaj, oblik i način 
vođenja registra imovine propisan je Uredbom o registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11).

Registar imovine je sveobuhvatnost autentičnih i redovito ažuriranih pravnih, fizičkih, ekonomskih i financijskih 
podataka o imovini.

Općina Velika Kopanica započela je izradu Registra imovine koji će biti javno objavljen na službenim stranicama 
te odstupan javnosti u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 
85/15).
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Tablica 12. Sažeti prikaz ciljeva i izvedbenih mjera za godišnji plan vođenja
Registra imovine u 2018. godini
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10.  GODIŠNJI PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM 
JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I 
RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA KOPANICA

U planu je ostvarenje sljedećih ciljeva vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup 
informacijama koji se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica:

1.  Potrebno je na internet stranici općine Velika Kopanica na uočljiv i lako pretraživ način omogućiti 
informiranje javnosti o upravljanju i raspolaganju imovinom općine Velika Kopanica,

2.  Organizirati učinkovitije i transparentno korištenje imovine u vlasništvu općine Velika Kopanica s ciljem 
stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.

Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na 
pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica:

-  Opći propisi:

-  Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 
94/13, 18/16, 89/17),

-  Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
-  Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
-  Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
-  Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96)
-  Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
-  Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),
-  Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 

93/16, 104/16),
-  Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 

124/15),
-  Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
-  Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije 

(»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
-  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija 

(»Narodne novine«, broj 20/16).

-  Propisi EU:

-  Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi 
informacija javnog sektora,

-  Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use 
of public sector information,

-  Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o 
ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,

-  Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 
2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,

-  Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj 
uporabi informacija javnog sektora,

-  Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 
on the re-use of public sector information,

-  Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe 
dokumenata 2014/C 240/01,
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-  Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 
240/01.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) općina Velika 
Kopanica na svojoj službenoj Internet stranici ima obvezu objavljivati:

-  opće akte koje donosi, a koji se objavljuju i u službenom glasilu,
-  nacrte općih akata koje donosi u svrhu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
-  godišnje planove, programe, strategije, upute, proračun, izvještaje o radu, financijska izvješća – na 

godišnjoj razini,
-  zapise vezane uz lokalnu upravu, zapisnike i zaključke sa službenih sjednica Općinskog vijeća i službene 

dokumente usvojene na tim sjednicama,
-  pozive za javne natječaje davanja u zakup imovine u vlasništvu općine Velika Kopanica, sukladno Zakonu 

o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Kontinuiranom i redovitom objavom navedenih informacija na Internet stranici općine Velika Kopanica 
zainteresiranoj javnosti omogućava se uvid u rad općine Velika Kopanica te se povećava transparentnost i 
učinkovitost cjelokupnog sustava upravljanja imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica.

Javnosti je na raspolaganju i službenik za informiranje koji u zakonskom roku informira o svim aktivnostima i 
podacima vezanima uz imovinu na temelju upućenog zahtjeva za pristup informacijama prema Zakonu o pravu na 
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Ujedno se pristupa dostavljanju zakonom 
utvrđenih podataka u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, prema Pravilniku o središnjem 
katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Službenik za informiranje redovito se bavi i unapređenjem načina obrade dokumenata, njihovim razvrstavanjem, 
čuvanjem i objavljivanjem, kako bi što jednostavnije i kvalitetnije bili dostupni.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) općina Velika 
Kopanica dužna je Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi ovog Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. 
siječnja tekuće godine.

Trgovačka društva u vlasništvu općine Velika Kopanica imaju jednaku obvezu poštivanja načela javnosti, obvezu 
proaktivnog informiranja sudionika javnosti te ispunjavanja odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama 
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Obveza uključuje poštivanje i rad u skladu s pravilima i kriterijima 
upravljanja i raspolaganja imovinom definiranih propisima i drugim aktima te redovitu koordinaciju prije 
raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica.

Upravljanje imovinom koja im je dana na raspolaganje ili je u njihovu vlasništvu mora biti međusobno usklađena 
sa Strategijom i Planom upravljanja 2018. godine.

Odluke koje se odnose na upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica moraju biti 
objavljene kako bi bile dostupne javnosti.

