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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine:

41.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13 i 4/18) i članka 58. 
Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni 
tekst), Županijska skupština je na 7. sjednici 
održanoj 27. ožujka 2018. donijela

RJEŠENJE

o razrješenju članice Odbora za društvene 
djelatnosti  i imenovanju nove

I.

Jelena Ivezić razrješuje se dužnosti članice 
Odbora za društvene djelatnosti

II.

� Jasmina Horvatović imenuje se na dužnost 
članice Odbora za društvene djelatnosti.

III.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/18-01/49
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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42.

 Na temelju članka 28. Odluke o priznanjima 
Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br. 2/09-pročišćeni 
tekst) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske 
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst i 4/18), 
Županijska skupština na 7. sjednici, održanoj  27. 
ožujka 2018., donijela je 

ODLUKU

o dodjeli županijskih priznanja u 2018. godini

Članak 1.

� Zlatni grb-Nagrada za životno djelo u 
2018. , dodjeljuje se:  

1. Tomislavu Greguriću, za sveukupni 
društveno-politički rad i djelovanje, iznimne 
doprinose u stvaranju i obrani hrvatske države, 
osobite zasluge u kulturnom, gospodarskom i 
društvenom razvoju općine Vrpolje. 

Članak 2.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pravnim i fizičkim 
osobama za zapažene poslovne i druge uspjehe u 
određenoj djelatnosti ostvarenih u prethodnoj 
godini, kako slijedi: 

a) Plaketa Brodsko-posavske županije u 
2018., dodjeljuje se pravnim osobama, kako 
slijedi: 

1.    Veleučilištu u Slavonskom Brodu, za izniman 
doprinos u razvoju visokog školstva na području 
Brodsko-posavske županije. 

2. Šokačkoj glumačkoj družini „Matini 
kripoštoli“,  za izuzetno zalaganje i postignute 
rezultate u očuvanju i promicanju kulturne baštine 
slavonskog kraja te zapažene rezultate u 
organiziranju amaterskih udruga i njihovog 
djelovanja u području kulture. 

3. Đuri Đakoviću Montaža-Izolak d.o.o. 

Slavonski Brod, za osobito uspješno organiziranje 

rada i poslovanja, te ostvarenje značajnih radnih i 

poslovnih rezultata  u području gospodarstva. 

4. K l u b u  p o d v o d n i h  a k t i v n o s t i 

„Marsonia“, za dugogodišnji rad i popularizaciju 

kulture športa, organiziranje i provođenje edukacije 

mladih naraštaja te značajne aktivnosti u zaštiti i 

spašavanju ljudi i materijalnih dobara.  

5. Hrvatskom institutu za povijest-

Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 

Baranje, za uspješnu i istaknutu znanstvenu 

djelatnost i izniman doprinos društvenog i kulturnog 

razvoja Brodsko-posavske županije, te afirmaciju 

hrvatskih povijesnih istraživanja. 

6. Tvrtki MIG d.o.o. za geodetske i poslovne 

usluge Slavonski Brod, za 25 godina uspješnog  

rada i ostvarenih poslovnih i gospodarskih rezultata 

u području geodezije, hidrografije, arhitekture i 

energetskog certificiranja.  

b) Kovanica od zlata u 2018. dodjeljuje se 
fizičkim osobama, kako slijedi: 

1. Anki Šakić, za postignute uspjehe u 
poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva i 
obrtništva na području Brodsko-posavske županije. 

2. Mariju Sosniku,  100%-om  invalidu 
Domovinskog rata, za iznimno zalaganje u 
promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog 
rata, te aktivno sudjelovanje u radu i funkcioniranju 
udruga proizašlih iz Domovinskog rata. 

3. Milanu Golubiću,  za sudjelovanje i 
doprinos u obrani Brodsko-posavske županije 
tijekom Domovinskog rata, izniman doprinos 
razvoju demokracije i stranačkog djelovanja te 
očuvanju kulturnih spomenika, posebno brodske 
Tvrđave. 

4. Antunu Đureku,  za istaknutu humanitarnu 
djelatnost i donatorske aktivnosti,  nesebičnu skrb o 
prognanicima i izbjeglicama, te aktivnu suradnju i 
pomoć civilnim udrugama .

5. OPG-u  Ivice Ivaniša,   za postignute 
rezultate u ekološkoj proizvodnji ratarskih kultura, 
te poticanju i promicanju razvoja obiteljskog  
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poljoprivrednog gospodarstava na području 
Brodsko-posavske županije. 

6. OPG-u  Željka Bošnjaka,   za značajne 
uspjehe u stočarskoj proizvodnji,  osobito 
proizvodnji mlijeka, te uvođenje novih tehnologija u 
stočarskoj proizvodnji. 

7. Obrtu klaonica, proizvodnja i prerada 
m e s a  J a g o d a n o v i ć ,  v l a s n i k a  M a r i j a 
Jagodanovića, za uspješan rad i poslovanje,  
postignute rezultate u proizvodnji mesnih proizvoda 
visoke kvalitete, te afirmaciji Brodsko-posavske 
županije kroz plasman proizvoda na domaćem 
tržištu. 

8. Mirjani Zubović,   za osobite rezultate u 
razvoju ljekarničke djelatnosti, humanitarnim 
aktivnostima, te aktivnoj suradnji sa zdravstvenim 
ustanovama i udrugama. 

9. Štefanu Paunu, za izniman doprinos u 
obrani Brodsko-posavske županije i Republike 
Hrvatske, aktivnom sudjelovanju u  radu 
braniteljskih i civilnih udruga, te osnivanje i 
poticanje  rada Športskog saveza invalida. 

10. Zvonimiru Gršku, za zapažene rezultate i 
ostvarenja u djelatnosti tjelesne kulture i športa na 
području Brodsko-posavske županije. 

Članak 3. 

� Uručivanje  priznanja obavit će se u prigodi  
obilježavanja Dana Brodsko-posavske županije. 

Članak 4. 

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/55
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018.

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

43.

 Na temelju članka 44. Zakona o proračunu 
(Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 8. 
i članka 45. Odluke o izvršenju Proračuna Brodsko-
posavske županije za 2018. godinu ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" 25/17) i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" 15/13 - 
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština 
Brodsko-posavske županije na 7. sjednici održanoj 
27. ožujka 2018. godine donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti Domu zdravslja 
Slavonski Brod za dogradnju objekta 

pedijatrije i nabavku opreme

I.

 Daje se suglasnost  Domu zdravlja 
Slavonski Brod za dogradnju objekta Doma zdravlja 
Slavonski Brod na lokaciji Borovska 7 za potrebe 
organizacije rada djelatnosti zdravstvene zaštite 
dojenčadi i predškolske djece.

II.

 Investicija dogradnje objekta iz točke I. ove 
Odluke, procijenjene vrijednosti 7.116.486,89 kn 
financirat će se na sljedeći način:

- 3.660.291,61 kn iz Projekta "Razvoj 
zdravstvene usluge usmjerene pacijentu" po Pozivu 
na dostavu projektnih prijedloga i dodjelu 
financijskih sredstava: KK.08.1.1.02 "Poboljšanje 
pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom 
na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u 
potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na 
primarnoj razini" kroz Europski fond za regionalni 
razvoj.

- 1.908.482,25 kn iz decentraliziranih 
sredstava Brodsko-posavske županije na sljedeći 
način:
 - u 2018. godini:  1.239.700,00 kn
 - u 2019. godini:     668.782,25 kn

- 1.547.713,03 iz vlastitih sredstava Doma 
zdravlja Slavonski Brod.
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II.

 Sredstva iz točke II. planirana su u 
Proračunu Brodsko-posavske županije za 2018. 
godinu i projekciji proračuna Brodsko-posavske 
županije za 2019. godinu na razdjelu VII., 
decentralizirana sredstva, vlastiti prihodi i prihodi 
planirani za realizaciju Projekta.

III

 Za praćenje provedbe ove Odluke ovlašćuju 
se Upravni odjel za proračun i financije i Upravni 
odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-
posavske županije.

IV.

 Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivanja 
suglasnosti Ministarstva zdravstva na Popis 
prioriteta za 2018. godinu.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa : 021-01/18-01/69
Urbroj: 2178/1-01-18/1
Slavonski Brod, 27. ožujka 2018. godine

Predsjednik
Županijske skupštine

Pero Ćosić, dipl.inž.građ., v.r.

44.

 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 („Narodne novine“, broj  49/17) 
i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,  br. 
15/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština 
Brodsko-posavske županije  na  7. sjednici, 
održanoj 27. ožujka 2018. godine, donijela je
 

GODIŠNJI PLAN

 razvoja  sustava civilne zaštite na području 
Brodsko-posavske županije s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje  2018. – 

2020.godinu

UVOD 

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

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

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

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

Planom razvoja sustava civilne zaštite 
utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju 
ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice 
usvajaju.
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Predstavničko tijelo,  na prijedlog 
izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, izvršava sljedeće 
zadaće:

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

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 

Brodsko posavsku županiju
Nositelj: župan
Suradnici: Stožer CZ, radna skupina po 

odluci župana
Rok: studeni 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“, br. 65/16)

2. Uskladiti Procjenu ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara 

Nositelj: načelnik stožera CZ, 
Suradnici: IN konzalting d.o.o., 

Vatrogasna zajednica BPŽ
Rok: travanj 2018.g.
Zakonska osnova: Zakon o zaštiti od 

požara („NN“, br. 92/10)

3. Izraditi Vanjski plan zaštite i spašavanja u 
slučaju nesreće koja uključuje opasne tvari za 
područje postrojenja „Skladište UNP-a Nova 
Gradiška operatera Euro Gas d.o.o.“.

Nositelj: župan, načelnik stožera CZ
Suradnici: Stručna služba županijske 

skupštine i župana, Upravni Odjel za proračun i  
                   financije
Rok: studeni 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“, br. 65/16)

4. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu 
civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna 

služba županijske skupštine i župana
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“, br. 49/17)

5. Izvršiti edukaciju stožera Civilne zaštite 
Nositelj: župan
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod, 

načelnik stožera, Stručna služba županijske  
                   skupštine i župana
Rok: ožujak 2018.g.
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Zakonska osnova: Pravilnik o sastavu 
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 
civilne zaštite („NN“, br. 37/16)
Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada 
te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite („NN“, 
br. 47/16)

6. Izvršiti edukaciju pripradnika specijalističkih 
postrojbi civilne zaštite BPŽ

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna 

služba županijske skupštine i župana
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o 

mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 
snaga sustava civilne zaštite („NN“, br. 69/16)

7. Pripremiti sporazum o zajedničkom 
sufinanciranju opremanja i osposobljavanja 
specijalističkih postrojbi civilne zaštite Brodsko-
Posavske županije za razdoblje 2018-2022 god.

Nositelj: župan, načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna 

služba županijske skupštine i župana
Rok: travanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 

uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite („NN“, br. 69/16)

8. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za 
članove stožera CZ, članove postrojbi 
specijalističke namjene BPŽ

Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: Stručna služba županijske 

skupštine i župana, Upravni Odjel za proračun i 
                   financije
Rok: travanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 

uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite („NN“, br. 69/16)

9. Ugovoriti police osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove 
postrojbi specijalističke namjene BPŽ

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Stručna služba županijske 

skupštine i župana, Upravni Odjel za proračun i  
                   financije
Rok: siječanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 

uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite („NN“, br. 69/16)

10. 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., Stručna 

služba županijske skupštine i župana,
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju 

evidencija pripadnika operativnih snaga sustava 
civilne zaštite („NN“, br. 75/16), Pravilnik o 
vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih 
baza podataka o operativnim snagama, 
materijalnim sredstvima i opremi operativnih 
snaga sustava civilne zaštite („NN“, br. 99/16)

11. 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: Stručna služba županijske 

skupštine i župana
Rok: kontinuirano 2018.g.
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 
Sufinanciranje sustava CZ-a 
Brodsko-posavske županije 

 

 
Proračun za 

2018. 

 
Projekcija za 

2019. 

 
Projekcija za 

2020. 

a. Rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine 
(postrojenja i oprema) 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

b. Ukupno rashodi 
poslovanja: 

1. Rashodi za materijal i     
energiju  

2. Rashodi za usluge  
3. Ostali nespomenuti 

rashodi  poslovanja 

248.000,00 
 

60.000,00 
 

178.000,00 
 

10.000,00 

248.000,00 
 
 
 
 
 

248.000,00 
 
 
 
 
 

U KU P N O  
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

 
308.000,00 

 
308.000,00 

 
308.000,00 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/18-01/71�
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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45.

 Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama 
(Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 
članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 
Slavonski Brod i članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" broj 15/13. - pročišćeni tekst i 
4/18), Županijska skupština na 7. sjednici održanoj 
27. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti Domu zdravlja za starije 
i nemoćne osobe Slavonski Brod, za stjecanje 
prava vlasništva nekretnine od općine Nova 

Kapela, bez naknade

Članak 1.

 Daje se suglasnost Domu za starije i 
nemoćne osobe Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: 
Dom) stjecanje prava vlasništva zemljišne čestice od 
općine Nova Kapela, bez naknade, radi izgradnje 
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, 
Dislocirana jedinica Doma "Sveti Vinko" Nova 
Kapela.

Članak 2.

 Zemljišna čestica iz članka 1. ove Odluke je:
- k.č.br. 426/1, Mladinovka, pašnjak i livada
- površina 39.998 m2, upisana u zk. ul. 1497, 
k.o. Nova Kapela, u vlasništvu općine Nova Kapela.

Članak 3.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa : 021-01/18-01/72
Urbroj: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 27. ožujka 2018.

Predsjednik
Županijska skupštine

Pero Ćosić, dipl.ing. građ., v.r.

46.

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19, 
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština je na 7. 
sjednici, održanoj 27. ožujka 2018.. donijela 

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje medicinske škole Slavonski Brod

I.

 Županijska skupština daje prethodnu 
suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Srednje medicinske škole 
Slavonski Brod koju je utvrdio Školski odbor na 
sjednici održanoj 31. siječnja 2018.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/73
URBROJ:2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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47.

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19, 
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština je na 7. 
sjednici, održanoj 27. ožujka 2018.. donijela 

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
odluke o dopuni Statuta

Srednje škole Matije Antuna Reljkovića 
Slavonski Brod

I.

 Županijska skupština daje prethodnu 
suglasnost na Prijedlog odluke o dopuni Statuta 
Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski 
Brod koju je utvrdio Školski odbor na sjednici 
održanoj 28. prosinca 2017.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/73
URBROJ:2178/1-01-18-2
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

48.

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19, 
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština je na 7. 
sjednici, održanoj 27. ožujka 2018.. donijela 

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
odluke o dopuni 

Statuta Gimnazije Nova Gradiška

I. 

 Županijska skupština daje prethodnu 
suglasnost na Prijedlog odluke o dopuni Statuta 
Gimnazije Nova Gradiška koju je utvrdio Školski 
odbor na sjednici održanoj 25. siječnja 2018.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/73
URBROJ:2178/1-01-18-3
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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49.

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19, 
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština je na 7. 
sjednici, održanoj 27. ožujka 2018.. donijela 

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
odluke o dopuni 

Statuta Ekonomsko – birotehničke škole 
Slavonski Brod

I. 

 Županijska skupština daje prethodnu 
suglasnost na Prijedlog odluke o dopuni Statuta 
Ekonomsko – birotehničke škole Slavonski Brod 
koju je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 
30. siječnja 2018.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/73
URBROJ:2178/1-01-18-4
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

50.

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19, 
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština je na 7. 
sjednici, održanoj 27. ožujka 2018.. donijela 

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
odluke o izmjeni i dopuni

Statuta Industrijsko – obrtničke škole 
Nova Gradiška

I. 

 Županijska skupština daje prethodnu 
suglasnost na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni 
Statuta Industrijsko – obrtničke škole Nova 
Gradiška koju je utvrdio Školski odbor na sjednici 
održanoj 1. veljače 2018.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/73
URBROJ:2178/1-01-18-5
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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51.

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19, 
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština je na 7. 
sjednici, održanoj 27. ožujka 2018.. donijela 

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
odluke o dopuni Statuta 

Elektrotehničke i ekonomske škole 
Nova Gradiška

I. 

 Županijska skupština daje prethodnu 
suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Elektrotehničke i ekonomske 
škole Nova Gradiška koju je utvrdio Školski odbor 
na sjednici održanoj 12. ožujka 2018.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/73
URBROJ:2178/1-01-18-6
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

52.

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19, 
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština je na 7. 
sjednici, održanoj 27. ožujka 2018.. donijela 

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
odluke o dopuni Statuta

Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod

I. 

 Županijska skupština daje prethodnu 
suglasnost na Prijedlog odluke o dopuni Statuta 
Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod koju 
je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 30. 
siječnja 2018.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/73
URBROJ:2178/1-01-18-7
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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53.

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19, 
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština je na 7. 
sjednici, održanoj 27. ožujka 2018.. donijela 

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
odluke o dopuni Statuta 

 Gimnazije „Matija Mesić“ Slavonski Brod 

I. 

 Županijska skupština daje prethodnu 
suglasnost na Prijedlog odluke o dopuni Statuta 
Gimnazije „Matija Mesić“ Slavonski Brod koju je 
utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 30. 
siječnja 2018.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/73
URBROJ:2178/1-01-18-8
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

54.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  5 2 .  Z a k o n a  o 
zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 154/14, 
70/16, 131/17), članka 29. Zakona o ustanovama 
(Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i 
članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
15/13 - pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština 
je na 7. sjednici, održanoj 27. ožujka 2018. donijela

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i 
dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo 

Brodsko-posavske županije u 2017.

I.

 Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo 
Brodsko-posavske županije koje je donijelo 
Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-
posavske županije na sjednici održanoj 8. ožujka 
2018. godine uz uvjet da se izvrši nomotehnički 
ispravak teksta na način da se samo u 1. članku 
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za 
javno zdravstvo Brodsko-posavske županije navede 
puni naziv akta koji se mijenja i dopunjuje, odnosno 
da se iza riječi "broj: 01-1354/01-2013." dodaju 
nove riječi koje glase "(u daljnjem tekstu: Statut".

 U svim ostalim člancima navedene Odluke 
potrebno je brisati puni naziv akta koji se mijenja i 
dopunjuje.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/74
URBROJ:2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 27. ožujak 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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- akti  župana:

55.

ŽUPAN Brodsko-posavske županije, kao 
poslodavac

 i

 SINDIKAT REGIONALNIH I LOKALNIH 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE (u daljnjem 
tekstu: Sindikat), kao posloprimac

zaključili su 20. rujna 2017. godine sljedeći

KOLEKTIVNI UGOVOR

za službenike i namještenike područne 
(regionalne) samouprave

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Kolektivni ugovor zaključuju Župan Brodsko-
posavske županije i Sindikat regionalnih i lokalnih 
službenika i namještenika Brodsko-posavske 
županije u ime svojih članova.
Ovim se kolektivnim ugovorom na razini Brodsko-
posavske županije utvrđuju međusobna prava i 
obveze potpisnika ovoga ugovora.
Ovim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i 
po osnovi rada službenika i namještenika zaposlenih 
u tijelima Brodsko-posavskle županije, a kojima je 
poslodavac Župan.

Članak 2.

Ovaj ugovor obvezuje njegove potpisnike.

Članak 3.

Odredbe ovoga ugovora primjenjuju se neposredno, 
osim ako pojedina pitanja za službenike i 
namještenike nisu povoljnije uređena Kolektivnim 
ugovorom za državne službenike i namještenike, 
drugim propisom, odlukom ili općim aktom.

Članak 4.

Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale 
niti bile poznate u trenutku sklapanja ovoga 
Ugovora, jedna od strana ne bi mogla neke od 
odredbi ugovora izvršavati, ili bi joj to bilo izuzetno 
otežano, obvezuje se da će drugoj strani predložiti 
izmjenu Ugovora.

2. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI

Članak 5.

Puno radno vrijeme službenika i namještenika je 40 
sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 radnih 
dana, od ponedjeljka do petka.

Članak 6.

Službenik i namještenik koji radi puno radno 
vrijeme ima svakoga radnog dana pravo na odmor 
(stanku) od 30 minuta.
 Službenik i namještenik koji radi u turnusima od 12 
sati ima pravo na odmor u trajanju od 60 minuta.
Vrijeme odmora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka 
ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti u prva 
tri sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja 
dva sata prije završetka radnog vremena.

Članak 7.

Između dva uzastopna radna dana službenik i 
namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati 
neprekidno.

Članak 8.

Službenik i namještenik ima pravo na tjedni odmor u 
trajanju od 48 sati neprekidno.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
Ako je prijeko potrebno da službenik ili namještenik 
radi na dan (dane) tjednog odmora, osigurava mu se 
korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna.
Ako službenik ili namještenik radi potrebe posla ne 
može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 3. 
ovoga članka, može ga koristiti naknadno prema 
odluci neposredno nadređenog službenika ili 
namještenika tijela županijske samouprave.
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Članak 9.

Službenik i namještenik ima za svaku kalendarsku 
godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od 
najmanje dvadeset radnih dana. Osnovica za izračun 
godišnjeg odmora iznosi osamnaest radnih dana.

Članak 10.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i 
namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao 
da je radio u redovnom radnom vremenu.
Službeniku i namješteniku čija je narav službe (pos-
la) takva da mora raditi prekovremeno, noću, nedje-
ljom ili blagdanom odnosno zakonom predviđenim 
neradnim danom, pripada pravo na naknadu plaće za 
godišnji odmor u visini prosječne mjesečne plaće 
isplaćene mu u prethodna 3 mjeseca.

Članak 11.

Ništavan je sporazum o odricanju od prava na godiš-
nji odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja 
godišnjeg odmora.

Članak 12.

Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne 
uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i 
blagdani.
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je 
utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje 
godišnjeg odmora.

Članak 13.

Službenik i namještenik koji se prvi put zaposlio ili 
ima prekid službe odnosno rada između dva radna 
odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji 
odmor nakon šest mjeseci neprekidnoga rada.
Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, 
vojne vježbe ili drugog zakonom određenog 
opravdanog razloga ne ubraja se u rok iz stavka 1. 
ovoga članka.

Članak 14.

Službenik i namještenik ima pravo na jednu 
dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni 
mjesec dana rada:
– � ako u kalendarskoj godini u kojoj je 

zasnovao radni odnos, nije stekao pravo na godišnji 
odmor, jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada,
– � ako mu radni odnos prestaje prije nego 
navrši šest mjeseci neprekidnog rada,
– � ako mu radni odnos prestaje prije prvog srp-
nja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službenik i 
namještenik koji odlazi u mirovinu prije prvog srp-
nja ima pravo na puni godišnji odmor.

Članak 15.

Godišnji odmor od osamnaest radnih dana uvećava 
se prema pojedinačno određenim mjerilima:

1. s obzirom na uvjete rada:
– rad na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima 
rada, rad u smjenama ili redovni rad subotom, nedje-
ljom, blagdanima i neradnim danima određenim 
zakonom� �   2 dana

2. s obzirom na složenost poslova:
– službenicima I. vrste�   4 dana
– službenicima II. vrste�   3 dana
– službenicima i namještenicima III. vrste�2 dana
– namještenicima IV. vrste�  1 dan

3. s obzirom na dužinu radnog staža:
– od 5 do 9 godina radnog staža�  2 dana
– od 10 do 14 godina radnog staža� 3 dana
– od 15 do 19 godina radnog staža� 4 dana
– od 20 do 24 godina radnog staža� 5 dana
– od 25 do 29 godina radnog staža� 6 dana
– od 30 do 34 godina radnog staža� 7 dana
– od 35 i više godina radnog staža� 8 dana

4. s obzirom na posebne socijalne uvjete:
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim 
malodobnim djetetom �   2 dana
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje 
malodobno dijete još po �  1 dan�
– samohranom roditelju �  3 dana�
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s 
invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu�  3 dana
– invalidu, odnosno osobi s invaliditetom� 3 dana

� Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje 
se na način da se osnovica za izračun godišnjeg 
odmora uvećava za zbroj svih dodatnih dana 
utvrđenih točkama 1. – 5. stavka 1. ovoga članka, s 
tim da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može 
iznositi manje od 20 radnih dana niti više od 30 
radnih dana u godini, osim u slučaju iz stavka 1. 
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članka 20. ovog Ugovora.

Članak 16.

Slijepi službenik i namještenik, donator organa kao i 
službenik i namještenik koji radi na poslovima na 
kojima, ni uz primjenu mjere zaštite na radu, nije 
moguće u potpunosti zaštititi zaposlenika od štetnih 
utjecaja, ima pravo na najmanje 30 dana godišnjeg 
odmora.
Dodatkom ovom ugovoru utvrdit će se poslovi na 
kojima, ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije 
moguće otkloniti štetne utjecaje.