Općina Velika Kopanica zbog ustavnopravne zaštite svog statusa ima autonomiju rada i odlučivanja, uključujući i 
aktivnosti vezane za imovinu. U Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
za razdoblje od 2013. do 2017. godine (»Narodne novine«, broj 76/13) u smjernicama u upravljanju i raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske navedeno je: „U pogledu nekretnina ovom se Strategijom utvrđuju 
smjernice koje su dužni poštovati svi upravitelji nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i ovlaštena tijela za rješavanje prostorne problematike, kada upravljaju 
nekretninama na podlozi općih propisa.“ Općina Velika Kopanica će u sastavljanju svoje Strategije te Plana 
upravljanja 2018. provoditi smjernice nacionalne Strategije.
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Sukladno nacionalnim smjernicama općina Velika Kopanica učinit će javno dostupnima svoj Registar imovine i 
sve dokumente kojima se uređuje upravljanje i raspolaganje nekretninama kako bi bili javno dostupni svim 
građanima. Prema tome i ovaj Plan bit će objavljen na Internet stranici općine Velika Kopanica te će se sukladno 
članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) provesti postupak 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem Internet stranice općine Velika Kopanica.

Tablica 13. Sažeti prikaz ciljeva i izvedbenih mjera za godišnji plan postupaka vezanih uz
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i prava na pristup informacijama koje se tiču

upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica
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11.  GODIŠNJI PLAN ZAHTJEVA ZA DAROVANJE NEKRETNINA UPUĆEN MINISTARSTVU 
DRŽAVNE IMOVINE

Dana 11. studenog 2016. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i 
djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 
93/16, 104/16 i koji je stupio na snagu 13. studenog 2016. godine. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona o 
ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave propisano je da se danom stupanja na 
snagu Zakona ustrojava Ministarstvo državne imovine, a da Središnji državni ured za upravljanje državnom 
imovinom s danom stupanja na snagu Zakona prestaje s radom.

Ministarstvo državne imovine preuzelo je poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, 
financijska sredstva te prava i obveze Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, kao i 
državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima. Općina Velika Kopanica planira zatražiti 
nekretnine tijekom 2018. godine.

Tablica 14. Nekretnine koje se planiraju zatražiti od Ministarstva državne imovine
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KLASA: 940-01/18-01/3
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 9. veljača 2018. godine.
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10.

 Na temelju članka 10. Zakona o upravljanju 
i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/13, 18/16, 
89/17) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 9. 
veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu 

općine Velika Kopanica za 2018. godinu 

Članak 1.

 Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja 
imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica za 
2018. godinu kojeg je općina Velika Kopanica u 
obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o 
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/13, 
18/16, 89/17), te prema preporukama navedenim u 
Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i 
raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na području 
Brodsko-posavske županije.

Članak 2.

 Planom upravljanja imovinom određuju se:
· kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom općine Velika Kopanica, 
· provedbene mjere u svrhu provođenja 

Strategije,
· detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim 

oblicima imovine u vlasništvu općine Velika 
Kopanica,

· godišnji planovi upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu općine Velika 
Kopanica. 

 Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, 
podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u 
vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju 
plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske („Narodne novine“, broj 21/14).

Članak 3.

 Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine 
Velika Kopanica za 2018. godinu donosi Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica za razdoblje od 
godinu dana, u tekućoj godini.

Članak 4.

 Općina Velika Kopanica dužna je do 31. ožujka 
2019. godine dostaviti Općinskom vijeću na 
usvajanje Izvješće o provedbi Plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica za 
2018. godinu.

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“, a objavit će se na službenoj web 
stranici općine Velika Kopanica i dostupna je 
javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na 
pristup informacijama („Narodne novine“, broj 
25/13, 85/15). 

OPĆINA VELIKA KOPANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/18-01/3 
URBROJ: 2178/12-03-18-02
Velika Kopanica, 9. veljača 2018. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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11.

 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta općine 
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 8. sjednici 
održanoj dana 9. veljače veljače 2018. godine, 
donosi

ODLUKU

o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području općine 
Velika Kopanica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način provedbe: 
- mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i
- mjera za uklanjanje otpada odbačenog u 

okoliš. 