Članak 17.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se 
planom korištenja godišnjeg odmora.
Plan korištenja godišnjeg odmora donosi čelnik 
tijela županijske samouprave ili osoba koju on 
ovlasti, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja 
rukovoditelja unutarnjih ustrojstvenih jedinica toga 
tijela županijske vlasti vodeći računa i o pisanoj želji 
svakoga pojedinog službenika i namještenika.
Plan korištenja godišnjeg odmora iz stavka 2. ovoga 
članka donosi se na početku kalendarske godine, a 
najkasnije do kraja ožujka.

Članak 18.

Plan korištenja godišnjeg odmora sadrži:
– � ime i  prezime službenika odnosno 
namještenika,
– � službeničko ili radno mjesto,
– � ukupno trajanje godišnjeg odmora,
– � vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Članak 19.

Na osnovi plana korištenja godišnjeg odmora čelnik 
tijela županijske samouprave ili osoba koju on 
ovlasti donosi za svakog službenika i namještenika 
posebno rješenje kojim mu utvrđuje trajanje godiš-
njeg odmora prema mjerilima iz članka 15. ovoga 
ugovora, ukupno trajanje godišnjeg odmora te 
vrijeme korištenja godišnjeg odmora.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se 
najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnje-
g odmora.

Članak 20.

Protiv rješenja o korištenju godišnjeg odmora 
službenik i namještenik može osobno ili preko 
predsjednika sindikata uložiti prigovor čelniku tijela 
županijske samouprave ili osobi koju je čelnik 
ovlastio za donošenje rješenja o korištenju godišnjeg 
odmora.

Članak 21.

Službenik i namještenik može koristiti godišnji 
odmor u neprekidnom trajanju ili u dva dijela.
Ako službenik ili namještenik koristi godišnji odmor 
u dva dijela, prvi dio mora biti u trajanju od najmanje 
2 tjedna neprekidno i mora se koristiti tijekom 
kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na 
godišnji odmor.
Drugi dio godišnjeg odmora službenik i namještenik 
mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće 
godine.

Članak 22.

Godišnji odmor odnosno prvi dio godišnjeg odmora, 
koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj 
godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili porodnog 
dopusta odnosno zbog vojne vježbe ili drugog 
opravdanog razloga, službenik i namještenik ima 
pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine.
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. 
ovoga članka određuje čelnik tijela županijske vlasti 
ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 23.

Službenik i namještenik u slučaju prestanka službe 
odnosno rada zbog prelaska na rad k drugom 
poslodavcu ima pravo iskoristiti godišnji odmor na 
koji je stekao pravo u tijelu županijske vlasti u kojem 
mu prestaje služba odnosno radni odnos.

Članak 24.

Službenik i namještenik ima pravo koristiti dva puta 
po jedan dan godišnjeg odmora prema svom 
zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome 
dužan obavijestiti neposredno nadređenog 
službenika ili namještenika najmanje jedan dan 
prije.
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Članak 25.

Službeniku i namješteniku može se odgoditi 
odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi 
izvršenja važnih i neodgodivih službenih poslova.
Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja godiš-
njeg odmora iz stavka 1. ovoga članka donosi čelnik 
tijela županijske vlasti ili osoba koju on za to ovlasti.
Službeniku i namješteniku kojem je odgođeno ili 
prekinuto korištenje godišnjeg odmora, mora se 
omogućiti naknadno korištenje odnosno nastavlja-
nje korištenja godišnjeg odmora.

Članak 26.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
stvarnih troškova prouzročenih odgodom odnosno 
prekidom korištenja godišnjeg odmora.
Troškovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se 
putni i drugi troškovi.
Putnim troškovima iz st. 2. smatraju se stvarni 
troškovi prijevoza koji je službenik ili namještenik 
koristio u polasku i povratku iz mjesta zaposlenja do 
mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku 
prekida, kao i dnevnice u povratku do mjesta 
zaposlenja prema propisima o naknadi troškova za 
službena putovanja.
Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koji su 
nastali za službenika ili namještenika zbog odgode 
odnosno prekida godišnjeg odmora, što dokazuje 
odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 27.

Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz 
naknadu plaće (plaćeni  dopust)  u jednoj 
kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

–� zaključenje braka�  5 radnih dana
–� rođenje djeteta� � 5 radnih dana
–� smrti supružnika, djeteta, posvojitelja, 
� posvojenika, roditelja i unuka 5 radnih dana
–� smrti ostalih članova obitelji�  2 radna dana
–� selidbe u istom mjestu stanovanja 2 radni dan
–� selidbe u drugo mjesto stanovanja 4 radna dana
–� kao dobrovoljni davatelj krvi     2 radna dana
–� teške bolesti djeteta ili roditelja izvan 
� mjesta stanovanja� � 3 radna dana
–� polaganje državnog stručnog ispita ili 
� stručnog ispita za namještenika prvi put�  
� � � � 7 radnih dana
–� nastupanja u kulturnom i športskim 
� priredbama� � � 1 radni dan

–� sudjelovanje na sindikalnim susretima, 
� seminarima, obrazovanju za sindikalne 
� aktivnosti i dr.� � 2 radna dana
–� elementarne nepogode� 5 radnih dana

Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust 
za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga 
članka, neovisno o broju dana koje je tijekom iste 
godine iskoristio po drugim osnovama.
U slučaju dobrovoljnog davanja krvi, kao prvi dan 
plaćenog dopusta uračunava se dan kad je službenik 
odnosno namještenik dao krv.

Članak 28.

Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili 
općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja 
na koji je upućen od strane županijskog tijela, ima 
pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:
– za svaki ispit po predmetu 2 radna dana
– za diplomski rad  5 radnih dana

Službenik i namještenik, za vrijeme stručnog ili 
općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja 
za vlastite potrebe, ima pravo na plaćeni dopust u 
sljedećim slučajevima:
– za svaki ispit po predmetu 1 radni dan
– za diplomski rad  2 radna dana

Članak 29.

Službenik i namještenik može koristiti plaćeni 
dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na 
osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust, osim u 
slučaju dobrovoljnog davanja krvi.

Ako okolnost iz članka 29. ovoga ugovora nastupi u 
vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme 
odsutnosti iz službe odnosno s rada zbog privremene 
nesposobnosti za rad (bolovanje), službenik i 
namještenik ne može ostvariti pravo na plaćeni 
dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je 
bio na bolovanju, osim u slučaju dobrovoljnog 
davanja krvi.

Članak 30.

U pogledu stjecanja prava iz službe odnosno radnog 
odnosa ili u svezi sa službom ili radnim odnosom, 
razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom 
provedenim na radu.
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Članak 31.

Službeniku i namješteniku može se odobriti dopust 
bez naknade plaće (neplaćeni dopust) do 30 dana u 
tijeku kalendarske godine pod uvjetom da je takav 
dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obav-
ljanju poslova tijela županijske vlasti, a osobito: radi 
gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege 
člana uže obitelji, liječenja na vlastiti trošak, 
sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i športskim 
priredbama, vlastitog školovanja, doškolavanja, 
osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije i to:

–�  za pripremanje i polaganje ispita u srednjoj 
školi  najmanje � 5 dana

– � za pripremanje i polaganje ispita u višoj školi 
ili na fakultetu� najmanje 10 dana

– � za sudjelovanje na stručnim seminarima i 
savjetovanjima  najmanje 5 dana

– � za pripremanje i polaganje ispita radi stjecanja 
posebnih znanja 
i vještina (učenje stranih jezika, informatičko 
obrazovanje i dr.) najmanje 2 dana.

Kad to okolnosti zahtijevaju može se službeniku i 
namješteniku neplaćeni dopust iz stavka 1. ovoga 
članka odobriti u trajanju duljem od 30 dana.

Članak 32.

Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i 
namješteniku miruju prava i obveze iz službe 
odnosno radnog odnosa.

3. ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

Članak 33.

Tijela županijske samouprave dužna su osigurati 
nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i 
namještenika u službi odnosno na radu.
Tijela županijske samouprave poduzet će sve mjere 
nužne za zaštitu života te sigurnost i zdravlje 
službenika i namještenika uključujući njihovo 
osposobljavanje za siguran rad, sprječavanje 
opasnosti na radu te pružanje informacije o 
poduzetim mjerama zaštite na radu.
Tijela županijske samouprave dužna su osigurati 
dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida u skladu s 
posebnim propisima.

Članak 34.

Dužnost je svakog službenika i namještenika brinuti 

se o vlastitoj sigurnosti i zdravlju, kao i sigurnosti i 
zdravlju drugih službenika i namještenika, te osoba 
na koje utječu njegovi postupci tijekom rada u 
skladu s osposobljenošću i uputama koje mu je 
osiguralo tijelo županijske vlasti.
Službenik i namještenik koji u slučaju ozbiljne, 
prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje mjesto 
službe odnosno radno mjesto ili opasno područje, ne 
smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog 
takvoga svog postupka u odnosu na druge 
službenike i namještenike i mora uživati zaštitu od 
bilo kakvih neposrednih posljedica, osim ako je po 
posebnim propisima ili pravilima struke bio dužan 
izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja -
ljudi i imovine.

4. PLAĆE I DODACI NA PLAĆE

Članak 35.

Plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i 
dodaci na osnovnu plaću.
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnoga mjesta na koje je raspoređen 
službenik ili namještenik i osnovice za izračun 
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnoga staža. 
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na 
radu (stimulacija), dodaci za poslove s posebnim 
uvjetima rada i druga uvećanja plaće.

Članak 36.

Osnovicu za izračun plaće utvrđivat će ugovorne 
strane posebnim dodatkom ovom ugovoru svake 
godine u postupku donošenja Proračuna za sljedeću 
godinu.
Ugovorne strane sporazumno utvrđuju najniži iznos 
osnovice za izračun plaće, koja je jednaka prosječnoj 
godišnjoj neto plaći u Republici Hrvatskoj 
objavljenoj od strane Državnog zavoda za statistiku, 
a primjenjuje se od 1. siječnja tekuće godine. 

Članak 37.

Koeficijente složenosti poslova za službenike i 
namještenike Brodsko-posavske županije utvrđuje 
Županijska skupština svojom Odlukom uz 
prethodnu pribavljeno mišljenje Sindikata. 
 

Članak 38.

Plaća se isplaćuje unatrag jedanput mjesečno za 
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protekli mjesec.
Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći više 
od 30 dana.

Članak 39.

Poslodavac je dužan na zahtjev službenika ili 
namještenika izvršiti uplatu obustava iz plaće 
(kredit, uzdržavanje i sl.).

Članak 40.

Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će 
se:

– � za rad noću�   40%
– � za prekovremeni rad�50%
– � za rad subotom�  25%
– � za rad nedjeljom�  35%
– � za rad u drugoj smjeni ukoliko službenik ili �

namještenik radi naizmjenično, ili najmanje dva 
radna dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni�    

    10%
–� za dvokratni rad s prekidom dužim od 1 sata
� � � � 10%

Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne isk-
ljučuju.

Ako službenik ili namještenik radi na blagdane, 
neradne dane utvrđene zakonom i na Uskrs ima 
pravo na plaću uvećanu za 150%.
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi 
prekovremenog rada, službenik ili namještenik 
može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana 
prema ostvarenim satima prekovremenog rada u 
omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 
min. redovnog sata rada).

Članak 41.

Ako službenik ili namještenik radi na poslovima čija 
priroda rada ne dozvoljava prekid rada, pa iz tih 
razloga ne može koristiti dnevni odmor, ima pravo 
tražiti da mu se vrijeme dnevnog odmora 
preraspodijeli i da ga koristi kao slobodne dane.

Članak 42.

Ako je službenik ili namještenik odsutan iz službe 
odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada 
mu naknada plaće najmanje u visini 85% od njegove 
osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije 

nego je započeo s bolovanjem.
Kad je službenik ili namještenik na bolovanju zbog 
profesionalne bolesti ili ozljede na radu pripada mu 
naknada u 100% iznosu osnovne plaće.

Članak 43.

Službenici i namještenici ostvaruju pravo na 
uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog 
mjesta za neprekinuti radni staž ostvaren u državnim 
i tijelima jedinica lokalne, područne(regionalne) 
samouprave, i to za navršenih:
- � od 20 do 29 godina  4 %
- � od 30 do 34 godine  8 %
- � od 35 i više godina  10 %

Članak 44.
 
 Za ostvarivanje većih rezultata rada službenicima i 
namještenicima može se isplatiti i dodatak uz plaću, 
najviše do 20% od utvrđenog koeficijenta.
 � Dodatak za uspješnost u radu utvrđuje se za 
poslove pod posebnim uvjetima rada, kao i u 
slučajevima kada je obavljen rad:

- većeg opsega od uobičajnog
- nije u okviru redovnih radnih zadataka
- zahtjeva dodatno znanje i napor
- nije moguće prekidati, odnosno prenosti 
poslove u sljedeći radni dan.

Dodatak na plaću (stimulativni dio) može odobriti 
čelnik županijskog upravnog tijela, uz pisanu 
suglasnost župana.

Za nadprosječne rezultate u radu službenici i 
namještenici mogu svake godine ostvariti poseban 
dodatak za uspješnost u radu koji može iznositi 
najviše tri plaće zaposlenika koji ostvaruje dodatak,i 
ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću.

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata rada i 
način isplate dodatka određuje se Odlukom Župana.

5. OSTALA MATERIJALNA PRAVA 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 45.

Službeniku i namješteniku isplaćuje se regres za 
korištenje godišnjeg odmora, čija će se visina 
utvrditi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, a 
ovisno o sredstvima osiguranim u županijskom 
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proračunu za tu namjenu.
Ugovorne strane sporazumne su da visina regresa za 
godišnji odmor iznosi najmanje 1.000 kuna u netu.
Isplata regresa izvršit će se u cijelosti najkasnije do 
dana početka korištenja godišnjeg odmora.

Članak 46.

Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu 
isplaćuje se otpremnina u visini tri proračunske 
osnovice.

Članak 47.

Službenik ili namještenik koji ispunjava uvjete za 
ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu 
starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o 
mirovniskom osiguranju, u trenutku umirovljenja 
može se dokupiti dio mirovine, koji bi bio ostvaren 
da je navršena određena starosna dob i/ili navršen 
određeni mirovinski staž.
Dokup mirovine može se provesti samo uz pristanak 
službenika ili namještenika, u slučaju potrebe i 
interesa poslodavca za smanjenjem broja zaposlenih 
službenika i namještenika s uvjetima za mirovinu, 
sporazumnim prestankom radnog odnosa, a na 
osnovi posebne odluke župana.
Službeniku ili namješteniku kojemu se dokupljuje 
mirovina prigodom odlaska u mirovinu isplatiti će se 
naknada u visini dvije proračunske osnovice. 
Naknada se isplaćuje u mjesecu koji prethodi 
mjesecu u kojem prestaje radni odnos na osnovi 
sporazuma o prestanku radnog odnosa radi dokupa 
mirovine.

Članak 48.

Službenik, namještenik ili njegova obitelj ima pravo 
na pomoć u slučaju:
 – � smrti službenika ili namještenika koji izgubi 
život u obavljanju službe odnosno rada, u visini tri 
proračunske osnovice,
 – � smrti službenika i namještenika u visini 
dvije proračunske osnovice,
 –� smrti supružnika, djeteta ili roditelja, u 
visini jedne proračunske osnovice.

Članak 49.

Službenik, namještenik ili njegova obitelj ima pravo 
na pomoć u slučaju:
– � bolovanja dužeg od 90 dana, u visini 1 
proračunske osnovice, jednom godišnje,

–� nastanka teške invalidnosti djeteta ili 
supružnika službenika i namještenika, u visini jedne 
proračunske osnovice, 
- rođenje djeteta u visini 50% jedne proračunske 
osnovice,
– radi nabave prijeko potrebnih medicinskih 
pomagala odnosno pokrića participacije pri liječenju 
odnosno kupnji prijeko potrebnih lijekova u visini 
jedne proračunske osnovice.

Članak 50.

Ugovorne strane sporazumne su da će se djeci, 
odnosno zakonskim starateljima djece službenika i 
namještenika koji je izgubio život u obavljanju 
službe, odnosno rada mjesečno isplaćivati pomoć i 
to:
- za dijete predškolskog uzrasta 50% 
prosiječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u 
prethodnoj godini
- za dijete do završenog osmog (8) razreda 
osnovne škole 70% prosiječno isplaćene neto plaće 
u gospodarstvu RH u prethodnoj godini
- za dijete do završene srednje škole, odnosno 
redovnog studenta 90% prosiječno isplaćene neto 
plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini

Članak 51.

Kada je službenik ili namještenik upućen na 
službeno putovanje, pripada mu puna naknada 
prijevoznih troškova, dnevnice i naknada punog 
iznosa hotelskog računa za spavanje.
Ugovorne strane sporazumne su da visina dnevnice 
iznosi najmanje 170,00 kuna u netu.
Službenik i namještenik upućen na službeno 
putovanje u inozemstvo također ostvaruje pravo na 
dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i naknadu 
troškova noćenja na način i pod uvjetima utvrđenim 
propisima o izdacima za službena putovanja u 
inozemstvo za korisnike državnog proračuna, a do 
visine iznosa na koji se, prema poreznim propisima, 
ne plaća porez. 

Članak 52.

Za vrijeme rada izvan sjedišta tijela županijske vlasti 
i izvan mjesta njegova stalnog boravka, službenik i 
namještenik ima pravo na terenski dodatak, na ime 
pokrića troškova prehrane i drugih troškova 
zaposlenika na terenu u zemlji, osim troškova 
smještaja koji se namiruju na teret Županijskog 
proračuna.
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Terenski dodatak se isplaćuje službeniku i 
namješteniku najkasnije posljednji radni dan u 
mjesecu, za idući mjesec.
Visinu terenskog dodatka iznosi najmanje 170,00 
kuna u netu.
Dnevnica i terenski dodatak se međusobno isk-
ljučuju.

Članak 53.

Službeniku i namješteniku pripada naknada za 
odvojeni život od obitelji ako zbog mjesta stalnog 
rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, živi 
odvojeno od obitelji.
Visinu naknade utvrđuje župan, svojom Odlukom.

Članak 54.

Službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu 
troškova za prijevoz na posao i s posla prema cijeni 
pojedinačne dnevne prijevozne karte, a prema 
cijeniku dostavljenog od strane ovlaštenog 
autoprijevoznika koji prometuje u mjesnom i 
međumjesnom prometu. Službenici i namještenici 
koji imaju prebivalište na područu mjesta rada 
ostvaruju pravo na naknadu troškova mjesnog 
prijevoza, a službenici i namještenici koji imaju 
prebivalište izvan mjesta rada ostvaruju pravo na 
naknadu troškova mjesnog i međumjesnog 
prijevoza.
Naknada troškova prijevoza, isplaćuje se unaprijed i 
to najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući 
mjesec.
Ako postoji više mogućnosti prijevoza, o povo-
ljnosti odlučuje poslodavac u dogovoru sa 
službenikom i namještenikom, uvažavajući 
vremenska i materijalna ograničenja.

Članak 55.

Službenici i namještenici su kolektivno osigurani od 
posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja 
službe odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu, 
tijekom 24 sata.
Preslika police osiguranja prilog je i sastavni dio 
ovoga ugovora.

Članak 56.

Službeniku i namješteniku pripada pravo na isplatu 
jubilarne nagrade za neprekidnu službu odnosno rad 
u državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne, 

područne (regionalne samouprave) kada navrše:
 
 – �5 godina – u visini 1 osnovice iz st. 2. ovog članka
 – �10 godina – u visini 1,25 osnovice iz st. 2. ovog 
članka
 – �15 godina – u visini 1,50 osnovice iz st. 2. ovog 
članka
 – �20 godina – u visini 1,75 osnovice iz st. 2. ovog 
članka
 – �25 godina – u visini 2 osnovice iz st. 2. ovog 
članka
 – �30 godina – u visini 2,50 osnovice iz st. 2. ovog 
članka
 – �35 godina – u visini 3 osnovice iz st. 2. ovog 
članka
 – �40 godina – u visini 4 osnovice iz st. 2. ovog 
članka
 – �45 godina - u visini 5 osnovica iz st. 2. ovog 
članka

Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada je najmanje 
1.800,00 kuna u neto iznosu, a stvarnu visinu 
osnovice ugovorne strane utvrdit će prije donošenja 
županijskog proračuna za slijedeću godinu.
Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog 
mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili 
namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.
Iznimno, ako službeniku i namješteniku prestaje 
služba odnosno rad u županijskom tijelu, a ostvario 
je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se isplatiti 
njemu ili njegovim nasljednicima prvog sljedećeg 
mjeseca po prestanku službe ili rada. 

Članak 57.

Ugovorne strane sporazumne su da će Župan 
svakom djetetu službenika i namještenika do 15 
godina starosti u prigodi Dana sv. Nikole isplatiti 
iznos od najmanje 400,00 kuna u netu.
Stvarni iznos iz stavka 1. ovoga članka ugovorne 
strane utvrdit će najkasnije do 31. ožujka tekuće 
godine.

Članak 58.

Službeniku i namješteniku pripada godišnja nagrada 
za uskrsne blagdane u jednakom iznosu (uskrsnica).
Ugovorne strane su sporazumne da će Župan 
službeniku i namješteniku isplatiti godišnju nagradu 
za uskrsne blagdane u iznosu od najmanje 1.000,00 
kuna neta, najkasnije tijedan dana prije uskrsnih 
blagdana za tekuću godinu. 
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Ugovorne strane sporazumne su da najkasnije do 31. 
ožujka tekuće godine urede način isplate i visinu 
nagrade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 59.

Službeniku i namješteniku pripada godišnja nagrada 
za božićne blagdane u jednakom iznosu (božićnica).
Ugovorne strane su sporazumne da će Župan 
službeniku i namješteniku isplatiti godišnju nagradu 
za božićne blagdane u iznosu od najmanje 1.000 
kuna neta, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.
Ugovorne strane sporazumne su da najkasnije do 31. 
ožujka tekuće godine urede način isplate i visinu 
nagrade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 60.

Ugovorne strane su sporazumne da će sukladno 
pozitivnim propisima, a u okviru svojih prava i 
obveza, razraditi mogućnosti sudjelovanja u 
zadovoljavanju stambenih potreba službenika i 
namještenika.

Članak 61.

Službeniku i namješteniku pripada naknada za izum 
i tehničko unapređenje.
Posebnim ugovorom zaključenim između 
službenika i namještenika i tijela županijske vlasti 
uredit će se ostvarivanje konkretnih prava iz stavka 
1. ovoga članka. 

6. ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA

Članak 62.

Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i 
odgovornosti službenika i namještenika obvezatno 
se u pisanom obliku i s obrazloženjem dostavljaju 
službeniku i namješteniku, s poukom o pravnom 
lijeku.

Članak 63.

Odlučujući o izjavljenom prigovoru službenika ili 
namještenika na rješenje iz članka 62. ovoga 
ugovora, čelnik županijske samouprave ili osoba 
koju on za to ovlasti dužan je prethodno razmotriti 
mišljenje predsjednika sinidikata ili druge ovlaštene 

osobe Sindikata, ako to zahtijeva službenik ili 
namještenik.

Članak 64.

U slučaju kada službenik ili namještenik daje otkaz, 
dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od mjesec 
dana, ako sa čelnikom samouprave ili osobom koju 
on za to ovlasti ne postigne sporazum o kraćem traja-
nju otkaznog roka.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je to 
potrebno radi dovršenja neodgodivih poslova ili iz 
drugih opravdanih razloga, čelnik samouprave ili 
osoba koju on za to ovlasti može u rješenju o 
prestanku službe odnosno rada otkazni rok produžiti 
najviše do tri mjeseca.

Članak 65.

Službenik, kojem služba prestaje istekom roka u 
kojem je bio stavljen na raspolaganje Županu, ima 
pravo na otpremninu u visini, 65% prosječne 
mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije 
stavljanja na raspolaganje, za svaku godinu radnog 
staža ostvarenog u županijskoj upravi. 
Namještenik, kojem prestaje radni odnos zbog 
poslovno uvjetovanog ili osobno uvjetovanog 
otkaza, ima pravo na otpremninu u visini 65% 
prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri 
mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku 
godinu radnog staža u županijskoj upravi. 
Otpremnina iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplatit će 
se službeniku ili namješteniku posljednjeg dana 
službe odnosno rada.
Kao radni staž ostvaren u županijskoj službi smatra 
se neprekidni radni staž ostvaren u svim županijskim 
tijelima.

Članak 66.

Ako čelnik županijske samouprave ili osoba koju on 
za to ovlasti zbog tehničkih ili organizacijskih 
razloga namjerava u razdoblju od šest mjeseci 
otkazati rad za najmanje petero namještenika, dužan 
je izraditi program zbrinjavanja viška namještenika. 
Na program zbrinjavanja viška namještenika iz 
stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe Zakona o radu.
Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška 
namještenika čelnik županijske samouprave ili 
osoba koju on za to ovlasti dužna je prethodno 
savjetovati se sa Sindikatom. 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 5 Strana: 889



Namještenicima se može otkazati rad, ako im 
mjerama iz  programa zbrinjavanja  viška 
namještenika nije moguće osigurati zaposlenje u 
roku tri mjeseca od dana donošenja programa.

Članak 67.

Službenik i namještenik, za čijim je radom prestala 
potreba u županijskom tijelu, ima u roku od dvije 
godine prednost kod prijama u županijsku službu 
odnosno na rad u tom županijskom tijelu, ako se u 
tom vremenu ukaže potreba za obavljanjem poslova 
radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio 
raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom 
prestala potreba. 

Članak 68.

U slučaju prestanka radnog odnosa otkazom, na 
otkazni rok se primjenjuju odredbe Zakona o radu.

 

Članak 69.

Službeniku i namješteniku, kome nedostaje najviše 
tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu 
mirovinu, ne može prestati služba, odnosno radni 
odnos bez osobnog pristanka osim po sili zakona.

� 7 .  Z A Š T I T A  S L U Ž B E N I K A  I 
NAMJEŠTENIKA

Članak 70.

Ako ovlaštena osoba odnosno tijelo ocijeni da kod 
službenika odnosno namještenika postoji 
neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, 
čelnik županijskog tijela dužan je, uzimajući u obzir 
nalaz i mišljenje ovlaštene osobe odnosno tijela, u 
pisanom obliku ponuditi službeniku odnosno 
namješteniku drugo radno mjesto, čije poslove je on 
sposoban obavljati, a koji, što je više moguće, 
moraju odgovarati poslovima radnog mjesta na koje 
je prethodno bio raspoređen.
Čelnik županijskog tijela dužan je poslove radnog 
mjesta prilagoditi službeniku odnosno namješteniku 
iz stavka 1. ovog članka, odnosno poduzeti sve što je 
u njegovoj moći da mu osigura povoljnije uvjete 
rada.
Službenik i namještenik iz stavka 1. i 2. ovoga 
članka, kojem nedostaje najviše 5 godina života do 

ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ima pravo na 
plaću prema dosadašnjem rješenju o rasporedu na 
radno mjesto, ako je to za njega povoljnije.

8. INFORMIRANJE

Članak 71.

Čelnik županijske samouprave dužan je službeniku i 
namješteniku odnosno predsjedniku sindikata 
osigurati informacije koje su bitne za socijalni 
položaj službenika i namještenika, a posebno:
– � o odlukama koje utječu na socijalni položaj 
službenika i namještenika,
– � o prijedlozima odluka i općih akata kojima 
se u skladu s ovim ugovorom uređuju osnovna prava 
i obveze iz službe odnosno rada,
– � o mjesečnim obračunima plaća službenika i 
namještenika, uz njihov pristanak.�

9. DJELOVANJE I UVJETI RADA 
SINDIKATA

Članak 72.

Županijska tijela obvezuju se da će osigurati 
provedbu svih prava iz oblasti sindikalnog 
organiziranja utvrđenih u Ustavu Republike 
Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije 
rada, zakonima i ovim ugovorom.

Članak 73.

Čelnik županijske samouprave obvezuje se da neće 
svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način 
onemogućiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje 
i pravo službenika i namještenika da postane članom 
sindikata.
Povredom prava na sindikalno organiziranje smatrat 
će svaki pritisak od strane čelnika županijske 
samouprave na službenike i namještenike, članove 
sindikata, da istupe iz sindikalne organizacije.

Članak 74.

Sindikat se obvezuje da će svoje djelovanje 
provoditi  sukladno Ustavu, konvencijama 
Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom 
ugovoru. 
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Članak 75.

Sindikat je dužan obavijestiti čelnika županijske 
samouprave o izboru odnosno imenovanju 
predsjednika sindikata i drugih sindikalnih 
predstavnika.

Članak 76.

Aktivnost predsjednika sinidikata ili predstavnika u 
županijskom tijelu ne smije biti sprječavana ili 
ometana, ako djeluje u skladu s konvencijama 
Međunarodne organizacije rada, zakonima, drugim 
propisima i ovim ugovorom.

Članak 77.

Predsjednik sindikata obavlja svoju dužnost 
počasno i za to ne prima naknadu.
Čelnik županijskog tijela dužan je predsjedniku 
sindikata, pored prava iz stavka 1. ovoga članka, 
omogućiti i izostanak iz službe odnosno s rada uz 
naknadu plaće zbog pohađanja sindikalnih 
sastanaka, tečajeva, osposobljavanja, seminara, 
kongresa i konferencije, kako u zemlji, tako i u 
inozemstvu.
Tijekom radnog dana predsjednik sindikata može 
napustiti službene prostorije u kojima radi, uz 
prethodnu obavijest  i  suglasnost  čelnika 
županijskog tjela radi rješavanja sindikalnih pitanja, 
problema i drugih nepredviđenih, a za Sindikat 
značajnih aktivnosti.

Članak 78.

Kada predsjednik sindikata dio svoga radnog 
vremena posvećuje sindikalnim zadaćama, a dio 
svojim redovnim radnim obvezama, tada se njegove 
obveze iz službe odnosno radnog odnosa uređuju 
pisanim sporazumom zaključenim između 
Sindikata i čelnika županijskog tijela.

Članak 79.

Predsjednik sindikata ne može zbog obavljanja 
sindikalne aktivnosti biti pozvan na odgovornost niti 
doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge 
službenike i namještenike.

Članak 80.

Za vrijeme obnašanja dužnosti predsjedniku 
sindikata, i šest mjeseci po isteku te dužnosti, 
predsjedniku sindikata ne može:
- prestati služba odnosno rad osim po sili 
zakona
- bez njegove suglasnosti premjestiti na 
drugo radno mjesto u okviru istog ili drugog 
županijskog tijela, odnosno premjestiti na rad izvan 
mjesta njegova stanovanja,
- ne može mu se smanjiti koeficijent 
složenosti poslova radnog mjesta na koje je 
raspoređen .

Članak 81.

Prije donošenja važnih odluka za položaj službenika 
i namještenika, čelnik županijskog tijela mora o 
tome obavijestiti predsjednika sindikata ili drugog 
ovlaštenog predstavnika Sindikata. 
�
Važnim odlukama iz stavka 1. ovoga članka 
smatraju se osobito odluke o:
– � donošenju,  izmjeni  i  dopuni akata 
županijskih tijela kojima se reguliraju prava iz rada i 
po osnovi rada službenika i namještenika (Pravilnik 
o unutarnjem redu),
– � planu zapošljavanja, otkazu službe odnosno 
rada službenika i namještenika,
– � mjerama u svezi sa zaštitom zdravlja i 
sigurnosti na radu službenika i namještenika,
– � uvođenju nove tehnologije te promjene u 
organizaciji i načinu rada,
– � planu godišnjih odmora,
– � rasporedu radnog vremena,
– � noćnom radu,
– � nadoknadama za izume i  tehničko 
unapređenje,
- � donošenju programa zbrinjavanja viška 
namještenika i dr.

Predsjednik sindikata ili drugi ovlašteni predstavnik 
Sindikata može se o dostavljenom prijedlogu odluka 
iz stavka 1. ovog članka očitovati u roku osam dana.
Čelnik županijskog tijela, prije donošenja odluke iz 
stavka 1. ovoga članka, dužan je razmotriti dostav-
ljene primjedbe predsjednika sindikata.

Članak 82.

Čelnik županijske samouprave dužan je razmotriti 
prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata 
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u svezi s ostvarenjem prava, obveza i odgovornosti 
iz rada i po osnovi rada i o zauzetim stajalištima 
dužan je u roku osam dana od primitka prijedloga, 
inicijative, mišljenja i zahtjeva izvijestiti Sindikat. 
Čelnik županijske samouprave dužan je na zahtjev 
predsjednika sindikata primiti ga na razgovor i s 
njim razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i 
materijalnu problematiku službenika i namješte-
nika.

Članak 83.

Čelnik županijske samouprave dužan je, bez 
naknade, osigurati za rad Sindikata najmanje s-
ljedeće uvjete:
– � prostoriju za rad u pravilu odvojenu od 
mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje 
sindikalnih sastanaka,
– � pravo na korištenje telefona, telefaksa te 
drugih raspoloživih tehničkih pomagala,
– � slobodu sindikalnog izvješćivanja i podjelu 
tiska,
– � obračun i ubiranje sindikalne članarine a po 
potrebi i drugih davanja preko isplatnih lista u 
računovodstvu odnosno prilikom obračuna plaća 
doznačiti članarinu na račun Sindikata, a temeljem 
pisane izjave članova Sindikata (pristupnica i sl.).

Članak 84.

U provođenju mjera zaštite na radu predsjednik 
sindikata ima pravo i obvezu osobito:
– � sudje lovat i  u  p lan i ran ju  mjera  za 
unapređivanje uvjeta rada,
– � biti informiran o svim promjenama od 
utjecaja na sigurnost i zdravlje službenika i 
namještenika,
– � p r i m a t i  p r i m j e d b e  s l u ž b e n i k a  i 
namještenika na primjenu propisa i provođenje 
mjera zaštite na radu,
– � biti nazočan inspekcijskim pregledima i 
informirati inspektora o svim zapažanjima 
službenika i namještenika,
– � pozvati inspektora zaštite na radu kada 
ocijeni da su ugroženi život i zdravlje službenika i 
namještenika, a tijelo županijske vlasti to propušta 
ili odbija učiniti,
– � školovati se za obavljanje poslova zaštite na 
radu, stalno proširivati i unapređivati svoje znanje, 
pratiti i prikupljati informacije odgovarajuće za rad 
na siguran način,
– � staviti prigovor na inspekcijski nalaz i miš-
ljenje,
– � svojom akt ivnošću pot ica t i  os ta le 

službenike i namještenike za rad na siguran način.

10. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH 
RADNIH SPOROVA

Članak 85.

Za rješavanje kolektivnih radnih sporova između 
potpisnika ovoga ugovora koje nije bilo moguće 
riješiti međusobnim pregovaranjem, mora se 
provesti postupak mirenja.

Članak 86.

Postupak mirenja provodi mirovno vijeće.
Mirovno vijeće ima pet članova.
Svaka ugovorna strana imenuje po dva člana.
Stranke su suglasne da će izbor petog člana 
mirovnog vijeća kao predsjednika imenovati 
sporazumno.

Članak 87.

Postupak mirenja pokreće se na pisani prijedlog 
jednog od potpisnika ovoga ugovora, a mora se 
dovršiti u roku od pet dana od dana pokretanja 
postupka mirenja.

Članak 88.

U postupku mirenja Mirovno vijeće ispitat će 
navode i prijedloge ugovornih strana, a po potrebi 
prikupit će se i potrebne obavijesti i saslušati 
stranke.
Mirovno vijeće sastavit će pisani prijedlog nagodbe.

Članak 89.

Mirenje je uspjelo ako obje ugovorne strane prihvate 
pisani prijedlog nagodbe.
Nagodba u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka 
ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.
� � �

11. ŠTRAJK

Članak 90.

Ako postupak mirenja ne uspije, Sindikat ima pravo 
pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom zaštite i 
promicanja socijalnih interesa svojih članova.
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Za organizaciju i provedbu štrajka Sindikat koristi 
sindikalna pravila o štrajku.

Članak 91.

Štrajk se mora najaviti drugoj ugovornoj strani 
najkasnije tri dana prije početka štrajka.
U pismu u kojem se najavljuje štrajk moraju se 
naznačiti razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme 
početka štrajka.

Članak 92.

Pri organiziranju i poduzimanju štrajka, organizator 
i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvariva-
nju Ustavom zajamčenih prava i sloboda drugih, a 
osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti 
ljudi i imovine.

Članak 93.

Najkasnije na dan najave štrajka sindikat mora 
objaviti pravila o poslovima na kojima se rad ne 
smije prekidati za vrijeme trajanja štrajka.

Članak 94.

Na prijedlog Župana, sindikat i Župan sporazumno 
izrađuju i donose pravila o poslovima koji se ne 
smiju prekidati za vrijeme štrajka.
Pravila iz stavka 1. ovoga članka sadrže naročito 
odredbe o radnim mjestima i broju službenika i 
namještenika koji na njima moraju raditi za vrijeme 
štrajka, a s ciljem omogućivanja obnavljanja rada 
nakon završetka štrajka odnosno s ciljem nastavka 
obavljanja poslova koji su prijeko potrebni, osobito 
radi sprječavanja ugrožavanja života, osobne 
sigurnosti ili zdravlja pučanstva.

Članak 95.

Ako se o pravilima o poslovima koji se ne smiju 
prekidati za vrijeme štrajka ne postigne suglasnost, 
pravila će utvrditi arbitraža sastav koje se utvrđuje 
odgovarajućom primjenom članka 88. ovoga 
ugovora.
Pravila iz stavka 1. ovoga članka arbitraža je dužna 
donijeti u roku od 8 dana od dana dostave prijedloga 
arbitraži.

Članak 96.

Ako župan nije predložilo utvrđivanje pravila iz 
članka 95. ovoga ugovora do dana početka postupka 
mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova ne može 
pokrenuti do dana okončanja štrajka.

Članak 97.

Štrajkom rukovodi štrajkaški odbor sastavljen od 
predstavnika organizatora štrajka koji je dužan na 
pogodan način očitovati se strani protiv koje je štrajk 
organiziran, kako bi se nastavili pregovori u svrhu 
mirnog rješenja spora.
Članovi štrajkaškog odbora ne mogu biti 
raspoređeni na rad za vrijeme štrajka.

Članak 98.
 
Sudioniku štrajka plaća i dodaci na plaću mogu se 
smanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

Članak 99.

Organiziranje štrajka ili sudjelovanje u štrajku 
sukladno odredbama ovoga ugovora ne predstavlja 
povredu službene odnosno radne dužnosti.

Članak 100.

Službenik i namještenik ne smije biti stavljen u 
nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike i 
namještenike zbog organiziranja ili sudjelovanja u 
štrajku organiziranom sukladno odredbama ovoga 
ugovora, a niti smije biti ni na koji način prisiljen 
sudjelovati u štrajku, ako to ne želi.

Članak 101.

Ugovorne strane suglasne su da Župan može od 
mjerodavnog suda zahtijevati zabranu štrajka koji je 
organiziran protivno odredbama ovoga ugovora.�

12. SOCIJALNI MIR

Članak 102.

Ugovorne strane za vrijeme trajanja ovoga ugovora 
obvezuju se na socijalni mir.
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Izuzetno, dozvoljen je štrajk solidarnosti uz najavu, 
prema odredbama ovoga ugovora, ili korištenje 
drugih metoda davanja sindikalne potpore 
zahtjevima zaposlenih u određenoj drugoj 
djelatnosti.

13. TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE 
OVOGA UGOVORA

Članak 103.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga 
ugovora ugovorne strane imenuju zajedničku 
komisiju u roku od 30 dana od dana potpisa ovoga 
ugovora.
Komisija ima četri (4) člana od kojih svaka 
ugovorna strana imenuje dva (2) člana.
Komisija donosi pravilnik o radu.
Sve odluke komisija donosi većinom glasova, a u 
slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas 
predsjednika komisije.
Ugovorne strane dužne su se pridržavati danog 
tumačenja.
Sjedište komisije je u ulici P. Krešimira IV broj 1. u 
Slavonskom Brodu.

14. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 104.

Smatra se da je ovaj ugovor zaključen kada ga 
potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 105.

Ovaj ugovor sklapa se na vrijeme od pet (5) godine.

Članak 106.

Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i 
dopune ovoga ugovora.

U ime sindikata prijedlog izmjena i dopuna ovoga 
ugovora podnosi predsjednik sindikata.
Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i 
dopunu ovoga ugovora mora se pisano očitovati u 
roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te mora 
pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili 
dopuni u roku od 30 dana od dana primitka 
prijedloga.
Ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne postupi u 
skladu sa odredbama stavka 3. ovoga članka, smatrat 
će se da su ispunjeni uvjeti za promjenu odredaba 
ovog ugovora o postupku mirenja.

Članak 107.

Kolektivni ugovor može biti raskinut sporazumno 
od strane ovlaštenih predstavnika.

Članak 108.

Pregovore o obnovi ovoga ugovora strane će 
započeti najmanje 60 dana prije isteka roka na koji je 
sklopljen.

Članak 109.
 
Ovaj ugovor primjenjuje se od dana njegova 
sklapanja i obvezuje ugovorne strane.

Ugovor će biti objavljen u „Službenom vjesniku“ 
Brodsko-posavske županije.

 
ZA �    ZA SINDIKAT
POSLODAVCA �  PREDSJEDNICA
ŽUPAN    SINDIKATA

Danijel     Danijela
Marušić, dr.vet med., v.r.� Car, v.r.�
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56.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
150/11, 144/12 i 19/13), članka 6. Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 
73/97 i 174/04) i članka 56. Statuta Brodsko-
posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), 
donosim

O D L U K U

o proglašenju stanja elementarne nepogode 
izazvane velikom količinom oborina – 

KLIZIŠTEM  na građevinskim objektima i 
cestovnoj infrastrukturi u brdskim dijelovima 

grada Slavonskog Broda

I

Proglašavam elementarnu nepogodu izazvanu 
KLIZIŠTEM u brdskim dijelovima grada 
Slavonskog Broda zbog vremenskih nepogoda 
uzrokovanih velikom količinom oborina. 

Na području grada Slavonskog Broda, na području 
Mjesnih odbora Brodsko Vinogorje u Brlićevom 
putu i Podvinje, u ulici Kukanj uočeno je klizište 
terena te su ugroženi građevinski objekti, kuće za 
odmor i infrastrukturni objekti za javnu uporabu 
(ceste, odvodnja) dana 20. ožujka 2018. godine. 
Došlo je do aktiviranja klizišta, uništavanja 
prometnica, problema s odvodnjom i ugroze 
stanovništva. 

II

Sukladno članku 28. Zakona o zaštit i  od 
elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 
73/97) obvezujem Gradsko povjerenstvo za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u 
najkraćem mogućem roku izradi prvo priopćenje, 
najkasnije u roku od 8 dana, a konačno izvješće s 
procjenom ukupne štete u roku od 50 dana te isto 
dostavi Županijskom povjerenstvu za procjenu štete 
od elementarnih nepogoda koje će zbrojne podatke 
dostaviti Državnom povjerenstvu.

III

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere 
zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih 
nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od 
elementarne nepogode.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-07/18-01/05
UR. BROJ: 2178/1-11-01-18-1
Slavonski Brod, 21. ožujka 2018.

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

57.

 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 
razvoj i europske integracije
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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.

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;

· sufinanciranje obveznog doprinosa 
korisnika financiranja za provedbu 
programa i projekata ugovorenih iz fondova 
Europske unije i inozemnih javnih izvora;

· p o d r š k u   i n s t i t u c i o n a l n o m   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 
RAZVOJ I EU INTEGRACIJE

Definiranje prioritetnih područja financiranja

Članak 4.

Nadležan Upravni odjel za razvoj i europske 
integracije 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 
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projekta i manifestacija poticanja regionalnog 
razvoja, EU programa, europskih integracija, 
savjeta za europske integracije i partnerstva za 
razvoj nadležan je Upravni odjel za razvoj i 
europske integracije.

Članak 6.

Zadaće Upravnog odjela za razvoj i europske 
integracije 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 i l i  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 razvoj i EU integracije, namijenjenog za 
zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu 
financijskih sredstava putem javnog poziva ili 
javnog natječaja udrugama, Upravni odjel za razvoj i 
EU integracije 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 razvoj i EU 
integracije 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 razvoj i EU integracije 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.

Članak 10.

Upravni odjel za razvoj i EU integracije 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 razvoj i EU integracije 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  upisan i  u  Regis ta r  neprof i tn ih 
o rgan izac i j a  i  vode  t r ansparen tno 
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;
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· 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 definiranih 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);

· 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 ostvarivanja prednosti 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 
r a d a  i  a k t i v n o  s u d j e l o v a n j e   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. P O S T U P C I  F I N A N C I R A N J A I 
UGOVARANJA

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja 
javnog poziva

Članak 14.

Upravni odjel za razvoj i EU integracije 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 
namijenjenom za financiranje pojedinog programa 
odnosno projekta, očekivanom broju programa i 
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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 
k v a l i f i c i r a n i h  p r i j a v a ,  o d n o s n o  o d a b i r 
najkvalitetnijih 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 
r a d  n a  p o d r u č j u  d j e l o v a n j a  i / i l i 
zemljopisnom 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 
povjerenstva 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 odjela za 

razvoj i EU integracije Županije 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 nat ječaja  (u nastavku:  nat ječajna 
dokumentacija), na prijedlog Upravnog odjela za 
razvoj i EU integracije, 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;
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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 razvoj i EU integracije 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 natječaj 
provodi Upravni odjel za razvoj i EU integracije, 
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 
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 i na 
društvenim mrežama.

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 razvoj 
i EU integracije, 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;
- je 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 
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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 razvoj i EU 
integracije 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 razvoj i EU 
integracije, 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.

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 razvoj i EU 
integracije.
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 ocjenjivanje 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;
- i z r ada  p r i j ed loga  za  odobravan je 
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 
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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 razvoj i 
EU integracije 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 
razvoj i EU integracije ima obvezu prethodno 
pregovarati o stavkama proračuna programa ili 
projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa 
ili projekta koje  treba  izmijeniti, a u tom slučaju rok 
za ugovaranje moguće je dodatno produljiti za 
najviše 30 dana.
Prilikom pregovaranja Upravni odjel za razvoj i EU 
integracije 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 
f inanciranja ,  s  c i l jem 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 
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planira t i  buduće akt ivnost i  u  pojedinom 
prioritetnom području financiranja.

Članak 38.

Praćenje će se vršiti  odobravanjem opisnih i 
financijskih izvješća korisnika 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.).

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 razvoj i 
EU integracije.
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 vrednovanja, 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;
- mora ju  b i t i  naveden i  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 evident i rani  kod 
korisnika financiranja  prema  važećim  
propisima  o računovodstvu neprofitnih 
organizacija;

- trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni 
sa zahtjevima racionalnog financijskog 
upravljanja, 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);
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- materijali 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 t iskovinama, 
promidžbeni materijal i sl. (pri čemu je 
potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i 
cijenu usluge);

- t roškovi  reprezentac i je  vezani  uz 
organizaci ju programskih odnosno 
projektnih aktivnosti (pri čemu treba navesti 
svrhu, učestalost i očekivani broj sudionika i 
sl.)

- izdaci za troškove plaća i naknada 
voditel j ima programa i l i  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 
b i t i  a n g a ž i r a n a ,  n j e z i n e  s t r u č n e 
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 ili projekta koja mora 
biti 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, 
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.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 47.

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 48.

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.
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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 49.

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

VI. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS 
FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA 
ODOBRENIH SREDSTAVA 

Članak 50.

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.

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

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od 
strane korisnika financiranja

Članak 51.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i 
redovite evidencije vezane uz provođenje projekta 
i l i  p r o g r a m a  k o r i s t e ć i  o d g o v a r a j u ć e 
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 52.

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 53.

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 54.

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 relevantnih 
računovodstvenih podataka;

- dokaze o postupcima nabave poput 
natječajne dokumentacije, ponuda od 
sudionika  na t ječa ja  i  i zv ješ ta ja  o 
procjenama;

- dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 
obvezujućih dokumenata;
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- dokaze o isporučenim uslugama, poput 
odobrenih izvještaja, narudžbenica, prije-
voznih 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, pojedinosti 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 55.

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 56.
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 57.

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 58.

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.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

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 60.

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

KLASA:402-10/18-01/09
URBROJ: 2178/1-11-01-18-1
Slavonski Brod , 26. ožujka 2018. 

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

58.