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu 
ove Odluke, smatra se naročito:
- otpad odbačen u okoliš,
- glomazni otpad ostavljen na javnoj 

površini,
- opasni i građevinski otpad odbačen na 

javnim površinama.

Članak 3.

 Mjere za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog 
otpada su:
- učestalo provođenje nadzora na području 

općine Velika Kopanica radi utvrđivanja 
postojanja odbačenog otpada,

- postavljanje znakova upozorenja o zabrani 
odbacivanja otpada na lokacijama za koje se 
očevidom utvrdi da se ponavlja nepropisno 
odbacivanje otpada,

- objava na internet stranici općine Velika 
Kopanica o načinu zbrinjavanja otpada koji 
nije mješoviti komunalni otpad,

- periodične akcije uklanjanja nepropisno 
odbačenog otpada na području općine 
Velika Kopanica,

- edukacije građana (distribucija letaka, 
izobrazno-informativne aktivnosti...).

Članak 4.

U općini Velika Kopanica je uspostavljen 
sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno 
odbačenom  otpadu i evidentiranju lokacija 
odbačenog otpada. Sustav za zaprimanje obavijesti 
o nepropisno odbačenom otpadu uspostavljen je na 
službenj internet stranici općine Velika Kopanica 
( ) .http://www.velikakopanica.hr/?p=780

Obrazac prijave o nepropisno odloženom 
otpadu preuzima se na službenim internet 
stranicama općine Velika Kopanica
 (http://www.velikakopanica.hr/?p=780) te 
ispunjeni obrazac treba dostaviti na adresu općine 
Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika 
Kopanica ili na e-mail:
opcina.velika.kopanica@gmail.com. 

Članak 5.

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog 
otpada biti će uspostavljen sukladno zakonskim 
propisima.

Članak 6.

Radi provedbe mjera iz članka 1. točke 2. 
ove odluke komunalni redar rješenjem naređuje 
uklanjanje nepropisno odloženog otpada, vlasniku, 
odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije 
poznat,  odnosno osobi koja sukladno posebnom 
propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), 
na kojem se nepropisno odloženi otpad nalazi. 

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka 
određuje se: lokacija odbačenog otpada, procije-
njena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, 
te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj 
osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji 
ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja 
rješenja. 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka 
može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije putem Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Velika Kopanica.
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Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 
2. ovoga članka komunalni redar utvrđuje 
ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako 
komunalni redar utvrdi da obveza određena 
rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nije izvršena, 
općina Velika Kopanica dužna je osigurati 
uklanjanje nepropisno odloženog otpada predajom 
ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom 
otpada. 

Općina Velika Kopanica ima pravo na 
naknadu troška uklanjanja nepropisno odloženog 
otpada od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, 
ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja 
sukladno posebnom propisu, upravlja određenim 
područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio. 

Ako komunalni redar utvrdi postojanje 
opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad 
odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno 
posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, 
odnosno osoba koja sukladno posebnom propisu, 
upravlja određenim područjem (dobrom), ne 
dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u 
vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je 
zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika 
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi 
pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 

Članak 7.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove 
odluke osigurati će se u proračunu općine Velika 
Kopanica.

Članak 8.

Općinski načelnik podnosi Općinskom 
vijeću izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 
provedbi mjera iz članka 1. ove odluke, do 31. 
ožujka tekuće godine  za prethodnu kalendarsku 
godinu. 

Članak 9.

Općinsko vijeće dužno je, temeljem 
podnesenog izvješća općinskog načelnika iz članka 
9. ove Odluke, donijeti odluku o provedbi posebnih 
mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na 
lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno 
nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 10.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 363-01/18-01/3
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 9.veljača 2018. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

12.

 Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 
životinja (Narodne novine 102/17) i članka 32. 
Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik 
Brodsko–posavske županije broj 9/09 i 5/13), 
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 8. 
sjednici održanoj dana 9. veljače 2018. godine, 
donosi 

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama te divljim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Predmet odluke
Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni 
uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im 
njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole 
njihovog razmnožavanja  te način postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama na području 
općine Velika Kopanica.
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Pojmovi
Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju 
sljedeće značenje:

1. izgubljena životinja je životinja koja je 
odlutala od vlasnika i on je traži,

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži 
zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog 
zanimanja za te životinje,

3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik 
svjesno napustio, kao i životinja koju je 
napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili 
gubitak slobode te životinja koje se vlasnik 
svjesno odrekao,

4. opasne životinje su životinje koje zbog 
neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s 
njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i 
životinja te koje pokazuju napadačko 
ponašanje prema čovjeku.

5. 
„Opasan pas“ je:

(a)  bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo 
koje pasmine koja je:

– � ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu 
tjelesne ozljede ili ga usmrtila,

– � ničim izazvana napala drugog psa i nanijela 
mu teške tjelesne ozljede,

–  � uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili 
zatečena u organiziranoj borbi s drugim 
psom;

(b) pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe 
iz uzgoja iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika (pit 
bull terijer i njegovi križanci).vlasnik životinje 
odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: 
vlasnik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao 
vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno 
odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim 

sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući 
postupke pri polasku i dolasku na krajnje 
odredište,

7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni 
čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni 
koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe 
za obavljanje drugih poslova

8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: 
sklonište) je objekt u kojem se smještaju i 
zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje 
gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć,

9. slobodnoživuće mačke su mačke koje su 
rođene u divljini, nemaju vlasnika niti vlasnika,

10. službene životinje su životinje koje imaju 
licencu za rad i služe za obavljanje poslova 
pojedinih državnih tijela.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

Vlasnik je dužan: 
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u 

skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i 
ovom Odlukom,

2. psima osigurati prostor koji odgovara 
njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od 
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih 
uvjeta za obitavanje,

3. p s ima  o s igu ra t i  p seću  kuć i cu  i l i 
odgovarajuću nastambu u skladu s 
Prilogom 1.,

4. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv 
bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu,

5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim 
površinama bez nadzora,

6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja 
upozorava na psa, te imati ispravno zvono 
na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, a 
na ulazu u prostor ili objekt u kojem se 
nalazi opasan pas mora biti vidljivo 
istaknuto upozorenje: „OPASAN PAS“,

7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te 
osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu 
bolesnih i ozlijeđenih životinja,

8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup 
svježoj pitkoj vodi,

9. redovito održavati čistim prostor u kojem 
borave kućni ljubimci.

Vlasnik ne smije:
1. zanemarivati kućne ljubimce  s obzirom na 

njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima 

na način koji mu uzrokuje bol, patnju, 
ozljede ili strah.

Zabranjeno je:
1. životinje usmrćivati, nanositi im bol, patnju 

i ozljede te ih namjerno izlagati strahu i 
bolestima protivno odredbama Zakona o 
zaštiti životinja,
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2. huškati životinje na druge životinje ili 
čovjeka ili ih obučavati na agresivnost, 
osim pri školovanju službenih pasa i za 
potrebe sportske radne i lovne kinologije 
prema kinološkim standardima pod 
vodstvom osposobljenih osoba,

3. pucanje u životinje bez obzira na vrstu 
oružja ili sprave za pucanje, osim za potrebe 
omamljivanja ili usmrćivanja životinja u 
skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 
1099/2009 i u svrhu zaštite sigurnosti ljudi i 
životinja,

4. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih 
sredstava na životinje,

5. držati i postupati s kućnim ljubimcima na 
način koji  ugrožava zdravlje i sigurnost 
ljudi, posebice djece te životinja,

6. trčanje životinja privezanih uz motorno 
prijevozno sredstvo koje je u pokretu,

7. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u 
prostor ima i l i  d i je lu  dvoriš ta  bez 
omogućavanja slobodnog kretanja izvan 
tog prostora,

8. vezati pse, osim privremeno u iznimnim 
situacijama kada ograđivanje dijela 
dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se 
može vezati na način da mu je omogućeno 
kretanje u promjeru 5 metara, a sredstvo 
vezanja i ogrlica moraju biti od takvog 
materijala da psu ne nanose bol ili ozljede,

9. trajno i samostalno držanje kućnih 
l jub imaca  na  adres i  r az l i č i to j  od 
prebivališta ili boravišta vlasnika, osim u 
slučaju kada se radi o radnim psima koji 
čuvaju neki objekt ili imovinu, a vlasnik im 
je dužan osigurati svakodnevni nadzor,

10. držati kao kućne ljubimce opasne i 
potencijalno opasne životinjske vrste 
utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno 
opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je 
sastavni dio ove odluke.