 Temeljem točke VI. Odluke o minimalnim 
financijskim standardima za decentralizirane 
funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini 
(«Narodne novine» 7/18), točke VIII. Odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, 
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih 
ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti 

u 2018. godini na području Brodsko-posavske 
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» 4/18), suglasnost Ministarstva zdravstva 
(KLASA :404-05/18-01/15, URBROJ: 534-06-1-
1/7-18-02 od 16. ožujka 2018. godine) i članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije  («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije», br. 15/13 – 
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije 
dana 28. ožujka  2018. godine,  donosi 
 

ODLUKU

o  rasporedu  sredstava za decentralizirane 
funkcije između zdravstvenih ustanova  na 

području Brodsko-posavske županije
u  2018. godini 

 I.

Ovom Odlukom sredstva za decentralizirane 
funkcije u zdravstvu za investicijsko ulaganje , 
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih 
ustanova, informatizaciju zdravstvene djelatnosti te 
otplatu kredita raspoređuju se između zdravstvenih 
ustanova na području Brodsko-posavske županije u 
2018. godini u ukupnom iznosu od 16.346.692,00 kn  
kako slijedi:
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II.
   
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije» . 

KLASA: 500-01/18-01/120 
UR.BROJ: 2178/1-11-01/18-1
Slavonski Brod,  28. ožujka 2018. godine

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

- ostali  akti:

59.

ZAVRŠNI RAČUN

za 2017. godinu Županijskog vijeća srpske 
nacionalne manjine u 

Brodsko-posavskoj županiji

PRIHODI

Zatečena novčana sredstva na ŽR 01. 01. 2017.   51.934,93

Srpsko narodno vijeće Zagreb     90.600,00

Brodsko-posavska županija - sredstva za redovne aktivnosti 55.500,00

Ostali prihodi         8.168,00

UKUPNI PRIHODI:      154.268,00

Sveukupno prihodi s početnim stanjem:    206.202,93

RASHODI

Troškovi poslovne banke - naplata vođenja računa    1.475,00

Naknada za rad Vijeću - članova Vijeća    54.110,00

Troškovi osiguranja           893,84

Usluge telefona, pošte i prijevoza      8.000,00

Donacije u novcu      31.100,00

Reprezentacija         7.229,00

Troškovi energije        3.211,63

Računalne usluge        2.800,00

Intelektualne i osobne usluge     11.988,00

Ostali nespomenuti rashodi          404,00

UKUPNI RASHODI:      172.863,31

Razlika prihoda i rashoda     18.595,31

Stanje na ŽR na dan 31. 12. 2017.    33.339,62

U Slavonskom Brodu, 30. 03. 2018. godine

Predsjednik: Dušan Nogić, v.r.
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OPĆINA  BEBRINA

9.

 Temeljem članka 80.stavak 1. i članka 81. 
stavak 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne 
novine” broj 144/12) te članka 38. Statuta Općine 
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 2/18), Općinsko Vijeće na svojoj 9. 
sjednici održanoj 26.03. 2018. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

o usvajanju ostavke vijećnika Danijela Lucića i 
početku obnašanja dužnosti zamjenika 

vijećnika Antonia Kučibradića 

1. Utvrđuje se da je vijećnik Danijel Lučić podnio 
ostavku te mu je danom  20. ožujka 2018. godine 
prestao mandat u Općinskom vijeću općine Bebrina. 

2. Utvrđuje se da su se danom 20. ožujka 2018. 
godine ispunili zakonski uvjeti za početak obnašanja 
dužnosti zamjenika vijećnika Antonia Kučibradića 
iz  Zbjega  koj i  je  b io  drugi  kandidat  na 
Kandidacijskoj listi grupe birača.

OPĆINA BEBRINA 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-02/4
URBROJ: 2178/02-03-17-1
Bebrina, 26. ožujak  2018. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.
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10.

 Na temelju članka 82.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne 
novine» br. 124/14., 115/15. i 87/16.) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 3/2013.), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj  9.  sjednici održanoj dana  26. ožujka  2018. 
godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2017. 

Članak 1.

Salda rezultata poslovanja iskazani u Bilanci na dan 31. prosinac 2017. godine iznose;

1. 92211- višak prihoda poslovanja-                             3.983.054,54 kn

2. 92222- manjak prihoda od nefinancijske imovine  - 2.667.533,60 kn

UKUPAN VIŠAK PRIHODA:                             1.315.520,94 kn

Višak  prihoda poslovanja u iznosu od 3.983.054,54  kn koristit će se djelomično za pokriće manjka prihoda od 

nefinancijske imovine u iznosu od 2.667.533,60 kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.667.533,60  kn ostvarili smo višak prihoda 
poslovanja u iznosu od 1.315.520,94 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

Članak 2.

Utvrđuje se da se ukupan rezultat ostvaren od sljedećih izvora:

Članak 3.

Ukupan višak poslovanja u iznosu 1.315.521,37 kuna koristit će se sukladno izvorima financiranja za rashode 
poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini. 

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 400-06/18-01/4
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak 2018.godine

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

Opći prihodi   932.616,81     

Prihodi za posebne namjene  102.678,75     

Pomoći  215.441,25     

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  64.784,13     

UKUPNO:  1.315.521,37     
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11.

 Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“ broj 157/13, 152/14), Zakona o Hrvatskom 
Crvenom križu  („Narodne Novine“ broj 71/10) i članka 32. Statuta općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 2/2018.), Općinsko vijeće  općine Bebrina  na 9. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2018. 
godine donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih  potreba u socijanoj skrbi
na području općine Bebrina u 2017.godini

I.

Općina Bebrina je u 2017. godini izdvajala sredstva za socijalne potrebe iz proračuna općine Bebrina.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA 

KLASA: 021-05/18-02/6
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak  2018. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.

            
       PROGRAM 

 

Plan 
2017. 

Tekući plan 
2017. 

Ostvarenje 
2017. 

Indeks 

Jednokratne pomoći obiteljima i 
kućanstvima u novcu  15.000,00 15.000,00 11.500,00 76,66 
Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja 20.000,00 20.000,00 16.966,63 84,83 
Potpore Udruzi slijepih 
Brodsko-posavske županije  1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
Potpora za O.Š. Milan Amruš 
Slavonski Brod 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 
Naknada rodiljama za  
novorođenčad 85.000,00 85.000,00 75.500,00 88,82 
Potpore za Crveni križ 
(sukladno Zakonu o HCK 15.000,00 15.000,00 10.006,57 66,67 
Jednokratne pomoći  za ogrjev 
BPŽ 35.150,00 35.150,00 35.150,00 100,00 

UKUPNO: 173.150,00 173.150,00 149.123,20 86,12 
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12.

 Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 32. 
Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), Općinsko vijeće općine 
Bebrina na 9. sjednici održanoj  26. ožujka 2018. godine, donosi 

O D L UK U 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
u 2017.godini

I.

� Usvaja se  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017. godini, koje je podnio općinski 
načelnik.

II.

� Test Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/18-02/9
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak  2018. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.
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14.

 Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), a u skladu sa 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), Zakonom o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 
broj  47/90, 27/93, 38/09), Zakonom o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 
94/13, 85/15, 19/16), Zakonom o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 32. Statuta općine Bebrina  
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 2/18.) Općinsko vijeće općine Bebrina  na svojoj 9.  sjednici 
održanoj dana  26. ožujka 2018. godine donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu općine  
Bebrina  za 2017. godinu

I.

Općina Bebrina je u 2017.godini izdvajala sredstva za navedene potrebe iz Proračuna općine Bebrina.

Dječja igraonica 
 

Plan 
2017. 

Tekući plan 
2017. 

Ostvarenje 
2017. 

Indeks 
 

Provedba programa 
predškolskog odgoja-Male škole 51.000,00 51.000,00 50.382,33 

 
98,79 

Posebni programi – Vrtić Zlatni 
cekin  14.000,00 14.000,00 11.000,00 

 
78,57 

Sufinanciranje boravka djece u 
vrtićima 20.000,00 20.000,00 0,00 

 
0,00 

Sufinanciranje djece u Programu 
igraonice  BUBAMARA 
Brodski Stupnik  29.000,00 29.000,00 18.531,53 

 
 

63,90 
UKUPNO: 114.000,00 114.000,00 79.913,86 70,10 

 
Osnovno obrazovanje 

 
Plan 2017. 

 
Tekući plan 

2017. 
Ostvarenje 
2017. 

Indeks 
 

Sufinanciranje školskih projekata  10.000,00 10.000,00 5.427,53 54,28 
UKUPNO: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 54,28 

 
Srednjoškolsko obrazovanje 

Plan 
2017. 

Tekući plan 
2017. 

Ostvarenje 
2017. 

Indeks 
 

Sufinanciranje prijevoza učenika 
srednjih škola-učeničke karte 114.000,00 114.000,00 113.020,00 

 
99,14 

UKUPNO: 114.000,00 114.000,00 113.020,00 99,14 

 
Visokoškolsko obrazovanje 
 

Plan 
2017. 

Tekući plan 
2017. 

Ostvarenje 
2017. 

Indeks 
 

Pomoći studentima 75.000,00 75.000,00 55.000,00 73,34 
UKUPNO: 75.000,00 75.000,00 55.000,00 73,34 
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Kultura i religija 
 

Plan 
2017. 

Tekući plan 
2017. 

Ostvarenje 
2017. 

Indeks 
 

Kulturno-umjetnički amaterizam, 
glazbeni i folklorni 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 
100,00 

Kulturne manifestacije od interesa 
za općinu 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 
100,00 

Religijske aktivnosti vjerskih 
zajednica 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 
100,00 

Zaštita i očuvanje nepokretnih 
kulturnih dobara/spomenika 
kulture/objekata crkve 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

 
 

100,00 
UKUPNO: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00 

 
Sport 

Plan 
2017. 

Tekući plan 
2017. 

Ostvarenje 
2017. 

Indeks 
 

Djelovanje sportskih udruga – klubovi, 
treninzi i natjecanja, stručni rad, 
administrativno osoblje, oprema i 
rekviziti, materijalni izdaci 125.000,00 125.000,00 100.000,00 

 
 
 

80,00 
Doznaka sportskim udrugama za 
plaćanje režijskih troškova – vode i 
električne energije u objektima 
svlačionica NK 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

 
 
 

100,00 
Donacija lovnim i ribolovnim 
udrugama 15.000,00 15.000,00 14.500,00 

96,67 

UKUPNO: 165.000,00 165.000,00 139.500,00 84,55 

 

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE BEBRINA 

KLASA: 021-05/18-02/5
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak  2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.
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15.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), Općinsko vijeće općine Bebrina na 9. sjednici održanoj  26. 
ožujka 2018. godine, donosi 

ODLUKU
  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I.

� Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Bebrina za 2017. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

� Test Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 
2017. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/18-02/7
URBROJ: 2178/02-03-17-1
Bebrina, 26. ožujak 2018. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.
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16.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), Općinski načelnik općine Bebrina , podnosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa održavanja  komunalne  infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini ostvareno  je   523.680,49 kuna od planiranih    
575.000,00 kuna.

1. Održavanje čistoće u dijelu koji 
se odnosi na čišćenje javnih 
površina: 

 
Plan 
2017. 

 

 
Tekući plan 

2017. 

 
Ostvarenje 

2017. 

 
Indeks 

 

- košnja dječijih igrališta  - tri puta 
godišnje 

- čišćenje ispred svih društvenih 
domova – tri puta godišnje 

- košnja trave na javnoj površini ispred 
napuštenih kuća – dva puta godišnje 

- održavanje i uređenje parkova  

5.000,00 5.000,00 3.547,71 70,95 

UKUPNO: 5.000,00 5.000,00 3.547,71 70,95 
Izvori financiranja: 
Komunalna naknada, koncesijska naknada 

 

 
1. Održavanje javnih površina  

Plan 
2017. 

 

 
Tekući plan 

2017. 

 
Ostvarenje 

2017. 

 
Indeks 

 

Održavanje zelenih površina, pješačkih 
staza, parkova, dječijih igrališta, te 
dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz 
naselje, kad se ti  dijelovi ne održavaju 
kao javne ceste prema posebnom zakonu 

5.000,00 5.000,00 1.530,46 30,61 

Materijal za održavanje javnih površina  20.000,00 20.000,00 6.476,50 32,38 
UKUPNO: 25.000,00 25.000,00 8.006,96 32,03 

Izvori financiranja: 
Komunalna naknada, komunalni doprinos 
koncesijska naknada 
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1. Održavanje  i  nasipanje 
tucanikom ili frezanim asfaltom 
nerazvrstanih cesta  i uređenje 
javnih površina  

 
Plan 
2017. 

 

 
Tekući plan 

2017. 

 
Ostvarenje 

2017. 

 
Indeks 

 

Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak 
Zbjeg – drugi red kuća,  
Stupnički Kuti – kraj sela 
Šumeće – Musin sokak  
Dubočac- cesta do groblja 

170.000,00 170.000,00 164.194,79 96,59 

- čišćenje snijega i leda u zimskom 
periodu  na nerazvrstanim cestama u  
svim naseljima općine 

    

- održavanje poljskih puteva- cesta  u 
svih sedam naselja Općine 

    

Obnova platoa ispred crkve u Dubočcu  130.000,00 130.000,00 125.684,60 96,68 
UKUPNO: 300.000,00 300.000,00 289.879,39 96,63 

Izvori financiranja: 
komunalna naknada, komunalni doprinos,  
Izvori financiranja za održavanje 
poljskih puteva  
prihod od prodaje i zakupa  poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH 

 

 1. Održavanje groblja 
 
 

 
Plan 
2017. 

 

 
Tekući 

plan 
2017. 

 
Ostvarenje 

2017. 

 
Indeks 

 

Održavanje mjesnih groblja  10.000,00 10.000,00 1.875,00 18,75 
UKUPNO: 10.000,00 10.000,00 1.875,00 18,75 

Izvor financiranja: 
Grobna naknada, komunalni doprinos  

 

 
1. Javna rasvjeta 

 
 

 
Plan 
2017. 

 

 
Tekući 

plan 
2017. 

 
Ostvarenje 

2017. 

 
Indeks 

 

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki- 
i rasvjetnih tijela 

 
35.000,00 

 
35.000,00 

 
27.876,25 

 
79,65 

troškovi potrošnje električne energije za 
osvjetljavanje ulica 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 
192.495,18 

 
96,25 

UKUPNO: 235.000,00 235.000,00 220.371,43 93,78 
Izvor financiranja: 
Komunalna naknada, komunalni doprinos  
porezni prihodi 

 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 2017. godinu 
dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.  

KLASA: 363-01/18-02/84
URBROJ: 2178/02-01-17-1
Bebrina, 19. ožujak 2018. godine

Općinski načelnik
Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 5Strana: 940



17.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04 Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/18), Općinsko vijeće općine Bebrina na 9. sjednici održanoj 26. ožujka 
2018. godine, donosi 

ODLUKU
  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata 
i uređenja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I.

� Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na 
području Općine Bebrina za 2017. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području 
Općine Bebrina za 2017. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/18-02/8
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak 2018. godine
�

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.
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18.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), općinski načelnik općine Bebrina, podnosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja/gradnje komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2017. godini planirani su radovi i usluge u 
iznosu 1.910.000,00  kn a ostvareno je 1.813.035,77 kn.

OPIS POSLOVA 
Plan  
2017. 

Tekući plan 
2017. 

Ostvarenje 
2017. 

 
Indeks 

Izvor 
financiranja 

1.Nerazvrstane ceste 1.515.000,00 1.515.000,00 1.503.858,49 99,25  

Izgradnja cesta  u 
Šumeću 

585.000,00 585.0000,00 580.813,74 99,28 5 

Izgradnja ceste  u 
Zbjegu 

140.000,00 140.000,00 138.806,25 99,15 4 

Izgradnja ceste u 
Kaniži  

390.000,00 390.000,00 386.978,00 99,23 4,5 

Izrada projektne 
dokumentacije za 
modernizaciju 
nerazvrstanih cesta 

 
 
 

400.000,00 

 
 
 

400.000,00 

 
 
 

396.987,50 

 
 
 

99,25 

 
 
 
5 

Izgradnja semafora 0,00 0,00 0,00 0,00 5 
Dodatno ulaganje 
(ugibališta) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
7 

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

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

Radovi  u 
gospodarskoj zoni 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
5 

3.Javne površine i 
objekti 

 
370.000,00 

 
370.000,00 

 
309.450,28 

  

Izgradnja pješačke 
staze u Zbjegu  

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
5 

Izrada dokumentacije 
za izgradnju staze 
kroz naselje u 
Stupničkim Kutima  

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 
5 

Izgradnja parkirališta 
kod groblja u 
Stupničkim Kutima  

 
 

 0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 
4 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 5Strana: 942



Izgradnja staze u 
Bebrini 

90.000,00 90.000,00 85.102,63 94,56 4,5 

Autobusna ugibališta  190.000,00 190.000,00 158.812,50 83,59 4,5 
Rekonstrukcija staze 
na groblju u Kaniži 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
5 

Parkiralište kod doma 
Banovci  

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
7 

Izgradnja objekta – 
pomoćna zgrada 
DVD-a Dubočac 

 
 

70.000,00 

 
 

70.000,00 

 
 

65.535,15 

 
 

93,62 

 
 
5 

Izgradnja objekata - 
ostali 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 7 

4.Javna rasvjeta  25.000,00 25.000,00 0,00 0,00  
Postavljanje novih 
rasvjetnih mjesta  

 
25.000 

 
25.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
4 

UKUPNO 1+2+3+4 
 

1.910.000,00  1.910.000,00 1.813.035,77 
 

94,92  

 

Članak 4.

Izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture u 2017.godini su:

Oznaka 
izvora 

finaciranja 
Naziv izvora 

Plan 
 2017. 

Ostvarenje 
 2017. 

1. Sredstva proračuna 0,00 0,00 
4. Komunalni doprinos / komunalna naknada / 

grobna naknada / zakup poljoprivrednog zemljišta/ 
prihod od legalizacije/ prihod od šumskog 
doprinosa 

 
485.000,00 

 
424.514,36 

5. Drugi izvori: Sufinanciranje od strane 
Ministarstava,  Fondova EU, AGENCIJE ZA 
PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI  i 
Sufinanciranje od strane Brodsko-posavske 
županije 

 
 

1.405.000,00 

 
 

1.388.521,41 

7.  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 
UKUPNO: 1.910.000,00 1.813.035,77 

 

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina 
za 2017. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.  

KLASA: 363-01/18-02/
URBROJ: 2178/02-03-17-1
Bebrina, 19. ožujak 2018. godine

Općinski načelnik
Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec., v.r. 
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19.

 Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 32. 
Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), Općinsko vijeće općine 
Bebrina na 9. sjednici održanoj  26. ožujka 2018. godine, donosi 

O D L UK U 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
u 2017. godini

I.

� Usvaja se  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017. godini, koje je podnio općinski 
načelnik.

II.

� Test Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/18-02/9
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak  2018. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.
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20.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“ br.86/12 i 
143/13), te članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/18) Općinsko 
vijeće općine Bebrina na 9. sjednici održanoj dana  26. ožujka 2018. godine   donosi 

IZVJEŠĆE 

o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za  zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru u 2017. godini

Članak 1.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u Proračunu općine 
Bebrina  za 2017. u iznosu od 25.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 37.172,52 kuna.

Sredstva su utrošena za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja sukladno Programu 
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i to za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i 
uređenje makadamskih cesta u u općini Bebrina.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/18-02/10
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak  2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Mijo Belegić, ing., v.r.
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21.

       Na temelju članka 65. Zakona o šumama («NN» broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 
68/12, 148/13 i 94,14) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik brodsko-posavske županije” broj 
3/13), Općinsko vijeće općine Bebrina  na 9. sjednici održanoj 26. ožujka  2018. godine, donosi 

IZVJEŠĆE 

o programu  utroška sredstava od Šumskog doprinosa 
za 2017. godinu

i.

Prihodi od  sredstava  Šumskog doprinosa na području općine Bebrina za 2017. godinu ostvareni su u 
iznosu od 45.061,47 kuna, a utrošeni su za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno programu građenja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine bebrina za 2017. godinu.

ii.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

Klasa: 021-05/18-02/11
Urbroj: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak  2018. godine

Predsjednik
Mijo Belegić, ing., v.r.
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22.

 Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13 i 48/15), Pravilnika o uvjetima i 
načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake («Narodne novine.» broj 45/09.) i članka 32. Statuta općine 
Bebrina  («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 02/18), Općinsko vijeće   općine Bebrina  na 9. 
sjednici  održanoj dana  26. ožujka 2018.godine, donosi

IZVJEŠĆE 

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

koncesije na području općine Bebrina za 2017. godinu 

I.
           Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez 
javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području općine Bebrina  
za 2017. godinu u iznosu od

1. sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta …… 436.476,91 kuna,
2. sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta ….                0  kuna, 
3. sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta ……    64.787,13 kuna,

a utrošena su za financiranje uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u 
funkciji poljoprivredne proizvodnje, geodetske poslove za rekonstrukciju šumskih puteva, te poboljšanje 
komunikacijskih veza naselja popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže na području općine Bebrina.

Sredstva su utrošena i za sufinanciranje poticajnih mjera za unapređenje  poljoprivrede (sufinanciranje analize tla 
za poljoprivrednike).

 
II.

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

III.

Izvješće će se dostaviti  Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/18-02/12
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak  2018. godine

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

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 5 Strana: 947



23.

 Na temelju članka 49. Statuta općine 
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 2/2018), Općinsko vijeće općine 
Bebrina na 9. sjednici održanoj 26. ožujka  2018. 
godine, donosi 

ODLUKU
  

o usvajanju Izvješća načelnika općine 
Bebrina o radu

 u periodu od 1.07.2017. do 31.12.2017. 
godine

I.

� Usvaja se Izvješće načelnika općine 
Bebrina o radu u periodu od 1.07.2017.-
31.12.2017.godine, koje  je podnio općinski 
načelnik.

II.

� Test Izvješća  sastavni je dio ove Odluke. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/18-02/13
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak  2018. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić,ing., v.r.

24.

 
ODLUKU 

o kapitalnim ulaganjima
u javnu rasvjetu na području općine Bebrina

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine Bebrina 
daje suglasnost na provedbu kapitalnih ulaganja u 
javnu rasvjetu na području općine Bebrina koji se 
imaju provesti na području općine Bebrina.

Članak 2.

Ovom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik na 
donošenje odluka o prijavi programa i projekata u 
svrhu izgradnje, unaprijeđenja i rekonstrukcije 
javne rasvjete na natječaje tuzemnih i inozemnih 
tijela javne vlasti i drugih davatelja sredstava, a u 
svrhu  s t jecanja  odgovara juć ih  s reds tava 
sufinanciranja i novčane pomoći pri provedbi 
programa i projekata.

Utvrđuje se da će se, po potrebi donijeti pojedinačne 
odluke o suglasnosti za provedbu pojedinog 
programa i projekta, ukoliko će donošenje 
pojedinog akta biti uvijet za prijavu na natječaje iz 
prethodnog stavka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/18-01/14
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Mijo Belegić, ing., v.r.
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25.

ODLUKU 

o kapitalnim ulaganjima
u nerazvrstane ceste na području općine 

Bebrina

Članak 1.

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine 
Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnih 
ulaganja u nerazvrstane ceste na području općine 
Bebrina koje su određene Odlukom o nerazvrstanim 
cestama na području općine Bebrina (KLASA:021-
05/16-02/29, UR.BROJ:2178/02-03-16-1 od 13. 
prosinca 2016.godine) i Odlukom o izmjeni i dopuni 
odluke o nerazvrstanim cestama na području općine 
B e b r i n a  ( K L A S A : 0 2 1 - 0 5 / 1 7 - 0 2 / 5 0 , 
URBROJ:2178/02-03-17-2 od 2. studenog 2017. 
godine).
� Suglasnost iz prethodnog stavka daje se i za 
ceste koje će se razvrstati kao nerazvrstane 
posebnim odlukama.

Članak 2.

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik na 
donošenje odluka o prijavi programa i projekata u 
svrhu rekonstrukcije i građenja nerazvrstanih cesta.
Utvrđuje se da će se, po potrebi donijeti pojedinačne 
odluke o suglasnosti za provedbu pojedinog 
programa i projekta, ukoliko će donošenje 
pojedinog akta biti uvijet za prijavu na natječaje.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/18-01/15
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujka 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Mijo Belegić, ing., v.r.

26.

ODLUKU 

o kapitalnim ulaganjima
u tematske parkove i poučne staze na području 

općine Bebrina

Članak 1.

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine 
Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnih 
ulaganja u tematske parkove i pučne staze na 
području općine Bebrina.
Tematskim parkovima u smislu ove Odluke smatra 
se park  nastao specijalizacijom prema određenom 
sadržaju (temi) i aktivnosti.
Poučnim stazama smatra se uređena staza čije 
uređenje osigurava stručna objašnjena, tumačenja i 
vođenje interpretacijsko-edukacijskim pločama.