Vlasnik pasa mora odgovarajućim odgojem 
i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na 
držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije 
opasna za okolinu. Pri odgoju pasa vlasnik ne smije 
koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, 
ozljede, patnje ili strah.

Koordinacijska radna skupina iz članka 70. 
Zakona o zaštiti životinja može predlagati 
propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih 
vrsta. 

Općina Velika Kopanica, putem komu-
nalnog redara kontrolira obvezu označavanja pasa 

mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi 
označeni mikročipom.

Općina može propisati trajnu sterilizaciju 
kao obvezan način kontrole razmnožavanja, 
sukladno članku 62., stavak 5. Zakona o zaštiti 
životinja.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim 
zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim 
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje 
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i 
dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i 
prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno 
utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o 
vlasništvu. 

Vlasnik kućnih ljubimaca dužan je držati ih 
na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi 
način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i 
stanara okolnih nekretnina.

Vlasnik koji psa drži u stanu ili kući bez 
okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi 
obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih 
aktivnosti.

Predstavnik stanara u stambenoj zgradi 
dužan je jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog 
redarstva sakupiti i javiti broj i spol pasa i mačaka za 
svaku stambenu jedinicu komunalnom redarstvu.

Predstavnik stanara dužan je navedene 
podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o 
zaštiti osobnih podataka.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne 
površine

Članak 5.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako 
su označeni mikročipom, na povodcu i pod 
nadzorom vlasnika.

Članak 6.

Psi se mogu kretati bez povodca na javnim 
površinama, uz nadzor vlasnika.

Članak 7.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u 
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prostorima i prostorijama javne namjene uz 
dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, 
osim  ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 8.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno 
ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim 
igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim 
terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te 
na drugim mjestima gdje postoji opasnost 
ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i 
zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole 
korisnika prostora.

Članak 9.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i 
drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroli-
ranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih 
ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama 
bez prisutnosti i nadzora vlasnika.

Članak 10.

Vlasnik kućnog ljubimca dužan je pri 
izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi 
pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju 
njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 11.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo 
javnoga prijevoza samo uz uvjete utvrđene 
posebnom odlukom prijevoznika.

Članak 12.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz 
ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za 
pomoć osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

Članak 13.

Vlasnik opasnog psa dužan je provesti sve 
mjere koje su propisane Pravilnikom o opasnim 
psima.

Članak 14.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u 
zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a 

vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju 
biti zaključana. 

Članak 15.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan 
pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: 
„OPASAN PAS“. 

Članak 16.

Izvođenje opasnih  pasa na javne površine 
dopušteno je jedino s brnjicom u funkciji i na 
povodcu, od strane punoljetne osobe i u skladu s 
komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja 
pasa.

Članak 17.

Pri sumnji da se radi o opasnom psu, 
komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od 
vlasnika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad 
psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o 
opasnim psima. 

Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu 
dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni 
zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku 
inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 18.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim 
ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom 
ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje 
nadležnog tijela.

Članak 19.

Vlasnik je dužan držati pod kontrolom 
razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako 
neregistrirano razmnožavanje.

Članak 20.

S obzirom na procjenjenu situaciju općina 
može propisati trajnu mjeru sterilizacije kao 
obvezan način kontrole razmnožavanja.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 3Strana: 672



Slobodnoživuće mačke

Članak 21.

Na javnim površinama dozvoljeno je 
postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: 
hranilišta).