Članak 2.

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik na 
donošenje odluka o pokretanju posupaka izrade 
projektne dokumentacije te prijavi programa i 
pro jekata  u  svrhu gradnje ,  održavanja  i 
modernizacije tematskih parkova i poučnih staza.

Utvrđuje se da će se, po potrebi donijeti pojedinačne 
odluke o suglasnosti za provedbu pojedinog 
programa i projekta, ukoliko će donošenje 
pojedinog akta biti uvijet za prijavu na natječaje.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/18-01/16
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. veljače 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Mijo Belegić, ing., v.r.
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27.

 Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
regionalnoj (područnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 32. Statuta 
općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 02/2018) Općinsko vijeće 
općine Bebrina na svojoj 9. sjednici održanoj 26. 
ožujka 2018. godine, donosi

POSLOVNIK

Općinskog vijeća općine Bebrina

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 Unutarnje ustrojstvo, rad i djelovanje Općinskog 
vijeća općine Bebrina uređuje se Poslovnikom 
Općinskog vijeća općine Bebrina. 

Članak 2.

 Ovim Poslovnikom se utvrđuje:

- konstituiranje Općinskog vijeća općine 
Bebrina, početak obnašanja vijećničke 
dužnosti, mirovanje i prestanak mandata 
vijećnika, 

- ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika, 
potpredsjednika i članova Općinskog 
vijeća,

- djelokrug, sastav i način rada radnih tijela 
Općinskog vijeća,

- odnosi Općinskog vijeća i drugih tijela 
lokalne samouprave,

- postupak donošenja akata i rasprave o 
pojedinim pitanjima iz djelokruga 
Općinskog vijeća, 

- poslovni red na sjednicama Općinskog 
vijeća,

- javnost rada Općinskog vijeća,
- obavljanje stručnih, administrativnih, 

tehničkih i drugih poslova za potrebe 
Općinskog vijeća i vođenje tih poslova.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG 
VIJEĆA, POČETAK OBNAŠANJA 
VIJEĆNIČKE DUŽNOSTI, MIROVANJE I 
PRESTANAK MANDATA VIJEĆNIKA 
 

Članak 3.

 Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva 
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave 
ili osoba koju on ovlasti.
 Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do 
izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
 Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Općinskog 
vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog 
vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.
 Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća, 
izabrani predsjednik Općinskog vijeća preuzima 
predsjedanje sjednicom.

Članak 4.

 Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća bira 
se Mandatna komisija, Komisija za izbor i 
imenovanje i predsjednik Općinskog vijeća.
 Osim predsjednika Općinskog vijeća na 
konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće može 
birati i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 Pravo podnošenja prijedloga odluka iz stavka 1. i 2. 
ovoga članka, na konstituirajućoj sjednici, imaju 
klubovi vijećnika ili najmanje jedna trećina 
vijećnika.

Članak 5.

 Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici 
podnosi izvješće Općinskom vijeću o provedenim 
izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih 
vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku 
dužnost, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost 
nespojivu sa vijećničkom dužnošću pa im vijećnički 
mandat miruje, o imenima vijećnika kojima mandat 
miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku 
dužnost.
 Izabrani vijećnici, koji daju ostavku dužni su pisanu 
ostavku ovjeriti kod javnog bilježnika najranije 
osam dana prije podnošenja iste. Pisana ostavka 
člana predstavničkog tijela treba biti zaprimljena 
najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja 
konstituirajuće sjednice ili sjednice Općinskog 
vijeća.
 Na konstituirajućoj sjednici umjesto vijećnika koji 
su dali ostavku ili stavili mandat u mirovanje, 
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nazočni su zamjenici vijećnika određeni sukladno 
Zakonu. 
 Općinsko vijeće zaključkom prihvaća izvješće 
Mandatne komisije.

Članak 6.

 Nakon što Općinsko vijeće prihvati izvješće 
Mandatne komisije o provedenim izborima, pred 
predsjedateljem Općinskog vijeća (u daljnjem 
tekstu: predsjedatelj), vijećnici daju prisegu. Tekst 
prisege glasi:
 ”Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 
Općinskom vijeću obnašati savjesno i odgovorno i 
da ću se u svom radu držati Ustava i zakona, Statuta 
općine i poštivati pravni poredak, te da ću se 
zauzimati za svekoliki napredak općine Bebrina, 
Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske.”
 Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon toga 
poziva vijećnike a vijećnici daje prisegu tako što 
ustaje i izgovaraju: “Prisežem”.

Članak 7.

 Općinsko vijeće konstituirano je izborom 
predsjednika na konstituirajućoj sjednici na kojoj je 
nazočna većina članova Općinskog vijeća.
 Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi 
se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 
domovino”.
 

Članak 8.

 Vijećnik, koji nije bio nazočan konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća, daje prisegu na idućoj 
sjednici Općinskog vijeća.
 Vijećnik ili zamjenik vijećnika koji nije bio nazočan 
sjednici kada je Općinsko vijeće donijelo odluku o 
početku njegovog mandata, prisegu daje na idućoj 
sjednici.

Članak 9.

 Danom konstituiranja Općinskog vijeća vijećnik 
počinje obnašati vijećničku dužnost i do dana 
prestanka mandata ima prava i dužnosti vijećnika 
utvrđena zakonom, Statutom općine i ovim 
Poslovnikom.
 Zamjenik vijećnika počinje obnašati vijećničku 
dužnost danom kada Općinsko vijeće utvrdi 
zakonske pretpostavke za primjenu instituta 
zamjenjivanja.
 Odluke iz stavka 2. ovog članka objavljuju su u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” 

ili službenom glasilu općine Bebrina.

Članak 10.

 Vijećniku prestaje vijećnički mandat:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 
ostavke sukladno pravilima o dostavi 
propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku,

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

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom 
pravomoćnosti sudske presude,

- ako odjavi prebivalište s područja općine 
Bebrina, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojima se 
uređuje hrvatsko državljanstvo,

-� smrću.
 U slučaju smrti, vijećniku prestaje vijećnički 
mandat danom smrti. U ostalim slučajevima 
vijećniku prestaje mandat kada nastupe druge 
okolnosti predviđene Ustavom i zakonom.

Članak 11.

 Vijećniku miruje vijećnički mandat za vrijeme dok 
obnaša dužnost za koju je zakonom određeno da je 
nespojiva sa vijećničkom dužnošću, odnosno za 
vrijeme za koje je stavio vijećnički mandat u 
mirovanje.
 Za vrijeme mirovanja vijećničkog mandata, 
vijećniku miruju sva prava i dužnosti, ako zakonom 
ili ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

Članak 12.

 Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, te Komisije za 
izbor i imenovanja, Klub vijećnika koji ima većinu u 
Općinskom vijeću, odnosno stranka ili koalicija 
stranaka koja ima većinu u Općinskom vijeću, 
predlaže dnevni red radnog dijela konstituirajuće 
sjednice.

III. OPĆA PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
 

Članak 13.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
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- sudjelovati na sjednicama Općinskog 
vijeća

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju 
koje je na dnevnom redu sjednice, 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća 

- predlagati pitanja iz djelokruga vijeća
- postavljati pitanja Općinskom načelniku i 

zamjeniku Općinskog načelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na 

njima raspravljati, a u radnim tijelima 
kojih je član i glasovati,

- ima pravo uvida u registar birača za 
vrijeme dok obavlja dužnost

- tražiti i dobiti podatke potrebne za 
obavljanje dužnosti 

- prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama 
odredi Općinsko vijeće,

- novčanu naknadu za sudjelovanje u radu 
na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, Statuta općine i ovoga 
Poslovnika.

Članak 14.

 Vijećniku se dostavljaju:
- prijedlozi akata koje donosi Općinsko 

vijeće,
- izvješća, raščlambe i drugi materijali o 

kojima će raspravljati Općinsko vijeće.

Članak 15.

 Vijećniku su dostupni svi službeni materijali, 
dokumenti i podaci koje se pripremaju ili prikupljaju 
u radnim tijelima Općinskog vijeća i upravnim 
tijelima općine a koji se odnose na teme o kojima se 
raspravlja na Općinskom vijeću.
 Materijali, dokumenti i podaci iz stavka 1. ovoga 
članka mogu biti vijećnicima dostupni i putem 
internet stranice ovisno o tehničkim mogućnostima 
općine.

Članak 16.

 Predsjednik ili predsjedatelj Općinskog vijeća i 
predsjednik radnog tijela dužan je davati vijećniku 
obavijesti i objašnjenja.
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine 
dužan je davati vijećniku obavijesti o radu 
Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 17.

 Vijećnici su dužni čuvati podatke koje saznaju u 
obnašanju vijećničke dužnosti a koji, prema 
zakonskim propisima, nose oznaku tajnosti i zato su 
odgovorni prema zakonu.
 Općinsko vijeće može donijeti kodeks o etičkom 
ponašanju vijećnika.

Članak 18.

 Vijećnik može tražiti da mu Jedinstveni upravni 
odjel pruži pomoć u obnašanju njegove vijećničke 
dužnosti, prvenstveno u izradi prijedloga koje 
podnosi, u obavljanju poslova i zadaća koje mu je 
povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća, odnosno da 
mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine 
teme koje su u dnevnom redu sjednice Općinskog 
vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne 
obavijesti i objašnjenja. 

Članak 19.

 Klub vijećnika u Općinskom vijeću mogu 
osnovati:
- politička stranka koja ima najmanje tri 

vijećnika,
- dvije ili više političkih stranaka koje imaju 

zajedno najmanje tri vijećnika,
- najmanje tri nezavisna vijećnika,
- vijećnici iz reda nacionalnih manjina.

 Vijećnik može biti član samo jednog kluba, a 
vijećnik iz reda nacionalnih manjina može biti i član 
kluba stranke kojoj pripada, uz njezin pristanak.
 Predsjednik Kluba vijećnika, u pogledu prava i 
obveza ima status predsjednika radnog tijela 
Općinskog vijeća.

Članak 20.

 Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju 
izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 
svoja pravila rada te podatke o članovima. 
Predsjednik Općinskog vijeća osigurat će u skladu s 
mogućnostima općine klubovima vijećnika, 
razmjerno broju članova kluba, prostorne i druge 
tehničke uvjete za rad (dvoranu za sjednice, prijepis, 
umnožavanje, dostavu materijala i drugo).
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IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 21.

 Općinsko vijeće ima predsjednika i 
potpredsjednika.

Članak 22.

 Predsjednik Općinskog vijeća:
- predstavlja Općinsko vijeće,
- saziva i predsjeda sjednicama Općinskog 

vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja 

u propisani postupak,
- predlaže dnevni red sjednice Općinskog 

vijeća,
- brine se o postupku donošenja općih i 

drugih akata,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje opće i druge akte koje donosi 

Općinsko vijeće,
- brine se o suradnji Općinskog vijeća i 

Općinskog načelnika,
- određuje predstavnike Općinskog vijeća u 

svečanim i drugim prigodama,
- brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju 

dužnosti vijećnika,
- obalja i druge poslove određene zakonom, 

Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 23.

 Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu 
predsjedniku Općinskog vijeća te obavlja poslove iz 
njegova djelokruga za koje ga on ovlasti.
 U slučaju odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća 
ili spriječenosti u obnašanju predsjedničke dužnosti, 
njega zamjenjuje potpredsjednik.

V. RADNA TIJELA OPĆINSKOG 
VIJEĆA

 Opće odredbe 
Članak 24.

 Radna tijela Općinskog vijeća su odbori, komisije i 
povjerenstva u skladu s ovim Poslovnikom.
 U radnom tijelu Općinskog vijeća raspravlja se o 
prijedlozima i poticajima za donošenje općih i 
drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga 
Općinskog vijeća.
 Radno tijelo prati, u okviru svog djelokruga, rad 

općinskog načelnika i drugih tijela čiji rad nadzire 
Općinsko vijeće sukladno zakonu i Statutu.
 Radno tijelo Općinskog vijeća nakon provedene 
rasprave zauzima stajalište, odnosno utvrđuje 
prijedloge akata i o tome izvješćuje Općinsko vijeće. 
 U radnom tijelu raspravlja se o predstavkama i 
prijedlozima koje građani podnose Općinskom 
vijeću. Ako je predstavka ili prijedlog građana za 
donošenje općih ili drugih akata upućena 
Općinskom vijeću, predsjednik Općinskog vijeća će 
je proslijediti predsjedniku matičnog radnog tijela 
koje je dužno najkasnije u roku od tri mjeseca 
izvijestiti podnositelja predstavke ili prijedloga o 
ishodu predstavke odnosno prijedloga.

Članak 25.

 Radi razmatranja drugih pitanja Općinsko vijeće 
može, uz radna tijela osnovana ovim Poslovnikom, 
osnovati i druga radna tijela.
 Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela uređuje se 
njihov naziv, sastav djelokrug i način rada.

Članak 26.

 Radno tijelo Općinskog vijeća ima predsjednika, 
potpredsjednika i određeni broj članova.
 Općinsko vijeće bira i razrješava predsjednika, 
potpredsjednika i članove radnog tijela iz reda 
vijećnika u Općinskom vijeću,  ako ovim 
Poslovnikom nije drugačije određeno.
 Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom 
sastavu Općinskog vijeća.
 Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova 
radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka 
ili nastupa mirovanja vijećničkog mandata.

Članak 27.

 Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća 
usklađuje rad radnog tijela s radom Općinskog 
vijeća i drugih radnih tijela, predlaže dnevni red i 
predsjeda sjednicama radnog tijela.
 Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća surađuje 
s predsjednikom Općinskog vijeća, predsjednicima 
drugih radnih tijela Općinskog vijeća, Općinskim 
načelnikom te pročelnikom Jedinstvenog upravnog 
odjela u svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela.
 Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća brine se 
o provođenju zaključaka radnog tijela i zaključaka i 
odluka Općinskog vijeća iz djelokruga radnog tijela 
te  obavlja  druge poslove određene ovim 
Poslovnikom.
 Potpredsjednik radnog tijela Općinskog vijeća u 
slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, ima 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 5 Strana: 953



njegova prava, obveze i odgovornosti određene 
ovim Poslovnikom.
 U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i 
potpredsjednika, sjednicom radnog tijela predsjeda 
član radnog tijela kojeg na to ranije ovlasti 
predsjednik radnog tijela.
 Ukoliko nije određen član radnog tijela iz 
prethodnog stavka ovog članka koji će predsjedati 
radnim tijelom odredit će ga predsjednik Općinskog 
vijeća.

Članak 28.

 Sjednicu radnog tijela Općinskog vijeća saziva 
predsjednik radnog tijela, a dužan ju je sazvati 
najkasnije u roku od 8 dana na osnovi zaključka 
Općinskog vijeća ili ako to zatraži predsjednik 
Općinskog vijeća ili trećina članova radnog tijela 
Općinskog vijeća, uz navođenje pitanja koja treba 
razmotriti na sjednici.
 Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad je to dužan 
učiniti, sjednicu radnog tijela Općinskog vijeća 
sazvat će predsjednik Općinskog vijeća, odnosno 
vijećnik kojeg predsjednik odredi.

Članak 29.

 Radno tijelo Općinskog vijeća može zauzimati 
stajališta o pitanjima iz svog djelokruga samo ako je 
sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a 
odluke se donose većinom glasova nazočnih 
članova.
 O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik 
kojeg potpisuje predsjednik radnog tijela Općinskog 
vijeća, odnosno osoba koja ga zamjenjuje.
 Zapisnik s materijalima sjednice čuva predsjednik 
radnog tijela Općinskog vijeća i nakon isteka 
mandata Općinskog vijeća pohranjuje ih u 
pismohranu općine.

Članak 30.

 Radna tijela Općinskog vijeća pokreću razmatranje 
pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna su razmotriti 
svako pitanje iz svog djelokruga koje im uputi na 
razmatranje ili za koje to traži predsjednik 
Općinskog vijeća.

Članak 31.

 Radno tijelo Općinskog vijeća može uključiti 
znanstvene i druge organizacije i pojedine 
stručnjake u pripremanje akata ili razmatranje 
pojedinog pitanja iz njegova djelokruga, ako su za to 
osigurana financijska sredstva, a može predložiti 

Općinskom načelniku da se ti poslovi povjere 
Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 32.

 Radno tijelo Općinskog vijeća obvezno je o svojim 
primjedbama,  mišl jenj ima,  s ta ja l iš t ima i 
prijedlozima izvijestiti Općinsko vijeće. Radno 
tijelo može izvijestiti o stajalištu manjine svojih 
članova, a mora kad mišljenja ostanu podijeljena u 
pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pitanja ili 
kada pojedini član radnog tijela traži da se posebno 
izdvoji njegovo mišljenje.
 Kad podnosi izviješće ili prijedlog Općinskom 
vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja koji će 
prema zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili 
na zahtjev Općinskog vijeća, na sjednici obrazložiti 
stajalište ili prijedlog radnog tijela.

Članak 33.

 Radna tijela Općinskog vijeća surađuju 
međusobno, a mogu održati zajedničku sjednicu te 
Općinskom vijeću podnijeti i zajedničko izvješće o 
temi rasprave.

Članak 34.

 Radno tijelo Općinskog vijeća može na sjednice 
pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike i 
druge osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o 
pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.
 Radno tijelo Općinskog vijeća može, u skladu s 
ovim Poslovnikom, donijeti poslovnik o svom radu.

Posebne odredbe 

Članak 35.

 Radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost 
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Mandatna komisija
4. Odbor za financije i proračun

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost

Članak 36.

 Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost:
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-� predlaže Statut i Poslovnik Općinskog 
vijeća
-� predlaže pokretanje postupka za izmjenu 
statuta i poslovnika
-� prati i razmatra provedbu Statuta općine,
-� rješava sporove u djelokrugu radnog tijela 
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 mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću
-� obavlja i druge poslove određene ovim 
statutom.

Članak 37.

 Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost ima predsjednika i dva člana.

Komisija za izbor i imenovanja

Članak 38.

 Komisija za izbor i imenovanja:
- priprema i podnosi Općinskom vijeću 

prijedlog za izbor i razrješenje 
predsjednika, potpredsjednika i članova 
radnih tijela Općinskog vijeća,

- predlaže imenovanje i opoziv predstavnika 
Općinskog vijeća u određena tijela i 
udruge, 

- predlaže izbor, imenovanja, razrješenje i 
opoziv drugih osoba koje bira odnosno 
imenuje Općinsko vijeće, ako zakonom i 
ovim Poslovnikom nije drugačije 
određeno,

- predlaže propise o primanjima vijećnika, 
te naknade vijećnicima za rad u 
Općinskom vijeću

- obavlja i druge poslove određene 
zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 39.

 Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i 
dva člana.
 

Mandatna komisija

Članak 40.

 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 
mandata kada se ispune zakonom 
predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko 
vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za 
početak mandata zamjeniku vijećnika.

- predlaže Općinskom vijeću odluku o 
prestanku mandata vijećniku, odnosno 
odluku o mirovanju mandata vijećnika, 
kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti, 
podnosi izvješće Općinskom vijeću da su 
ispunjeni zakonski uvjeti za početak 
vijećničkog mandata zamjeniku vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Poslovnikom, Statutom i zakonom.

Članak 41.

 Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.

Odbor za financije i proračun

Članak 42.

- predlaže Općinskom vijeću prijedlog 
proračuna općine Bebrina, prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama proračuna 
općine Bebrina,

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Poslovnikom i Statutom.

Članak 43.

 Odbor za financije i proračun ime predsjednika i dva 
člana.
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VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 44.

 Općinski načelnik prisustvuje sjednicama 
Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, 
sudjeluje u njihovu radu, iznosi stajališta, daje 
obavijesti i stručna objašnjenja, izjašnjava se o 
podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu općih 
i drugih akata ako je za to ovlašten. 
 Ako na raspravi nije nazočan općinski načelnik, a 
Općinsko vijeće ili radno tijelo smatra da je 
nazočnost nužna, raspravu može prekinuti ili 
odgoditi. O tome će Općinsko vijeće odlučiti bez 
rasprave. 
 U raspravi u Općinskom vijeću i radnim tijelima 
osim Općinskog načelnika, može sudjelovati i 
njegov zamjenik.

Članak 45.

 O sazivanim sjednicama predsjednik Općinskog 
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća 
izvješćuju općinskog načelnika. O sazivanim 
sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela 
Općinskog vijeća na kojime će se razmatrati 
prijedlog akta ili drugi prijedlog što ga je podnio 
Općinski načelnik, izvješćuje se i zamjenik 
Općinskog načelnika.
 Zatražena mišljenja, stajališta i prijedloge 
Općinskog načelnika u slučajevima kada ono nije 
predlagatelj, Općinski načelnik je obvezan dostaviti 
Općinskom vijeću do početka rasprave u radnim 
tijelima Općinskog vijeća te odrediti svog 
predstavnika. 

ODGOVORNOST OPĆINSKOG 
NAČELNIKA OPĆINSKOM VIJEĆU

Članak 46.

 Općinski načelnik je obvezan najmanje dva puta 
godišnje podnijeti izvješće Općinskom vijeću o 
svom radu, o politici koju provodi, u cjelini ili o 
pojedinom području, o izvršavanju zakona i drugih 
propisa te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.
 Općinski načelnik može i na vlastiti poticaj 
podnijeti Općinskom vijeću izviješće o svom radu i 
o stanju u pojedinim područjima.

Članak 47.

 Općinski načelnik je odgovoran Općinskom 

vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.
 Općinski načelnik i njegov zamjenik zajednički su 
odgovorni za odluke koje donose, a osobno su 
odgovorni za svoje područje rada.

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Opće odredbe

Članak 48.

 Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonima Republike Hrvatske i ovim 
Poslovnikom donosi Statut kao temeljni akt općine, 
odluke, povelje, preporuke i zaključke te daje 
vjerodostojna tumačenja općih akata odnosno 
odluka.

Članak 49.

 Općinsko vijeće može odlukom, poveljom, 
zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom 
državljaninu ili organizaciji odati priznanje za 
njihov rad koji je od osobitog interesa za općinu 
Bebrina. Prijedlog priznanja Općinskog vijeća 
podnosi predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 50.

 Odluka se donosi kao akt uređivanja unutarnjeg 
ustrojstva, način rada i odnosa u Općinskom vijeću.
 Odlukom, kao aktom ostvarivanja prava Općinskog 
vijeća, odlučuje se o izboru odnosno imenovanju, 
razrješenju i opozivu, o imenovanju u određena 
tijela, o potvrdi akata organizacija i zajednica ili o 
davanju suglasnosti na takve akte kad je to određeno 
zakonom te obavljaju druga zakonom utvrđena 
prava.
 Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi od 
važnosti za građane, pravne osobe i udruge građana, 
utvrđuju njihova prava i obveze te druga pitanja od 
općeg interesa za Općinu, kad je to propisano 
zakonom ili Statutom.

Članak 51.

 Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način 
rada i odnosi u Općinskom vijeću ili obavljaju druga 
opća ovlaštenja donose se u obliku odluke, 
poslovnika ili pravilnika.

Članak 52.

 Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i 
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pritužbe o nepravilnostima u radu tijela koja imaju 
javne ovlasti s prijedlogom za njihovo razrješenje.

Članak 53.

 Zaključcima Općinsko vijeće utvrđuje stajališta o 
određenim događajima i pojavama.
 Na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti 
zaključcima se mogu zauzimati stajališta, izražavati 
mišljenja ili utvrđivati obveze općinskog načelnika. 
 

Članak 54.

 Radna tijela Općinskog vijeća mogu, u okviru 
svojega djelokruga, donositi zaključke o svojem 
radu i o radu Jedinstvenog upravnog odjela općine, 
kojima zauzimaju stajališta, izražavaju mišljenja i 
podnose prijedloge.
 Radna tijela Općinskog vijeća donose i druge akte u 
okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim 
propisom.

Članak 55.

 Tekst općih i drugih akata potpisuje predsjednik 
Općinskog vijeća.
 Zaključke i druge akte koje donose radna tijela 
Općinskog vijeća potpisuje predsjednik tijela koje je 
donijelo zaključke i druge akte.

Članak 56.

 Na izvornike općih i drugih akata Općinskog vijeća 
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
 Pod izvornikom općeg i drugog akta Općinskog 
vijeća razumijeva se onaj tekst općeg i drugog akta, 
koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
 Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 
pismohrani općine.
 O izradi izvornika akata Općinskog vijeća, o 
stavljanju pečata na izvornike tih akata, o čuvanju 
izvornika i o njihovoj evidenciji brine se Jedinstveni 
upravni odjel općine.