Hranilišta se postavljaju na javnim 
površinama temeljem podnesenog zahtjeva za 
korištenje javne površine od strane udruga za 
zaštitu životinja i uvjeta propisanih rješenjem 
upravnog ti jela nadležnog za komunalno 
gospodarstvo.

U slučaju da upravno tijelo nadležno za 
komunalno gospodarstvo izda negativno rješenje za 
traženu lokaciju hranilišta, isto je obvezno 
predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za 
hranilište.

Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 
propisat će se pravilnikom što ga donosi Općinski 
načelnik.

U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih 
bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, 
zaštitu građana provode pravne osobe koje 
obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni 
zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima 
utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je 
odobreno postavljanje hranilišta ne održava 
higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi 
hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, 
komunalno redarstvo će ukloniti hranilište na trošak 
te udruge, a temeljem obavijesti upravnog tijela 
nadležnog za komunalno gospodarstvo. 

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM 
I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 22.

Vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od tri 
dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti 
njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 
14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj 
organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja 
je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Ako u roku od 14 dana od dana objave 
podataka vlasnik/vlasnik nije dostavio zahtjev za 
vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik 
životinje te je može udomiti. 

Vlasnik izgubljene životinje dužan je 
nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju 

počini životinja od trenutka nestanka do trenutka 
vraćanja vlasniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 23.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora u roku od tri dana od nalaska životinje 
obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim 
ako je životinju u tom roku vratio vlasniku.

Kontakt informacije skloništa s kojim 
općina Velika Kopanica ima potpisan ugovor 
objavljuje se na službenim internetskim stranicama 
općine Velika Kopanica.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do 
vraćanja vlasniku ili do smještanja u sklonište za 
napuštene životinje.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po 
nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se 
životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako 
vlasnik odmah ne može doći po životinju.

Troškove skloništa za primljenu životinju 
na području općine Velika Kopanica financira 
općina temeljem sklopljenog ugovora.

Ako se utvrdi vlasnik napuštene životinje, 
dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu 
koju počini životinja od trenutka nestanka do 
trenutka vraćanja vlasniku.

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM 
ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 24.

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim 
vrstama koje se zateknu na javnim površinama 
postupat će se po zasebnom „Programu zaštite 
divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o 
zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i 
lovstvu.

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 25.

Općina Velika Kopanica će prema obvezi 
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utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati 
razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o 
brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 26.

Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu 
ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu 
pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora 
joj osigurati pružanje pomoći.

Ako nije moguće utvrditi tko je vlasnik 
životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i 
bolesnim životinjama zatečenim na području 
općine Velika Kopanica mora organizirati i 
financirati općina temeljem sklopljenog ugovora.

Ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene ili bolesne 
životinje, troškove snosi vlasnik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 27.

Zabranjeno je koristiti životinje za 
sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na 
javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, 
kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe 
bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne 
samouprave. 

Članak 28.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na 
javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim 
drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za 
prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o 
uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine 
kućnim ljubimcima.

VI. NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 29.

Nadzor nad ovom odlukom provodi 
komunalni redar. U svom postupanju, komunalni 
redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih 
službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora 
ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje 
otpora.

Komunalni redar postupa po službenoj 
dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te 
prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba. 

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, 
komunalni redar ima pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju kojih se može 
utvrditi identitet stranke i drugih osoba 
nazočnih nadzoru,

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže 
kućni ljubimci,

3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
4. zatražiti od stranke podatke i dokumen-

taciju,
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi 

odgovarajući način,
6. očitati mikročip,
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno 

prekršajnu prijavu nadležnim tijelima,
8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu 

uvjeta u skladu s odlukom općine pod 
prijetnjom pokretanja prekršajnog postu-
pka ili naplate kazne,

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom 
Odlukom,

10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne 
osobe,

11. narediti fizičkim i pravnim osobama 
otklanjanja prekršaja

12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom 
nadzora.

O postupanju koje je protivno odredbama 
ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju 
komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te 
donijeti rješenje. 

U slučajevima iz nadležnosti komunalnog 
redara predviđenim ovom Odlukom komunalni 
redar može, kada je potrebno hitno postupanje, 
donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti 
zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu 
veterinarskoj inspekciji kada:

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni 
ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega 
se može zaključiti da životinja trpi bol, 
patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da 
bi nastavak njezina života u istim uvjetima 
bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom 
ili velikim strahom,

2. vlasnik nije označio mikročipom psa u roku 
predviđenom Zakonom o veterinarstvu, 
odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te 
dao na uvid dokumentaciju kojom to može 
potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca),

3. vlasnik kućnom ljubimcu daje hranu koja 
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mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, 
bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada 
utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja 
kućnog ljubimca bila nužna intervencija 
veterinarske inspekcije,

4. vlasnik drži više od 9 životinja starijih od 6 
mjeseci, a koje mu sklonište nije dalo na 
skrb, niti sa skloništem ima ugovor o 
zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko 
ima više od 20 životinja starijih od 6 
mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema 
rješenje veterinarske inspekcije kojim je 
odobreno držanje životinja i potvrđeno da 
su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim 
propisima,

5. vlasnik nije ispunio uvjete propisane 
Pravilnikom o opasnim psima, a drži 
opasnog psa,

6. v lasn ik  n i j e  p ravodobno  za t raž io 
veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje 
i  odgovarajuću njegu bolesnog i l i 
ozlijeđenog kućnog ljubimca,

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o 
zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog 
ministarstva,

8. vlasnik nije u roku od 3 dana prijavio 
nestanak kućnog ljubimca,

9. utvrdi osobne podatke vlasnika koji je 
napustio kućnog ljubimca ili njegovu 
mladunčad,

10. vlasnik životinju koristi za predstavljanje te 
u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti 
upravnog tijela nadležnog za komunalno 
gospodarstvo.

Komunalni redar dužan je obavijestiti 
policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči 
situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje 
životinja. 

U svim slučajevima u kojima komunalni 
redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno 
Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili 
drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa 
sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju 
prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja 
obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 30.

Protiv rješenja komunalnog redara može se 
izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave 
rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara  ne 

odgađa izvršenje rješenja.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja 

komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice 
područne samouprave nadležno za drugostupanjske 
poslove komunalnog gospodarstva.

VII. NOVČANE KAZNE

Članak 31.

Sredstva naplaćena u skladu sa ovom 
Odlukom za predviđene prekršaje prihod su općine 
Velika Kopanica.

Komunalni redar ima ovlast i dužnost 
provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom 
nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje 
protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar 
može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

Za postupanje protivno odredbama ove 
Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 
300,00  do 2.000,00 kuna. (temeljem čl. 239 st. 1 
Prekršajnog zakona - NN RH 107/07, 39/13, 
157/13, 110/15, 70/17).

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u 
skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i 
Odlukom grada (čl.3.st.1.toč.1.),

2. psu nije osigurao prostor koji odgovara 
njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito 
od vremenskih neprilika i drugih nepov-
oljnih uvjeta obitavanja (čl.3.st.1.toč.2.),

3. psu nije osigurao pseću kućicu i l i 
odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 
1. (čl.3.st.1.toč.3.),

4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po 
javnim površinama bez nadzora (čl.3. st.1. 
toč.5.),

5. nije na vidljivom mjestu staviti oznaku koja 
upozorava na psa te ne posjeduje ispravno 
zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim 
vratima (čl.3.st.1.toč.6.),

6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup 
svježoj pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.8.),

7. redovito ne čisti i ne održava urednim 
prostor u kojem boravi kućni ljubimac 
(čl.3st.1.toč.9.),

8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za 
motorno prijevozno sredstvo koje je u 
pokretu (čl.3.st.3.toč.6.),

9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u 
pros tor ima i l i  d i je lu  dvor iš ta  bez 
omogućavanja slobodnog kretanja izvan 
tog prostora (čl.3.st.3.toč.7.),
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10. veže psa, osim privremeno u iznimnim 
situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta 
nije izvedivo. U tom slučaju pas se može 
vezati na način da mu je omogućeno 
kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a 
sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od 
takvog materijala da psu ne nanose bol, 
patnju ili ozljeđivanje, Vlasnik će se kazniti 
ukoliko se ne drži propisanih pravila o 
vezanju psa (čl.3.st.3.toč.8.),