Članak 57.

 Opći akti Općinskog vijeća, vjerodostojno 
tumačenje općih akata, odluke o izboru, odnosno 
imenovanju, razrješenju i opozivu dužnosnika koje 
bira ili imenuje Općinsko vijeće, objavljuju se u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” 
ili službenom glasilu općine.
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela daje, na 
osnovi izvornika akta Općinskog vijeća, ispravke 
pogrešaka u objavljenom tekstu toga akta.

Članak 58.

 Ako predsjednik Općinskog vijeća ustanovi da 
podneseni prijedlog akta Općinskom vijeću, 
odnosno raščlamba, izvješće ili drugi akt nije 
sastavljen u skladu s odredbama ovog Poslovnika, 
zatražit će od predlagatelja da u određenom roku 
postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog 
Poslovnika.
 Za vrijeme dok predlagatelj ne otkloni nedostatke 
akta, ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđenih 
ovim Poslovnikom, a ako nedostaci akta ne budu 
otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se 
prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije 
podnesen Općinskom vijeću.

Postupak donošenja općih i drugih akata 
Općinskog vijeća

a) Pokretanje postupka

Članak 59.

 Postupak donošenja općih i drugih akata pokreće se 
dostavom prijedloga akata predsjedniku Općinskog 
vijeća.

Članak 60.

 Pravo predlagati akte ima svaki vijećnik u 
Općinskom vijeću, klubovi vijećnika u Općinskom 
vijeću, radna tijela Općinskog vijeća i Općinski 
načelnik.

Članak 61.

 Predlagatelji akata, mogu se prilikom ukazivanja na 
potrebu donošenja određenog akta, pozivati i na 
predstavke ili prijedloge koje, u skladu sa zakonom 
imaju pravo podnositi građani a u svom sadržaju 
ukazuju na potrebu donošenja ili izmjene pojedinog 
akta.

Članak 62.

 Općinsko vijeće može posebnim zaključkom 
odrediti da se u radnim tijelima provede, na osnovi 
prikaza stanja u pojedinim područjima te izloženih 
teza o mogućim normativnim rješenjima, a uz 
potrebna obrazloženja, prethodna rasprava o 
razlozima donošenja akta i o osnovnim pitanjima 
koje treba urediti aktom.
 Prijedlog za provođenje prethodne rasprave može 
podnijeti ovlašteni predlagatelj zakona.
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 Prethodna se rasprava može provesti i na sjednici 
Općinskog vijeća.
 Nakon provedene prethodne rasprave sva stajališta, 
mišljenja i prijedlozi dostavljaju se predlagatelju 
koji je obvezan pri izradi prijedloga akta uzeti ih u 
obzir te posebno obrazložiti one koje nije mogao 
prihvatiti.

b) Prijedlog općeg akta

 Sadržaj prijedloga akta

Članak 63.

 Prijedlog općeg akta sadrži:
- zakonsku osnovu donošenja akta, 
- osnovna pitanja koja se trebaju urediti 

aktom te posljedice koje će donošenjem 
akta proisteći,

- tekst prijedloga akta, 
- tekst odredbi važećeg akta koji se 

mijenjaju, odnosno dopunjuju ako se 
predlaže izmjena ili dopuna akta.

 Uz prijedlog akta predlagatelj može dostaviti i 
odgovarajuću dokumentaciju, posebice stručna 
mišljenja, i druge akte kojima obrazlaže svoj 
prijedlog.

Članak 64.

 Tekst prijedloga općeg akta sadrži rješenja u obliku 
pravnih odredbi.
 Pojedina se rješenja mogu predložiti alternativno, s 
potrebnim obrazloženjima svake od predloženih 
alternativa.
 U obrazloženju prijedloga akta daje se objašnjenje 
pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog akta.

c) Podnošenje i upućivanje prijedloga

Članak 65.

 Postupak donošenja akta pokreće se u obliku 
prijedloga akta s tekstom prijedloga akta, a mora 
sadržavati sve sastojke iz članka 63. ovog 
Poslovnika.
 Predlagatelj akta obvezan je izvijestiti predsjednika 
Općinskog vijeća tko će u radnim tijelima i u 
Općinskom vijeću davati obavještenja i objašnjenja, 
odnosno potrebna obrazloženja o podnesenom 
prijedlogu akta.

Članak 66.

 Predsjednik Općinskog vijeća upućuje primljeni 
prijedlog akta predsjednicima svih radnih tijela, 
svim vijećnicima i Općinskom načelniku ako on nije 
predlagatelj.

d) Razmatranje prijedloga u radnim 
tijelima

Članak 67.

 Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici 
Općinskog vijeća, predsjednik matičnog radnog 
tijela i Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost dužni su prijedlog akta uvrstiti u dnevni 
red sjednice radnog tijela i provesti raspravu.
 Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima 
prijedloga akta, a Komisija za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost i o zakonskim osnovama akta.

Članak 68.

 Ako se prijedlogom akta stvaraju materijalne 
obveze, Općinsko vijeće ne može odlučivati o 
prijedlogu akta prije nego utvrdi da se za ispunjenje 
tih obveza mogu osigurati financijska sredstva. 

Članak 69.

 Kad razmotri prijedlog akta, matično radno tijelo 
podnosi svoje izvješće Općinskom vijeću s 
mišljenjem, primjedbama i prijedlozima iznesenim 
u tijeku njegovog razmatranja.
 Matično radno tijelo će razmotriti mišljenja, 
primjedbe i prijedloge koje su mu dostavila druga 
radna tijela koja su razmatrala prijedlog. U izvješću 
koje podnosi Općinskom vijeću, matično radno 
tijelo izražava i svoje stajalište o mišljenju, 
primjedbama i prijedlozima tih radnih tijela.

Članak 70.

 Izvješća se radnih tijela upućuju predsjedniku 
Općinskog vijeća, koji ih dostavlja predlagatelju 
akata, predsjednicima radnih tijela i vijećnicima.

Članak 71.

 Radno tijelo, kad razmotri prijedlog akta, određuje 
izvjestitelja koje će na sjednici Općinskog vijeća 
izlagati stajališta, mišljenja i primjedbe te 
obrazlagati prijedloge tog tijela.
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e) Rasprava o prijedlogu akta na sjednici 
Općinskog vijeća

Članak 72.

 O prijedlogu za donošenje akta Općinsko vijeće će 
raspravljati najkasnije u roku 30 dana od podnošenja 
prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
 Rasprava o prijedlogu obuhvaća uvodno izlaganje 
predlagatelja, raspravu o pojedinostima koja 
uključuje i raspravu o tekstu prijedloga odluke, 
raspravu o stajalištima radnih tijela koja su 
razmatrala prijedlog, raspravu o podnijetim 
prijedlozima za izmjenu, te odlučivanje o 
prijedlozima za izmjenu i donošenje akta.

Članak 73.

 Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje on 
odredi osim usmenog izlaganja na početku rasprave 
imaju prava davati objašnjenja, iznositi mišljenja i 
iz jašnjavat i  se  o  iznesenim mišl jenj ima, 
primjedbama i prijedlozima tijekom cijele rasprave.
 Usmeno izlaganje na početku rasprave može 
podni je t i  samo predlagate l j  i l i  jedan od 
predstavnika. 
 Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje on 
odredi, može povući prijedlog akta do zaključenja 
rasprave.

Članak 74.

 Izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo prijedlog 
akta može iznositi mišljenja, primjedbe i prijedloge 
koje je zauzelo radno tijelo.

Članak 75.

 Općinski načelnik može zatražiti riječ tijekom cijele 
rasprave u Općinskom vijeću i kada prijedlog akta 
nije podnio.

Članak 76.

 Na sjednici Općinskog vijeća o prijedlogu akta, vodi 
se u pravilo objedinjeno, opća rasprava i rasprava o 
pojedinostima.

Članak 77.

 Opća rasprava o prijedlogu akta vodi se na način da 
vijećnici iznose svoja mišljenja o osnovnim 
pitanjima koje treba urediti aktom, o zakonskom 
ovlaštenju da se predloženi odnosi urede aktom i o 
opsegu i načinu uređivanja tih odnosa.

 Rasprava o pojedinostima vodi se na taj način što se 
raspravlja i o tekstu prijedloga akta.
 Po završenoj raspravi i odlučivanju o prijedlozima 
za izmjenu, odlučuje se o donošenju akta.
 

f) Donošenje akata po hitnom postupku

Članak 78.

 Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku, 
samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi 
osobito opravdani razlozi, odnosno kada je to nužno 
radi sprječavanja ili otklanjanja većih posljedica i 
poremećaja.
 Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije do utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. 
Predsjednik Općinskog vijeća bez odgađanja 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku predsjednicima radnih tijela, svim 
vijećnicima, te Općinskom načelniku ako nije 
predlagatelj.

Članak 79.

 O prijedlogu iz članka 78. ovog Poslovnika odlučuje 
se prilikom utvrđivanja dnevnog reda na početku 
sjednice, a može se odlučivati i tijekom utvrđivanja 
dopune dnevnog reda.
 Ako predsjednik Općinskog vijeća nije unio u 
prijedlog dnevnog reda sjednice prijedlog da se akt 
donese po hitnom postupku, a prijedlog je podnesen 
u rokovima i na način određen ovim Poslovnikom, 
na zahtjev predlagatelja akta, akt se uvrštava u 
dnevni red, a nakon toga odlučuje se o prijedlogu za 
hitni postupak.
 Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni postupak, 
akt za koji se predlagalo donošenje po hitnom 
postupku donosi se na način za redovno donošenje 
akta Općinskog vijeća.

g) Prijedlozi za izmjenu i dopunu 
prijedloga akata

Članak 80.

 Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
podnosi se pisano s obrazloženjem.
 Pravo podnošenja prijedloga za izmjenu i dopunu 
imaju ovlašteni predlagatelji akata.
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Članak 81.

 Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta 
upućuje se predsjedniku Općinskog vijeća do kraja 
rasprave na sjednici Općinskog vijeća.
 

Članak 82.

 Predsjednik Općinskog vijeća odmah dostavlja 
podnesene prijedloge za izmjenu i dopunu akata 
vijećnicima, predlagatelju akata i Općinskom 
načelniku kada on nije predlagatelj akata.

Članak 83.

 Iznimno, ako se većina nazočnih vijećnika s tim 
složi, vijećnik može podnijeti prijedlog za izmjenu i 
dopunu prijedloga akta i na samoj sjednici u tijeku 
rasprave, u pisanom ili usmenom obliku uz 
prethodno obrazloženje.

Članak 84.

 Ako su podneseni prijedlozi takve naravi da bitno 
mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta, Općinsko 
vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se 
vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu 
prije odlučivanja.
 Glasovanje o prijedlozima za izmjenu i dopunu 
akata će se odgoditi ako to zatraži predstavnik 
predlagatelja i Općinski načelnik, neovisno je li on 
predlagatelj akta.

Članak 85.

 O prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta 
izjašnjava se predlagatelj akta i Općinski načelnik, 
neovisno je li predlagatelj akta ili ne.
 Izjašnjavanje prema stavku 1. ovoga članka je u 
pravilu usmeno.
 Nakon očitovanja predlagatelja o pojedinom 
prijedlogu izmjene i dopune prijedloga akta, na 
očitovanje predlagatelja može se osvrnuti samo 
podnositelj prijedloga akta, a njegov govor ne može 
trajati dulje od 2 minute.

Članak 86.

 Prijedlog, koji je podnesen u roku iz članka 81. 
ovoga Poslovnika, postaje sastavnim dijelom 
prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta
- ako se s prijedlogom suglasio predlagatelj 

akta.

 Ako vijećnik zatraži da se o pojedinom prijedlogu iz 
stavka 1. ovoga članka posebno izjašnjava, o tom se 
prijedlogu glasuje odvojeno.
 Ako prijedlog akta nije podnio Općinski načelnik, o 
prijedlogu s kojim se nije suglasio Općinski načelnik 
glasuje se odvojeno.
 O prijedlozima se glasuje prema redoslijedu članaka 
prijedloga akata na koje se odnose.
 Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno 
više prijedloga za izmjenu i dopunu o prijedlozima 
za izmjenu i dopunu se glasuje po redoslijedu koji 
odredi predsjedatelj Općinskog vijeća, bez rasprave.
 Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno 
više prijedloga za izmjenu i dopunu identičnog 
sadržaja, glasuje se samo o prvom od njih.
 Ako se za isti članak prihvati više prijedloga za 
izmjenu i dopunu koji se međusobno isključuju 
prihvaćen je prijedlog za izmjenu i dopunu koji je po 
redoslijedu posljednji prihvaćen.

Članak 87.

 Prijedlog za izmjenu i dopunu prihvaćen na sjednici 
Općinskog vijeća, postaje sastavni dio prijedloga 
akta o kome se odlučuje.

h) Vjerodostojno tumačenje akata 

Članak 88.

Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta 
može podnijeti ovlašteni predlagatelj akta.

Članak 89.

Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta 
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 90.

Prijedlog za vjerodostojno tumačenje akta mora 
sadržavati naziv akta, naznaku odredbe za koju se 
traži tumačenjei razloge za to.

VIII. VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 91.

 Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku o 
stanju u pojedinim područjima društvenog života, te 
o izvršavanju zakona, općih i drugih akata 
Općinskog vijeća.
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 Vijećnička pitanja mogu se postavljati usmeno i u 
pisanom obliku. Vijećnik je dužan navesti kome 
upućuje vijećničko pitanje. 

Usmena vijećnička pitanja

Članak 92.

 Usmena pitanja općinskom načelniku vijećnici 
mogu postavljati na sjednicama Općinskog vijeća.
 Redoslijed za postavljanje pitanja određuje se 
prema redoslijedu prijave vijećnika, koji žele 
postaviti vijećničko pitanje.
 Vijećnik može postaviti tri pitanja. Ona moraju biti 
kratko i jasno formulirana i u pravilu takva da se na 
njih može odgovoriti odmah bez pripreme. 
 Nakon dobivenog odgovora vijećnik može iznijeti 
mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje.
 Vijećnik, koji nije postavio vijećničko pitanje nema 
pravo tražiti riječ da bi odgovorio na navod koji je u 
odgovoru na vijećničko pitanje iznio općinski 
načelnik.
 Postavljanje pitanja ne može trajati duže od jedne 
minute.

Članak 93.

Na pitanja upućena Općinskom načelniku 
odgovara Općinski načelnik.

Članak 94.

 Općinski načelnik dužan je odgovoriti na 
postavljeno pitanje na istoj sjednici na kojoj je 
vijećničko pitanje postavljeno ili navesti razloge 
zbog kojih ne može odgovoriti.
 Odgovor na postavljeno pitanje, u pravilu traje dvije 
minute a ako je to zbog složenosti pitanja potrebno, 
odgovor može trajati do četiri minute.

Članak 95.

 Općinski načelnik kome je postavljeno vijećničko 
pitanje, može odbiti odgovor na postavljeno pitanje 
ako se to pitanje ne odnosi na njegov rad ili na 
poslove iz njegova djelokruga.

Članak 96.

 Ako je odgovor povjerljive naravi, Općinski 
načelnik može predložiti da odgovori neposredno 
vijećniku ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u 
čijem je djelokrugu to pitanje.

Pisana vijećnička pitanja

Članak 97.

 Vijećnici mogu, posredovanjem predsjednika 
Općinskog vijeća, postavljati vijećnička pitanja u 
pisanom obliku, a nakon dobivenog odgovora i 
dopunska vijećnička pitanja.

Članak 98.

 Vijećničko pitanje mora bit postavljeno u skladu s 
odredbama ovog Poslovnika.
 Ako postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama 
Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će 
pozvati vijećnika da svoje pitanje uskladi s 
odredbama Poslovnika. Ako vijećnik ne uskladi 
svoje pitanje s odredbama ovoga Poslovnika, 
predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti 
općinskom načelniku i o tome će izvijestiti 
vijećnika.

Članak 99.

 Pisani odgovor na pitanje postavljeno u pisanom 
obliku daje se u roku od 30 dana od dana kada je 
pitanje dostavljeno općinskom načelniku. 
U istom roku Općinski načelnik dužan je odgovoriti 
na usmeno postavljeno pitanje, ako vijećnik nije 
dobio odgovor na sjednici Općinskog vijeća ili je 
zatražio pisani odgovor.
 Ako općinski načelnik ne može odgovoriti u roku iz 
stavka 1. ovoga članka dužan je, preko predsjednika 
Općinskog vijeća izvijestiti vijećnika o razlozima 
zbog kojih to ne može učiniti i vremenu kada će 
dostaviti odgovor.

Članak 100.

 Općinski načelnik dostavlja pisani odgovor 
vijećniku na vijećničko pitanje posredovanjem 
predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani 
odgovor svim vijećnicima.

Članak 101.

 Ako Općinski načelnik ne odgovori na vijećničko 
pitanje prema članku 97. ovoga Poslovnika, 
predsjednik Općinskog vijeća će na kraju vremena 
određenog za postavljanje vijećničkih pitanja, 
izvijestiti vijećnike o pitanjima na koja općinski 
načelnik nije dostavio odgovor u propisanom roku i 
zahtijevati da se u roku od 8 dana dostavi odgovor.
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IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICAMA 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Sazivanje sjednice

Članak 102.

 Općinsko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje 
jednom u tri mjeseca.
 Na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine 
vijećnika predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
sazvati sjednicu Općinskog vijeća u roku od 15 dana 
od dana kad zaprimi zahtjev.
 Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu 
će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 8 
dana.

Članak 103.

 Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
Općinskog vijeća.

Članak 104.

 Kada Općinsko vijeće redovito zasjeda, sjednice 
Općinskog vijeća održavaju se jednom u tri mjeseca 
a ako je to potrebno i češće.
 Za redovite sjednice dostavlja se vijećnicima 
prijedlog dnevnog reda 5 dana prije održavanja 
sjednice, a za svaku točku dnevnog reda određuje se 
izvjestitelj.
 Iznimno, predsjednik Općinskog vijeća može, u 
slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt 
po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi 
osobito 
opravdani razlozi, sazvati sjednicu Općinskog 
vijeća u roku kraćem od 5 dana, a dnevni red za tu 
sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.

Članak 105.

 Ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije, sjednice 
Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni 
dnevni red, a redni broj sjednice određuje se u nizu 
za sjednice koje se održavaju redovitom i 
izvanrednom zasjedanju, tijekom jednog saziva 
Općinskog vijeća.

Dnevni red

Članak 106.

 Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 
predsjednik Općinskog vijeća.

 Ako je dnevni red sjednice predložen u pisanom 
obliku uz poziv za sjednicu, predsjednik Općinskog 
vijeća može na samoj sjednici mijenjati prijedlog 
dnevnog reda, na način što će iz predloženoga 
dnevnog reda izostaviti i pojedine teme ili dopuniti 
dnevni red novim temama. Tako izmijenjen i 
dopunjen dnevni red dostavlja se vijećnicima u 
obliku konačnog prijedloga dnevnog reda.
 Na predloženi dnevni red, koji je upućen uz poziv za 
sjednicu, vijećnik ili drugi predlagatelj akta može 
podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan prije 
zakazane sjednice Općinskog vijeća. Pisani 
prigovor na predloženi dnevni red može se podnijeti 
ako predsjednik Općinskog vijeća nije uvrstio u 
prijedlog dnevnog reda teme koje su upućene u 
postupak na način propisan ovim Poslovnikom. Ako 
je prigovor opravdan, tema se uvrštava u dnevni red 
bez rasprave.
 Na sjednici Općinskog vijeća, vijećnik ili drugi 
predlagatelj akta može podnijeti prigovor samo na 
one točke dnevnog reda koje nije sadržavao 
prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv za sjednicu 
ili koje su izostavljene u konačnom prijedlogu 
dnevnog reda a bile su sadržane u prijedlogu 
dnevnog reda upućenog uz poziv za sjednicu.
 O podnesenim prigovorima na izmjene dnevnog 
reda odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Članak 107.

 Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se, u 
pravilu, na početku sjednice.
 Predsjednik Općinskog vijeća dužan je predložiti 
dopunu dnevnog reda kada to traži, tijekom sjednice, 
u pisanom ili usmenom obliku 1/3 ukupnog broja 
vijećnika Općinskog vijeća.

Predsjedanje i sudjelovanje

Članak 108.

 Sjednici Općinskog vijeća predsjeda predsjednik 
Općinskog vijeća, a kad je on odsutan ili spriječen, 
sjednici predsjeda potpredsjednik Općinskog vijeća.
 Sjednici, kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje 
je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
 Na sjednici može održati govor i državni dužnosnik 
kao gost, na poziv predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 109.

 Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što 
zatraži i dobije riječ od predsjedatelja sjednice ili 
predsjednika Općinskog vijeća.
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Prijave za govor podnose se neposredno prije 
početka rasprave.
 

Članak 110.

 Predsjedatelj daje vijećnicima riječ po redoslijedu 
kojim su se prijavili.
 Neovisno o redoslijedu vijećnik može dobiti riječ 
kada želi govoriti o povredi 
Poslovnika, kada želi ispraviti navod za koji drži da 
je netočan te za repliku.
 Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru 
samo predsjedatelj. Predsjedatelj se brine da 
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom 
govoru.

Članak 111.

 Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika 
predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog 
vijećnika ne može trajati dulje od jedne minute, a 
vijećnik odmah mora navesti članak Poslovnika o 
čijoj povredi govori. Predsjedatelj je dužan poslije 
iznesenog prigovora dati objašnjenje.
 Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio netočan 
navod, predsjedatelj će mu dati riječ čim završi 
govor onoga koji je iznio navod. Vijećnik se u svom 
govoru mora ograničiti na ispravak, u protivnom će 
mu predsjedatelj oduzeti riječ, a vijećnikov govor ne 
može trajati dulje od jedne minute.
 Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na navod 
iz izlaganja prethodnog govornika (replika), 
predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor onoga 
koji je navod iznio. Replika vijećnika odnosno govor 
na repliku ne može trajati dulje od dvije minute. 

Članak 112.

 Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
 Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda, 
predsjedatelj će ga opomenuti da se drži dnevnog 
reda.
 Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme 
dnevnog reda, predsjedatelj će mu oduzeti riječ. U 
tom slučaju vijećnik više ne može sudjelovati u 
raspravi o toj temi dnevnog reda

Članak 113.

 Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti 
najdulje 10 minuta, a predstavnici klubova 15 
minuta. Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko 
vijeće može odlučiti da pojedini predstavnik Kluba 
ili vijećnik može govoriti i dulje.

 Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan 
u vijećnici kada je pozvan, gubi pravo govoriti o 
temi dnevnog reda za koju se prijavio.
 Nakon što svi vijećnici koji su se prijavili za 
raspravu završe svoj govor, predstavnici klubova 
vijećnika mogu ponovno tražiti i tada mogu govoriti 
najviše 5 minuta neovisno o tome je li predstavnik 
kluba vijećnika već sudjelovao u raspravi o toj temi 
dnevnog reda.
 Prije donošenja odluke, Klub vijećnika ili 1/3 
vijećnika može zatražiti stanku od 5 minuta.
 Da bi se glasovalo o prijedlogu pojedinog vijećnika 
potrebna je da ga podrži najmanje 1/3 vijećnika. 

Održavanje reda i stegovne mjere

Članak 114.

 Red na sjednici osigurava predsjedatelj.
 Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj može 
vijećniku izreći stegovne mjere:

1. Opomenu,
2. Opomenu s oduzimanjem riječi,
3. Udaljenja sa sjednice.

 Stegovne mjere iz stavka 2. ovoga članka su 
izvršne u trenutku izricanja i o njima se ne vodi 
rasprava.

Članak 115.

 Vijećniku se izriče opomena ako:
- se u svom govoru ne drži teme o kojoj se 

raspravlja,
- govori, a nije dobio odobrenje 

predsjedatelja,
- svojim upadicama ili na drugi način ometa 

govornika,
- se javi za povredu Poslovnika ili ispravak 

netočnog navoda, a započne govoriti o 
drugoj temi za koju nije dobio riječ,

- omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili 
druge vijećnike,

- svojim ponašanjem odstupa od općih 
pravila ponašanja u Općinskom vijeću,

- na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 116.

 Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku 
koji i nakon izricanja opomene svojim govorom ili 
ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog 
čega mu je već izrečena opomena.
 Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se 
vijećniku i kada svojim govorom vrijeđa hrvatski 
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narod, vjerske zajednice i nacionalne manjine.

Članak 117.