11. trajno drži kućnE ljubimce na adresi 
različitoj od prebivališta ili boravišta 
vlasnika, osim u slučaju kada se radi o 
radnim psima koji čuvaju neki objekt ili 
imovinu. Vlasnik će se kazniti ukoliko psu 
ne osigura svakodnevni nadzor (čl.3. st.3. 
toč.9.),

12. držai kao kućne ljubimce opasne i 
potencijalno opasne životinjske vrste 
utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno 
opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je 
sastavni dio ove Odluke (čl.3.st.3.toč.10.),

13. vlasnik nije odgovarajućim odgojem i/ili 
školovanjem ili drugim mjerama osigurao 
da pas u odnosu na držanje i kretanje nije 
opasan za okolinu (čl.3.st.4.),

14. vlasnik kućnog ljubimaca ne drži na način 
da ne ometa mir sustanara ili na drugi način 
krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i 
stanara okolnih nekretnina (čl.4.st.2.),

15. vlasnik koji psa drži u stanu ili kući bez 
okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi 
obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih 
dnevnih fizičkih aktivnosti (čl.4.st.3.),

16. psa izvodi na javne površine gdje je to ovom 
odlukom nije dopušeno te ukoliko pas nije 
označen mikročipom, na povodcu i pod 
nadzorom vlasnika (čl.5.),

17. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno 
ili na povodcu na dječjim igralištima, 
cvjetnjacima, neograđenim sportskim 
terenima, neograđenim dvorištima škola i 
vrtića te na drugim mjestima gdje postoji 
opasnost ugrožavanja zdravstveno-
higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez 
dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika 
prostora ( čl.8.),

18. omogući kućnom ljubimcu da samostalno 
šeće javnim površinama bez njegove 
prisutnosti i nadzora (čl.9.),

19. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu 
površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne 
očistiti javnu površinu koju njegov kućni 
ljubimac onečisti (čl.10.),

20. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom 
prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u 
prostor u kojem se nalazi takav pas nisu 
zaključana (čl.14.),

21. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan 
pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: 
„OPASAN PAS“ (čl.15.),

22. izvodi opasnog psa na javne površine bez 
brnjice i na povodca. (čl.16.),

23. ne drži pod kontrolom razmnožavanje 
kućnih ljubimaca i ne spriječi svako 
neregistrirano razmnožavanje (čl.19.),

24. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa 
odnosno mačke po naredbi komunalnog 
redara ukoliko je općina propisala trajnu 
mjeru sterilizacije kao obvezan način 
kontrole razmnožavanja (čl.20.),

25. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 
nisu u skladu s pravilnikom što ga donosi 
Općinski načelnik (čl.21.st.4.),

26. koristiti životinje za sakupljanje donacija, 
prošnju te izlagati ih na javnim površinama, 
sajmovima, tržnicama i slično, kao u 
zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti 
upravnog tijela nadležnog za komunalno 
gospodarstvo (čl.27.), 

27. prodaje kućne l jubimce na javnim 
površinama, sajmovima, tržnicama i svim 
drugim prostorima koji ne zadovoljavaju 
uvjete za prodaju kućnih ljubimaca 
sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu 
moraju udovoljavati trgovine kućnim 
ljubimcima, veleprodaje i prodaje na 
izložbama (čl. 28.).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opasne i potencijalno opasne životinjeske vrste

Članak 32.

(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu 
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta 
(Prilog 2.), a koji pripadaju zaštićenim vrstama te 
koji su do dana stupanja na snagu ove odluke 
evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, 
vlasnik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu 
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a 
koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku 
od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke 
prijavi, radi evidentiranja nadležnom upravnom 
tijelu za komunalno gospodarstvo, vlasnik može 
nastaviti držati do njihovog uginuća.
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Članak 33.

� Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, 
uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
21/16). 

Članak 33.

Ova Odluka stupa na 8 (osmi) dan od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 363-01/18-01/4
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 9.veljača 2018. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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