 Vijećniku se izriče stegovna mjera udaljenja sa 
sjednice Općinskog vijeća kada je svojim 
ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe 
ovoga Poslovnika o radu na sjednici da je daljnje 
održavanje sjednice dovedeno u pitanje.
 Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se izreći 
za vrijeme trajanja rasprave i odlučivanja o jednoj ili 
više točaka dnevnog reda ili za dan kada mu je 
izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice.
 Kada je vijećniku izrečena stegovna mjera udaljenja 
sa sjednice Općinskog vijeća, vijećnik je dužan 
odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, 
predsjedatelj mu može izreći stegovnu mjeru u 
dvostrukom trajanju.
 Ako se vijećnik niti nakon izricanja mjere iz stavka 
3. ovoga članka, ne udalji sa sjednice, predsjedatelj 
će prekinuti sjednicu i naložiti da se vijećnik udalji iz 
dvorane za sjednicu. U tom slučaju predsjedatelj 
može zatražiti od nadležnih tijela da vijećnika udalji 
iz dvorane.
 Predsjedatelj može od nadležnih tijela zatražiti da 
vijećniku, kojemu je izrečena mjera udaljenja sa 
sjednice, onemogući ulazak u dvoranu dok traje 
stegovna mjera.

Članak 118.

 Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice 
Općinskog vijeća vijećnik ima pravo prigovora.
 Prigovor se podnosi predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije u roku od 24 sata od izricanja stegovne 
mjere, a predsjednik ga upućuje svim vijećnicima.
 Predsjedatelj unosi prigovor u dnevni red za prvu 
iduću sjednicu.
 Odluku o prigovoru Općinsko vijeće donosi 
većinom glasova nazočnih vijećnika bez rasprave, 
time da pravo govora ima samo vijećnik koji je 
podnio prigovor.

Članak 119.

 Općinsko vijeće može po prigovoru:
- potvrditi izrečenu stegovnu mjeru,
- ukinuti stegovnu mjeru.
 Odluka Općinskog vijeća je konačna.

Članak 120.

 Predsjedatelj može zatražiti da se iz dvorane udalji 
svaki slušatelj koji narušava red. U tom slučaju 
predsjedatelj može od nadležnih tijela zatražiti 

udaljenje iz dvorane slušatelja ili posjetitelja koji 
narušava red na sjednici.

Tijek sjednice

Članak 121.

 Prije početka sjednice vijećnici se upisuju u 
evidenciju nazočnih sjednici.

Članak 122.

 Nakon otvaranja sjednice predsjedatelj daje 
potrebna objašnjenja u vezi s radom sjednice i 
obavještenja o drugim prethodnim pitanjima.

Članak 123.

 Poslije utvrđivanja dnevnog reda prilazi se na 
raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to 
redom koji je utvrđen u dnevnom redu.
 Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog 
dnevnog reda vodi se bez obzira na broj nazočnih 
vijećnika.
 U raspravi o temama utvrđenog dnevnog reda, svoja 
stajališta mogu iznijeti i predstavnici klubova 
vijećnika s tim da u redoslijedu govornika imaju 
prednost.

Članak 124.

 Na sjednici se o svakoj temi utvrđenoga dnevnog 
reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako 
je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez 
rasprave.
 Na prijedlog predsjedatelja o dvije ili više točaka 
utvrđenog dnevnog reda može se provesti 
objedinjena rasprava.

Članak 125.

 Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da 
nema više prijavljenih govornika.
 Predsjedatelj zaključuje sjednicu, u pravilu, kada se 
iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice.
 

Odlučivanje

Članak 126.

 Za donošenje odluka na sjednici Općinskog vijeća 
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u 
slučajevima kada je zakonom, Statutom ili ovim 
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poslovnikom drukčije određeno.
 Prigodom svakog odlučivanja, u pravilu, 
predsjedatelj utvrđuje broj nazočnih.

Članak 127.

 Odluke, rezolucije, zaključke i druge akte Općinsko 
vijeće donosi većinom glasova, ukoliko je na 
sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika 
osim ako zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom 
nije drukčije određeno.

 Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće 
donosi:
- Statut općine,
- Proračun općine,
- Godišnje izvješće o izvršenju proračuna 

općine,
- Odluku o izboru i razrješenju Predsjednika 

i Potpredsjednika općinskog vijeća,
- Poslovnik općinskog vijeća,
- Odluku o zaduživanju i davanju jamstava.
- Odluku o privremenom financiranju
- Odluku o osnivanju javne ustanove, 

ustanove, trgovačka društva i druge pravne 
osobe, za obavljanje gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti 
od interesa za Općinu,

- Odlučuje o davanju suglasnosti za 
zaduživanje pravnim osobama koje je 
osnovala općina ili koje su u većinskom 
vlasništvu općine; 

- Donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 
suradnji s drugim jedinicama lokalne 
samouprave, u skladu sa općim aktom i 
zakonom,

- Raspisuje lokalni referendum,
- Odluku o promjeni granice općine
- Odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina te drugom raspolaganju 
imovinom općine čija pojedinačna 
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 drugom raspolaganju 
imovinom, a ako je iznos 0,5 % prihoda 
bez primitaka manji od 70.000,00 kn tada 
odlučuje o vrijednosti koja prelazi iznos od 
70.000,00 kn, ali uvijek odlučuje ako 
vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,

- I druge akte predviđene Statutom i 
zakonom

Glasovanje

Članak 128.

 Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Općinsko 
vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.
 Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili 
poimeničnim glasovanjem.
 Poimenično glasovanje provodi se kada to zatraži 
klub vijećnika ili predlagatelj akta.
 Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da 
predsjedatelj prvo poziva vijećnike da se izjasne tko 
je “za” prijedlog, zatim tko je “protiv” prijedloga, te 
tko se “suzdržao” od glasovanja. 
 Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” ili 
“protiv”.
 Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako se 
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 
vijećnika, predsjedatelj može odmah konstatirati da 
je amandman odbijen.
 Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki 
prozvani vijećnik ustane i izgovara “za” ili “protiv” 
prijedloga, odnosno “suzdržan”.
 Vijećnike proziva i glasove broji predsjedatelj.

Članak 129.

 Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje je li 
pojedina odluka dobila potrebnu većinu glasova i 
objavljuje rezultat glasovanja.
 Na zahtjev jednog vijećnika, koji zatraži provjeru 
glasovanja, predsjedatelj nalaže brojenje i ponovno 
objavljuje rezultat glasovanja. 
Provjera glasovanja mora se zatražiti prije nego što 
predsjedatelj utvrdi da je pojedina odluka donesena.

Članak 130.

 Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 
Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i 
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
 Na glasačkom listiću prezimena kandidata 
navedena su abecednim redom.

Članak 131.

 Predsjedatelju kod tajnog glasovanja pomaže i 
određeni broj vijećnika.
 Vijećnici koji pomažu predsjedatelju u provođenju 
tajnog glasovanja predaju vijećnicima glasačke 
listiće. 
Predaju glasačkog listića bilježi na popisu vijećnika 
zapisničar  na  s jednic i  Općinskog vi jeća 
zaokruživanjem rednog broja ispred imena vijećnika 
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kojemu pripada glasački listić.

Članak 132.

 Glasačka kutija i mjesto gdje će se postaviti 
određuje predsjedatelj.
 Glasovanju kod svake glasačke kutije prisustvuje 
jedan od vi jećnika izabranih da pomažu 
predsjedatelju.

Članak 133.

 U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida 
radi pripreme novih glasačkih listića.

Članak 134.

 Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 
listićem, i to osobno.
 Vijećnik glasuje tako da na glasačkom listiću 
zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za 
koga glasuje.
 Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj 
ispred imena većeg broja kandidata od broja koji se 
bira smatra se nevažećim.
 Nevažeći je i ne popunjeni glasački listić, kao i listić 
na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački 
listić koji je tako popunjen da se ne može sa 
sigurnošću utvrditi za koje je kandidate glasovao 
vijećnik.

Članak 135.

 Nakon što su nazočni vijećnici predali glasačke 
listiće i nakon što je predsjedatelj objavio da je 
glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje 
rezultata glasovanja u dvorani u kojoj se održava 
sjednica.
 Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih 
glasačkih listića.
 Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj u 
nazočnosti vijećnika koji su mu pomogli kod 
glasovanja.

Članak 136.

 Predsjedatelj objavljuje rezultate izbora i 
imenovanje na istoj sjednici na kojoj je provedeno 
tajno glasovanje.
 Predsjedatelj objavljuje koliko je vijećnika od 
ukupnog broja vijećnika primilo glasačke listiće, 
koliko je vijećnika ukupno glasovalo, koliko je 
bilo nevažećih glasačkih listića, te koliko je 
vijećnika glasovalo za izbor, odnosno imenovanje 
pojedinog kandidata.

 Iza toga predsjedatelj proglašava koji su kandidati 
izabrani ili imenovani.

X. IZBOR I IMENOVANJA

Članak 137.

 Općinsko vijeće bira, odnosno imenuje dužnosnike 
Općinskog vijeća i u određena tijela i organizacije, te 
ostale institucije na temelju prijedloga ovlaštenih 
predlagatelja.

Članak 138.

 Prije početka glasovanja, predsjedatelj izvješćuje 
vijećnike o načinu glasovanja i o načinu utvrđivanja 
rezultata izbora i imenovanja, odnosno razrješenja i 
opoziva.

Članak 139.

 Ako se ne može utvrditi koji su kandidati izabrani, 
odnosno imenovani zbog toga što su dva ili više 
kandidata dobili jednak broj glasova, glasovanje se 
ponavlja samo za te kandidate.

Članak 140.

 Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne dobije 
broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za 
kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu.
 U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu 
sudjelovati kandidati koji su dobili manje od petine 
glasova nazočnih vijećnika.
 U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu 
sudjelovati kandidati koji su dobili manje od trećine 
glasova nazočnih vijećnika.
 Ako ni u drugom ponovljenom glasovanju pojedini 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, prijedlog za 
izbor tog kandidata skida se sa popisa predloženih 
kandidata.

Članak 141.

 Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća, te 
predsjednici, potpredsjednici i članovi radnih tijela 
Općinskog vijeća, biraju se na vrijeme do isteka 
vijećničkog mandata, odnosno do dana razrješenja.
 Razrješenje predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća mogu predložiti klubovi vijećnika 
ili najmanje 1/3 vijećnika.
 Izbor, imenovanje te razrješenje predsjednika, 
potpredsjednika i članova radnih tijela Općinskog 
vijeća obavlja se na prijedlog Komisija za izbor i 
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imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/5 vijećnika.

Članak 142.

 Prijedlog kandidata za izbore i imenovanja, 
odnosno razrješenja i opozive Općinskom vijeću 
podnosi Komisija za izbor i imenovanje ako 
zakonom ili ovim Poslovnikom nije propisano da 
prijedlog kandidature za izbor ili imenovanja, 
odnosno prijedlog za razrješenje i opoziv podnosi 
drugo tijelo ili određeni broj vijećnika.

XI. ZAPISNICI

Članak 143.

 O radu na sjednici vodi se zapisnik.
 Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, 
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
 U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj 
temi.
 

Članak 144.

 Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice 
iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
 O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na 
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati 
obavit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
 Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno 
zapisnik o kojemu su suglasno s prihvaćenim 
primjedbama obavljene izmjene, smatra se 
usvojenim.

Članak 145.

 Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedatelj 
Općinskog vijeća i zapisničar.

Članak 146.

 Izvornici zapisnika sjednica Općinskog vijeća 
čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu općine a 
nakon isteka mandata Općinskog vijeća pohranjuju 
se u pismohrani općine.

XII. JAVNOST RADA

Članak 147.

 Općinsko vijeće izvješćuje javnost o radu 
Općinskog vijeća i odlukama koje je donijelo, kao i o 
temama o kojima je raspravljalo.

 Prijedlozi akata Općinskog vijeća, odnosno akti 
Općinskog vijeća mogu se u cijelosti objaviti u 
sredstvima javnog priopćavanja ili kao posebne 
publikacije.
 

Članak 148.

 Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti 
i materijali Općinskog vijeća koji, u skladu s 
posebnim propisima, nose oznaku tajnosti.
 Vijećnik ne smije, na sjednici, iznositi podatke iz 
dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Članak 149.

 Sjednica ili pojedini dio sjednice radnih tijela 
Općinskog vijeća mogu se na temelju odluke radnog 
tijela održati bez nazočnosti javnosti.

Članak 150.

 Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju 
pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih radnih 
tijela i izvješćivati javnost o njihovom radu.
 Na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća može 
se odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava 
javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednici i 
ako se na njoj raspravlja o nekom pitanju bez 
prisustva javnosti. O takvom pitanju mogu 
izvjestitelji tiska i drugih sredstava priopćavanja 
davati za javnost samo one obavijesti za koje se to na 
sjednici odluči. Na sjednici se može odlučiti da se 
obavijesti o takvom pitanju mogu davati tek nakon 
isteka određenog roka.

Članak 151.

 Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih uvjeta 
za rad predstavnika tiska i drugih oblika 
priopćavanja u Općinskom vijeću, osigurava im se 
pravovremena dostava materijala i uvjeti za praćenje 
rada na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela, 
razgovori s predstavnicima predlagatelja ili s 
dužnosnicima u Općinskom vijeću i drugi kontakti s 
izvjestiteljima.

Članak 152.

 Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti 
o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela 
može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga 
sredstva priopćavanja.
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 Konferencija za tisak održava se na temelju odluke 
predsjednika Općinskog vijeća ili na temelju odluke 
Općinskog vijeća.
 Tiskovnu konferenciju može održati i radno tijelo na 
temelju odluke radnog tijela ili predsjednika radnog 
tijela, odnosno predsjedatelja radnog tijela.
 Tiskovnu konferenciju može održati i klub 
vijećnika.

XIII. OBAVLJANJE STRUČNIH, 
ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČKIH I 
DRUGIH POSLOVA ZA POTREBE 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 153.

 Jedinstveni upravni odjel općine obavlja stručne, 
administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe 
Općinskog vijeća.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 154.

� Način ostvarivanja suradnje između općine 
s predstavnicima nacionalnih manjina izabranim 
temeljem zakona, manjinskim udrugama i drugim 
oblicima organiziranja i djelovanja nacionalnih 
manjina na području općine uredit će se posebnim 
aktom.

Članak 155.

Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik općine Bebrina “Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije”, broj 9/2009 ).

Članak 156.

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu osam dana nakon 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/18-01/17
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Mijo Belegić, ing., v.r.

28.

 Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), 
članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) i 
članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018), 
Općinsko vijeće općine Bebrina, na 9. sjednici 
održanoj 26. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU

o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu općine Bebrina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje zasnivanje i 
prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna 
prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnoga 
prostora u vlasništvu općine Bebrina (u daljnjem 
tekstu: Općina).
(2) Ova Odluka ne primjenjuje se na slučajeve 
davanja na privremeno korištenje poslovnog 
prostora ili dijela poslovnog prostora radi 
održavanja sajmova, priredaba, predavanja, 
savjetovanja, izložbi, skladištenja i čuvanja robe ili u 
druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 
30 dana.

Članak 2.

(1) Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, 
smatraju se poslovna zgrada i poslovne prostorije.
(2) Poslovnom zgradom smatra se zgrada 
namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se 
pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.
(3) Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili 
više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi 
namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u 
pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima 
zaseban glavni ulaz.
(4) Poslovnom djelatnošću, u smislu ove 
Odluke, smatra se svaka gospodarska i druga 
djelatnost određena sukladno propisima kojima se 
utvrđuje nacionalna klasifikacija djelatnosti.
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II. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 3.

(1) Poslovni prostor daje se u zakup putem 
javnog natječaja.
(2) Javni natječaj se objavljuje na mrežnim 
stranicama i oglasnim pločama općine Bebrina, a 
obavijest o javnom natječaju objavljuje se u tisku.
(3) Javni natječaj provodi Povjerenstvo za 
provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo)
(4) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 
dva člana.
(5) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka 
imenuje općinski načelnik.
(6) Općinski načelnik u skladu s ovom 
Odlukom:
- Imenuje povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja
- Na prijedlog Povjerenstva donosi odluku o 
najpovoljnijoj ponudi
- Sklapa ugovor s najpovoljnijim ponuđačem
- Odlučuje o pokretanju postupka raskida 
ugovora o zakupu
- Pred laže  g radn ju ,  r ekons t rukc i ju , 
modrenizaciju i adaptaciju poslovnog prostora
- Razmatra i predlaže plan investicijskog 
održavanja poslovnog prostora
- Obavlja  druge poslove predviđene 
zakonom, ovom odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 4.

(1) Odredba članka 3. stavka 1. ove Odluke ne 
primjenjuje se na slučajeve kada ugovor o zakupu 
poslovnog prostora sklapaju međusobno Općina i 
Republika Hrvatska, Općina, odnosno jedinica 
područne (regionalne) samouprave te pravne osobe 
u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike 
Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu ili 
preteži tom vlasniš tvu općine i  područne 
(regionalne) samouprave, ako je to u interesu i u cilju 
općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana 
općine.

Članak 5.

(1) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. ove 
Odluke, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora 
koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o 
zakupu ili na zahtjev zakupnika, najkasnije 60 dana 
prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudit 
će se sklapanje novog ugovora o zakupu na 
određeno vrijeme, u trajanju do pet godina, osim ako 

je općini taj poslovni prostor potreban za obavljanje 
djelatnosti općine.
(2) Ponuda iz stavka 1. ovoga članka dostavit će 
se sadašnjem zakupniku pisanim putem.
(3) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz 
stavka 1. ovoga članka najkasnije 30 dana prije 
isteka roka na koji je sklopljen ugovor o zakupu, 
zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je 
ugovor sklopljen, a Općina će nakon stupanja u 
posjed tog poslovnoga prostora raspisati javni 
natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u 
kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji 
od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem 
zakupniku, ako će se u poslovnom prostoru nastaviti 
obavljanje iste djelatnosti.
(4) Rok iz stavka 3. ovoga članka počinje teći 
danom uručenja pismena zakupniku.

III. UVJETI I POSTUPAK PROVOĐENJA 
JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP 
POSLOVNOG PROSTORA

Članak 6.

(1) Javni natječaj provodi se prikupljanjem 
pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama u 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina.
(2) Ponuda u zatvorenoj omotnici može se, 
osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom do 
roka naznačenog u javnom natječaju.

(3) Tekst javnog natječaja iz stavka 1. ovoga 
članka mora sadržavati sljedeće:
1. Predmet zakupa
2. Adresu, namjenu i površinu poslovnog 
prostora,
3. Iznos mjesečne zakupnine po m2 određen u 
kunama
4. Vrijeme na koje se poslovni prostor daje u 
zakup, početak plaćanja zakupnine i početak 
obavljanja djelatnosti,
5. Iznos jamčevine koju treba položiti svaki 
ponuditelj na način da ista iznosi dvostruki iznos 
početne zakupnine
6. Vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda
7. Rok do kojeg se može podnijeti ponuda za 
sudjelovanje na javnom natječaju,
8. Vrijeme kada se može razgledati poslovni 
prostor
9. Odredbu da ponuditelj koji dobije poslovni 
prostor u zakup mora, prije sklapanja ugovora o 
zakupu, kao osiguranje plaćanja dostaviti bjanko 
zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku u 
visini ugovorene jednogodišnje zakupnine, koje će 
se naplatiti u slučaju da zakupnik tijekom ugovornog 
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odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu 
kamatu ili troškove po osnovi korištenja poslovnog 
prostora i/ili u slučaju naplate ugovorne kazne,
10. Odredbu o ugovornoj kazni u iznosu od 
dvije ugovorene zakupnine, koja će se naplatiti iz 
sredstava osiguranja plaćanja iz točke 9. ovoga 
stavka, ako zakupnik poslovni prostor ne preda 
Općini slobodan od osoba i stvari u roku od osam 
dana od otkaza ugovora o zakupu ili prestanka 
ugovora o zakupu,
11. Odredbu da na javnom natječaju ne može 
sudjelovati:
- fizička ili pravna osoba te zakonski 
zastupnik, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje 
pravne osobe, za koje je na dan otvaranja ponuda 
evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema 
proračunu općine, zaključno s mjesecom koji 
prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni 
natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda 
plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se 
pridržava rokova plaćanja,
- pravna ili fizička osoba koja je u sudskom 
postupku s Općinom po osnovi korištenja poslovnog 
prostora,
12. Odredbu da zakupnik uzima poslovni 
prostor u zakup u viđenom stanju, te da se odriče bilo 
kakvog prava na naknadu za uložena sredstva s 
osnove izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom 
prostoru
13. Odredbu da se uvjeti javnog natječaja za 
obavljanje djelatnosti odnose i na osobe koje imaju 
prvenstveno prava na sklapanje ugovora o zakupu 
poslovnog prostora temeljem Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju uvjete iz 
natječaja i navedenog Zakona, te ukoliko prihvate 
najviši ponuđeni iznos zakupnine,
14. Odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao 
ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima na 
trošak zakupnika,
15. Druge posebne uvjete za sudjelovanje na 
javnom natječaju koje utvrđuje Općinski načelnik.
16. Pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač 
osoba iz stavka 3. točke 13. ovoga članka, nema 
pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

Članak 7.

(1) Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih 
ponuda.
(2) Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju 
mora sadržavati:
- zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i 
prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za 
fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu 

osobu), osobni identifikacijski broj (OIB), naznaka 
rednog broja poslovnog prostora za kojeg se 
dostavlja ponuda, djelatnost koja će se obavljati u 
poslovnom prostoru te naziv banke i broj računa radi 
povrata jamčevine,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj 
fizička osoba,
- izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili 
izvadak iz obrtnog registra koji ne smije biti stariji 
od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz koje mora 
biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje 
djelatnosti za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj 
fizička osoba - obrtnik,
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o 
upisu u strukovni registar ili drugu odgovarajuću 
potvrdu koja ne smije biti starija od 30 dana do dana 
podnošenja ponude, iz koje mora biti vidljivo da 
ponuditelj udovoljava uvjetima za obavljanje 
djelatnosti za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj 
fizička osoba koja nije obrtnik,
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja 
trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak 
iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od 30 
dana do dana podnošenja ponude, iz kojeg mora biti 
vidljivo da je ponuditelj - pravna osoba registrirana 
za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu te 
ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe,
- ovjerenu presliku rješenja o upisu u registar 
udruga,
- odgovarajući dokument u ovjerenoj preslici 
o osnivanju vjerskih zajednica ili vjerskih 
organizacija,
- ovjerenu presliku rješenja o upisu u registar 
političkih stranaka ili izvadak iz odgovarajućeg 
registra nadležnog tijela, koji ne smije biti stariji od 
30 dana do dana podnošenja ponude, iz kojeg mora 
biti vidljivo da je ponuditelj - pravna osoba 
registrirana za obavljanje djelatnosti za koju podnosi 
ponudu te ime i prezime osobe zakonskog 
zastupnika pravne osobe,
- potvrdu porezne uprave o stanju duga, koja 
ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana do dana 
prijave na javni natječaj, iz koje mora biti vidljivo da 
prijavitelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja 
odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih 
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje,
- druge isprave i dokaze sukladno uvjetima iz 
objavljenog javnog natječaja.

(3) Ponuda iz stavka 1. ovoga članka podnosi se 
do roka utvrđenog u tekstu objave javnog natječaja, 
u zatvorenoj omotnici na adresu općine Bebrina, 
Bebrina 81, 35 254 Bebrina, s naznakom „NE 
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OTVARATI - PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA 
POSLOVNI PROSTOR_____“.

(4) Rok za podnošenje pismenih ponuda ne 
može biti kraći od 8 dana računajući od prvog 
slijedećeg dana od objave natječaja.

Članak 8.

(1) Postupak utvrđivanja najpovoljnije ponude 
započinje javnim otvaranjem pisanih ponuda u 
pristutnosti  ponuditelja odnosno njihovih 
opunomoćenika.
(2) P r i j e  p o č e t k a  o t v a r a n j a  p o n u d a 
Povjerenstvo utvrđuje identitet ponuditelja odnosno 
njihovih opunomoćenika.
(3) Otvaranje pristiglih ponuda Povjerenstvo 
obavlja prema redoslijedu zaprimanja ponuda te 
utvrđuje jesu li ponude pravovremene i potpune.
(4) Nepravovremene i nepotpune ponude neće 
se razmatrati.
(5) Povjerenstvo za provedbu natječaja će 
valjanost dokumentacije utvrditi na posebnoj 
sjednici, te donijeti prijedlog odluke o najpovoljnijoj 
ponudi.
(6) Najpovoljnijom ponudom smatra se ona 
ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i 
najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 9.

(1) O provođenju postupka otvaranja ponuda 
vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik sadrži podatke o danu i vremenu 
otvaranja ponuda, članovima Povjerenstva, 
poslovnom prostoru,  početnoj  zakupnini , 
ov la š t en im p reds t avn ic ima  ponud i t e l j a , 
zaprimljenim ponudama.
(3) U znak prihvaćanja zapisnika iz stavka 2. 
ovoga članka, prisutni ponuditelji i članovi 
Povjerenstva ga potpisuju.
(4) Povjerenstvo će zapisnik sa sjednice iz 
stavka 5. članka 8. ove Odluke dostaviti Općinskom 
načelniku.

Članak 10.

(1) Predsjednik Povjerenstva utvrđuje za koje je 
poslovne prostore pristigla pisana ponuda osoba 
koje imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora 
o zakupu poslovnoga prostora temeljem Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji, te upoznaje prisutne 
ponuditelje o pravu prvenstva tih osoba na sklapanje 
ugovora o zakupu, ukoliko ispunjavaju uvjete iz 

natječaja i navedenog Zakona te ukoliko prihvate 
najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 11.
(1) Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za 
davanje u zakup poslovnog prostora uplaćuje se u 
dvostrukom iznosu početne zakupnine na račun 
općine Bebrina.
(2) Ako najpovoljniji ponuditelj prilikom 
otvaranja ponuda ili kasnije odustane od sklapanja 
ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene 
jamčevine, a javni natječaj za davanje u zakup 
predmetnog poslovnog prostora se ponovno 
objavljuje.

Članak 12.

(1) Jamčevina uplaćena za sudjelovanje u 
natječaju najpovoljnijem ponuditelju može se 
uračunati u iznos zakupnine i obračunati pri 
zaključenju ugovora o davanju u zakup poslovnog 
prostora.
(2) Jamčevina koju su položili prijavitelji čije 
ponude nisu prihvaćene, vratit će se prijaviteljima 
najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja 
natječajnog postupka.

Članak 13.

(1) Povjerenstvo dostavl ja  Općinskom 
načelniku natječajnu dokumentaciju, zapisnik o 
javnom otvaranju ponuda, zapisnik s procjenom i 
prijedlogom odluke o najpovoljnijoj ponudi.
(2) Općinski načelnik na temelju materijala iz 
s tavka  1 .  ovog č lanka  donos i  Odluku o 
najpovoljnijoj ponudi.

Članak 14.

(1) Odluka o najpovoljnijoj ponudi dostavit će 
se svakom ponuditelju u pisanom obliku na dokaziv 
način.

IV. UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE I 
DJELATNOSTI

Članak 15.

(1) Za poslovni prostor koji se daje u zakup 
sukladno odredbi članka 3. stavka 1. ove Odluke, 
zakupnina se utvrđuje u postupku javnog natječaja, a 
određuje se ugovorom o zakupu.
(2) Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, a 
najkasnije do desetog dana u mjesecu.
(3) Zakupnina za poslovni prostor određuje se 
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prema sljedećim kriterijima: 
- kvadratnom metru korisne površine 
poslovnog prostora, 
- iznos polazne najniže zakupnine 
- vrsti djelatnosti koja se u poslovnom 
prostoru obavlja 

Članak 16.

(1) Za poslovni prostor koji se daje u zakup 
putem javnog natječaja zakupnina iz članka 15. ove 
Odluke predstavlja osnovnu (početnu) zakupninu 

temeljem koje se u postupku javnog natječaja 
utvrđuje konačna (ugovorena) zakupnina.
(2) Za poslovni prostor koji se daje u zakup bez 
provođenja javnog natječaja zakupnina se utvrđuje 
na način da ista ne može biti niža od osnovne 
zakupnine iz članka 15. ove Odluke.

Članak 17.

Mjesečna zakupnina iz članka 15. i 16. ove Odluke 
utvrđuje se na slijedeći način:

Djelatnosti I Zona 
Cijena  U kunama 
Ugostiteljstvo  
Za m2 do 50 m2 15,00  
Za m2 od 50 m2 do 200 m2 11,00 
Za m2 od 200 m2 i više 6,00 
Trgovina  
Za m2 do 50 m2 15,00 
Za m2 od 50 m2 do 200 m2 11,00 
Za m2 od 200 m2 i više 6,00 
Zanatstvo  
Za m2 do 50 m2do 200 m2 7,00 
  
Prostor za ostale namjene  
m2  25,00 
 

Za skladišne prostore utvrđuje se najniža polazna 
zakupnina umanjena za 25 % dijela zakupnine 
utvrđene člankom 15. ove Odluke.
Općinski načelnik može u slučaju ponavljanja 
natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, 
zbog izostanaka ponuda, početnu cijenu zakupnine 
smanjiti za 30 %.

V. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 18.

(1) Zakup poslovnog prostora zasniva se 
ugovorom o zakupu koji se sklapa sa zakupnikom u 
pisanom obliku.
(2) Ugovor o zakupu poslovnog prostora s 
novim zakupnikom sklapa se na određeno vrijeme, u 
trajanju od najmanje jedne do najduže pet godina.
(3) Ugovor o zakupu poslovnog prostora s 
novim zakupnikom iz članka 4. ove Odluke može se 
sklopiti na neodređeno vrijeme.

Članak 19.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora posebice 
sadrži:
1. naznaku ugovornih strana,
2. podatke o poslovnom prostoru 
3. djelatnost koja se obavlja u poslovnom 

prostoru,
4. iznos zakupnine i rokove plaćanja,
5. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i 

prostorija u zgradi, te zajedničkih usluga u 
zgradi i rok njihova plaćanja

6. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
7. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
8. pretpostavke i način izmjene zakupnine
9. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora
10. ostale troškove koji proizlaze s osnova 

korištenja poslovnog prostora,
11. odredbu o otkazu ugovora o zakupu i 

prestanku ugovora o zakupu,
12. odredbu da zakupnik uzima poslovni 

prostor u zakup u viđenom stanju, 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 5Strana: 972



13. odredbu da zakupnik ne može izvršiti 
preinaku poslovnog prostora bez prethodne 
pisane suglasnosti općine,

14. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao 
ovršna isprava sukladno pozitivnim 
propisima,

15. datum sklapanja ugovora i potpis ugovornih 
strana,

16. odredbu kojim se zakupodavac oslobađa od 
odgovornosti po bilo kojoj osnovi za 
eventualnu štetu na stvarima, robi i opremi 
zakupnika unesenu u poslovni prostor,

17. odredbu da je zakupnik dužan zakupninu 
plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije 
do desetoga dana u mjesecu,

18. druge odredbe u vezi zakupa poslovnog 
prostora sukladno ovoj Odluci.

Članak 20.

(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora 
biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen 
(soleminiziran) po javnom bilježniku.

(2) Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ime 
općine potpisuje Općinski načelnik ili osoba 
koju Općinski načelnik ovlasti.

(3) Općina je dužna primjerak ugovora o 
zakupu poslovnog prostora dostaviti 
nadležnoj Poreznoj upravi.

Članak 21.

(1) Prilikom primopredaje poslovnog prostora 
ugovorne strane sastavljaju zapisnik koji sadrži 
podatke o stanju poslovnog prostora i uređaja u 
vrijeme primopredaje.

Članak 22.

Zakupnik je dužan primiti, a zakupodavatelj je 
dužan predati poslovni prostor u stanju utvrđenom 
ugovorom.
� Stanje poslovnog prostora prije davanja u 
zakup i po prestanku davanja u zakup utvrđuje 
Povjerenstvo.

VI. KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA

Članak 23.

(1) Zakupnik može koristiti poslovni prostor 
samo u svrhu i na način određen ugovorom o 
zakupu.

Članak 24.

(1) Zakupniku se poslovni prostor predaje u 
posjed nakon sklapanja ugovora o zakupu i dostave 
sredstava osiguranja plaćanja iz članka 6. stavka 2. 
točke 9. ove Odluke, uz potpisivanje zapisnika o 
primopredaji poslovnog prostora.

Članak 25.

(1) Zakupnik je dužan poslovni prostor 
održavat i  i  kor is t i t i  ga  pažnjom dobrog 
gospodarstvenika obavljajući u njemu ugovorenu 
djelatnost.

Članak 26.

(1) Zakupn ik  snos i  t r o škove  t ekućeg 
održavanja poslovnog prostora.
(2) Pod tekućim održavanjem smatra se 
čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski - ličilački 
radovi na zidovima, stropovima i stolariji, sitniji 
popravci na instalacijama (primjerice: na sanitarnoj 
opremi i pripadajućim odvodnim i dovodnim 
armaturama i uređajima, uključujući i električnim 
prekidačima, utičnicama i rasvjetnim tijelima) i 
slično.
(3) Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti 
popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam 
prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste 
poslovnim prostorom zakupnika.

Članak 26.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu poslovnog 
prostora, zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je 
ugradio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje 
poslovni prostor i ako mu za takvo ulaganje Općina 
nije vratila uložena sredstva.

Članak 27.

Zakupnik ne može izvršiti preinaku poslovnog 
prostora kojom se mijenja konstrukcija, raspored, 
površina, namjena, unutarnji i/ili vanjski izgled 
poslovnog prostora odnosno bitni zahtjevi za 
postojeću građevinu, bez prethodne pisane 
suglasnosti općine.
Suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovoga 
članka daje Općinski načelnik.
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VII. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 28.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na 
način propisan zakonom, ovom Odlukom i 
ugovorom o zakupu.

Članak 29.

(1) Općina može otkazati ugovor o zakupu 
poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na 
ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, 
ako:
- zakupnik i poslije pisane opomene koristi 
poslovni prostor protivno ugovoru, ili mu nanosi 
znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,
- u roku od 15 dana od priopćenja pisane 
opomene zakupnik ne plati dospjelu zakupninu ili 
troškove s osnova korištenja poslovnog prostora 
- bez suglasnosti općine obavlja preinake 
poslovnog prostora,
- izda dio ili cijeli poslovni prostor drugome u 
podzakup bez suglasnosti općine,
- tijekom trajanja zakupa ne omogući Općini 
nesmetano izvođenje radova na održavanju 
poslovnog prostora ili zajedničkih dijelova 
građevine, ako se isti nalaze u poslovnom prostoru,
- Općina,  zbog razloga za koje ni je 
odgovorna, ne može koristiti poslovni prostor u 
kojem je obavljala svoju djelatnost pa zbog toga 
namjerava koristiti prostor koji drži zakupnik
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i 
ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

(2) U slučaju da Općina otkaže ugovor o zakupu 
poslovnog prostora, Općinski načelnik može 
odobriti sklapanje nagodbe ako zakupnik prije 
pokretanja ili u tijeku ovršnog ili parničnog 
postupka:
- otkloni razlog zbog kojeg mu je otkazan 
ugovor o zakupu,
- podmiri cjelokupno dugovanje zakupnine, 
kamata, ostalih naknada po osnovi korištenja 
poslovnog prostora i svih troškova nastalih u 
postupku iseljenja zakupnika i predaje poslovnog 
prostora u posjed Općini te u postupku naplate 
potraživanja.

Članak 30.

(1) Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu 
poslovnog poslovnog prostora u svako doba ako 
Općina u primjerenom roku ne dovede poslovni 
prostor u stanje u kojem ga je dužna predati.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora sklopljeni 
temeljem Odluke o načinu i uvjetima davanja u 
zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine 
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj ) ostaju na snazi do isteka vremena na 
koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o 
zakupu.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o načinu i uvjetima davanja u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu općine Bebrina 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj )

Članak 33.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/18-01/18
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujka 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća
Mijo Belegić, ing., v.r.
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29.

 Temeljem članka 32. Statuta općine Bebrina 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 02/2018) Općinsko vijeće općine Bebrina na 
svojoj 9. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2018. 
godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o davanju na privremeno o 
povremeno korištenje poslovnog prostora u 

objektima u vlasništvu općine Bebrina

Članak 1.

(1) U Odluci o o davanju na privremeno o 
povremeno korištenje poslovnog prostora u 
objektima u vlasništvu općine Bebrina u članaku 4. 
briše se stavak 2. koji glasi:

„Iznimno od stavka 1. ovog članka poslovni prostor 
može se dati na privremeno korištenje mjesnim 
odborima kao oblicima mjesne samouprave, a radi 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
lokalnim poslovima.“

Članak 4. glasi:

Poslovni prostor daje se na privremeno i povremeno 
korištenje pravnoj osobi, dok se fizičkim osobama 
poslovni prostor daje na povremeno korištenje (u 
daljnjem tekstu: Korisnik) na temelju podnesenog 
zahtjeva.
� Zahtjev za davanje na privremeno ili 
povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik 
podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Bebrina u pismenom obliku najkasnije 5 radnih dana 
prije održavanja aktivnosti. 
Iznimno, poslovni prostor iz članka 13. ove Odluke 
izdaje se po nastanku potrebe, prema redu 
zaprimanja zahtjeva.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži:
- podatke o Korisniku,
- podatke o poslovnom prostoru za koji se 

podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno 
korištenje,

- naznaku aktivnosti, odnosno namjenu za koju 
se želi koristiti poslovni prostor,

- vremensko razdoblje, donosno dužinu trajanja 
privremenog odnosno povremenog korištenja 
poslovnog prostora. 

� Zahtjev se podnosi na obrascu čiji izgled i 
sadržaj utvrđuje Jedinstveni upravni odjel općine 
Bebrina.
� Iznimno od prethodno navedenih odredaba 
ovog članka, namjera korištenja prostora u smislu 
rezervacije određenog poslovnog prostora iz čanka 
2. ove Odluke može se iskazati potpisivanjem Izjave 
o namjeri korištenja prostora (u daljenjm tekstu: 
Izjava).
� Po potpisu Izjave, Korisnik se obvezuje na žiro 
račun općine uplatiti iznos od 30 % ukupnog iznosa 
naknade predviđene ovom odlukom za privremeno 
ili povremeno korištenje.

Članak 2.

(1) Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/18-01/18
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 26. ožujak 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Mijo Belegić, ing., v.r.
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30.

 Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 32. Statuta općine Bebrina 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018.), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 9.  
sjednici održanoj dana 26. ožujka  2018. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2017. godinu - sažetak

Članak 1.

Proračun općine Bebrina do 31. prosinca 2017.godini ostvaren je kako slijedi:
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Članak 2.

 Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (Opći i Posebni dio proračuna) po ekonomskoj, 
programskoj, organizacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te 
primitaka i izdataka te rezultata poslovanja, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve i 
izdanim jamstvima, prikaz obveza i financijske imovine, sastavni su dio ovog obračuna.

Članak 3.

 Opći dio i Posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna objaviti će se u  „Službenom vjesniku Brodsko- 
posavske županije“, a cjelokupan materijal na internet stranicama općine Bebrina.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:400-06/18-01/3
URBROJ:2178/02-03-18-1
Bebrina,  26. ožujak 2018. godine

PREDSJEDNIK:
Mijo Belegić,ing., v.r.
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1. UVOD

Općina Bukovlje prvi put izrađuje Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine 
Bukovlje za 2017. godinu (dalje u tekstu i kao Izvješće za 2017. godinu). Zakonom o upravljanju i raspolaganju 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17) normirani su dokumenti 
upravljanja i raspolaganja imovinom: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom, Plan upravljanja imovinom 
i Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom. Navedena tri dokumenta ključni su i međusobno povezani 
dokumenti upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

Strategijom su određeni srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom uvažavajući pri tome 
gospodarske i razvojne interese općine Bukovlje. Planovi upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje 
usklađeni su sa Strategijom, sadrže detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju 
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu općine Bukovlje. Plan upravljanja imovinom je jedinstveni dokument 
sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje. Smjernice Strategije, 
a time i odrednica godišnjih planova jest pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, 
čuvati interese općine Bukovlje i generirati gospodarski rast kako bi se osigurala kontrola, javni interes i pravično 
raspolaganje imovinom u vlasništvu općine Bukovlje. Plan upravljanja Općinsko vijeće općine Bukovlje 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).

Izvješće o provedbi Plana upravljanja prati strukturu svih poglavlja godišnjeg plana upravljanja imovinom 
u vlasništvu općine Bukovlje, utvrđenih Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 24/14). Slijedom navedenog, izrada svih plansko-
upravljačkih dokumenata i praćenje rezultata rada u nadležnosti su općine Bukovlje, te se oni obavljaju 
transparentno, stručno i profesionalno, uvažavajući pri tome temeljna načela upravljanja državnom imovinom – 
načelo javnosti, učinkovitosti, predvidljivosti i odgovornosti. Materijal ovog Izvješća obuhvaća podatke sa 
stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine.

Upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu općine Bukovlje predstavlja važan javni interes zbog 
očuvanja imovine za buduće generacije, aktiviranje gospodarskog rasta i zaštitu nacionalnih interesa. Bitna je i 
transparentnost objave svih podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje imovinom kako bi naši građani imali 
uvid u popis imovine s kojom Općina Bukovlje raspolaže i na kakav način upravlja s njom.

Iskorak na osnovu dosadašnjem načinu upravljanja i raspolaganja imovinom koji je bio zatvoren, Općina 
Bukovlje je izradila i javno objavila Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje 
za razdoblje od 2016. do 2020. godine (dalje u tekstu Strategija) koja je donesena 20. ožujka 2017. godine, Plan 
upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2017. godinu (dalje u tekstu Plan upravljanja za 2017. 
godinu) koji je donesen 20. ožujka 2017. godine i Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 
2018. godinu (dalje u tekstu Plan upravljanja za 2018. godinu) koji je donesen 31.01.2018. godine.

Smjernicama Europske unije u upravljanju imovinom upućuje se na nužnost sveobuhvatne evidencije 
imovine kao infrastrukturne pretpostavke učinkovitog upravljanja imovinom. Na Internet stranicama općine 
Bukovlje uspostavljen je Registar imovine koji će se stalno ažurirati i kojim će se ostvariti internetska dostupnost i 
transparentnost u upravljanju imovinom.

 Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva koji se navode u Strategiji formiranje Registra imovine na način i s 
podacima propisanim za registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno 
resursima s kojima Općina Bukovlje raspolaže.

Trgovačka društva u vlasništvu općine Bukovlje imaju bitnu ulogu u gospodarstvu Republike Hrvatske. 
Stoga je uloga općine Bukovlje da pomogne trgovačkim društvima u svom vlasništvu u razvoju sveobuhvatnog, 
šireg i transparentnog pregleda svog poslovanja, kako bi se ostvarile planirane aktivnosti s krajnjem ciljem razvoja 
područja općine Bukovlje i područja ostalih suvlasnika trgovačkih društava kao i cijele Republike Hrvatske 
anticipiranjem utjecaja na državni proračun. Naglašavajući transparentan pristup, Općina Bukovlje na svojim 
mrežnim stranicama kontinuirano ažurira i objavljuje Registar imenovanih članova nadzornih i upravnih odbora 
trgovačkih društava u svom vlasništvu. U navedenom Registru postavljene su i poveznice na trgovačka društva 
kako bi javnost imala uvid u njihovo poslovanje i izvješća koja objavljuju na svojim Internet stranicama.
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1.1. Zakonske osnove - najvažniji propisi o upravljanju imovinom

Zakoni i podzakonski propisi:
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 zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15)
· Zakon o šumama 
· (»Narodne novine«, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 145/11, 25/12, 68/12, 148/13, 

94/14),
Zakon o vodama 
· (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14),
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13, 48/15)
· 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 prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17)
· Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013, 20/17)
· 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 zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15)
· Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu
·  Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i 

projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, 30/06/15), Uredba o Registru 
državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11),

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u  vlasništvu Republike Hrvatske 
(»Narodne novine«, broj 78/11).

Doneseni akti općine Bukovlje u 2017. godini kojima se utječe na upravljanje i raspolaganje imovinom 
Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 6/17:

· Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini 
na području općine Bukovlje za 2016. godinu

· Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 2016. godinu 

· Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini 
Bukovlje za 2016. godinu

· Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Bukovlje u 2016. godini

· Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

· Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

· Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2017. godinu
· Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje 

za razdoblje od 2016. do 2020. godine
· Odluka o uspostavi Registra imovine općine Bukovlje
· Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2017. godinu
· Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za razdoblje od 

2016. do 2020. godine Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 7/17:
· Odluka o davanju suglasnosti za provjeru ulaganja u Projekt opremanja mrtvačnice uz uređenje i 

opremanje groblja u Bukovlju unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
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· Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt "Sportsko rekreacijski centar 
Bukovlje"

Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 11/17:

· Odluka o izboru članova u Odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša

· I. izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na 
području općine Bukovlje za 2017. godinu

· I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini 
Bukovlje za 2017. godinu

Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 18/17:

· Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja urbanog područja Slavonskog Broda 
do 2020. godine

1.2. Kadrovske osnove za rad

Na koncu 2017. Općina Bukovlje je imala dva zaposlenika (jednog u jedinstvenom upravnom odjelu i 
jednog dužnosnika). Ovlasti i odgovornosti vezane uz upravljanje i raspolaganje nekretninama su utvrđene 
Statutom i internim aktima kojima su utvrđeni uvjeti i način postupanja kod pojedinih oblika raspolaganja 
nekretninama. Poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom obavljaju se unutar jedinstvenog upravnog odjela, a 
kontrolu navedenih poslova obavlja odgovorna osoba.

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU općine BUKOVLJE

Trgovačka društva kojima je osnivač i suvlasnik Općina Bukovlje veoma su važni za zapošljavanje, znatno 
pridonose cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti i pružaju usluge od javnog interesa s osobinama javnog dobra. 
Unatoč svom specifičnom karakteru, ona moraju prilagoditi svoju organizaciju i poslovanje izazovu konkurencije 
te učinkovito poslovati, a sve u skladu s principima tržišnog natjecanja.

Bitna smjernica u Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom koja se odnosi na trgovačka društva u 
vlasništvu općine Bukovlje je unapređenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola općine Bukovlje kao 
suvlasnika trgovačkog društva. Odgovornost za rezultate poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu općine 
Bukovlje uključuje složen proces aktivnosti uprava i nadzornih odbora, upravljačkih prava i odgovornosti.
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Tablica 1. Trgovačka društva u vlasništvu općine Bukovlje

Naziv društva 
Sjedište 

društva 
OIB 

Temeljni 

kapital 

u kunama 

Postotak vlasništva 

općine Bukovlje 

Posavska hrvatska 

d.o.o.  

Slavonski 

Brod 
51975721232 1.082.684,00 1,57 

Vodovod d.o.o.  
Slavonski 

Brod 
80535169523 79.662.300,00 0,68 

Bukovlje d.o.o. Bukovlje 11312927248 20.000,00 100 

 

2.1. Registar imenovanih članova - nadzornog odbora i uprava

Općina Bukovlje je na svojoj Internet stranici objavila Registar imenovanih članova nadzornog odbora i 

uprava trgovačkih društava i pravnih osoba u svom vlasništvu. Registar imenovanih članova Nadzornih odbora i 

Uprava trgovačkih društava prikazuje članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava, i pravnih 

osoba u vlasništvu općine Bukovlje. Registar je temeljen na postojećim podacima iz sudskog registra. Podaci 

su prikazani temeljem provedenih upisa u Sudski registar.

Tablica 2. Registar imenovanih članova nadzornog odbora i uprava  trgovačkih društava 
u 2016. i 2017. godini

Trgovačko 

društvo 

Nadzorni odbor  

2016. 2017. 

Posavska hrvatska 

d.o.o. Slavonski 

Brod 

Vlatko Krznarić predsjednik Vlatko Krznarić predsjednik 

Damir Vinčazović - član Damir Vinčazović - član 

Miroslav Jarić- član Miroslav Jarić- član 

Jozo Jurkić- član Jozo Jurkić- član 

Mato Klarić- član Mato Klarić- član 

Uprava/Osoba za zastupanje 

2016. 2017. 

Darko Janković Darko Janković 

Vodovod d.o.o. 

Slavonski Brod 

Nadzorni odbor 

2016. 2017. 

Tomislav Pitlović -  predsjednik Damir Vinčazović, predsjednik 

Anto Ravlić - zamjenik predsjednika 
Slobodan Vrkljan, zamjenik 
predsjednika 

Josipa Filaković - član Dobrila Šudelija, član 

Zoran Marijić - član Fikret Karić, član 

Dobrila Šudelija - član Marko Zovko, član 

Uprava/Osoba za zastupanje 

2016. 2017. 

Stjepan Aščić, dipl. ing. el.  Stjepan Aščić, dipl. ing. el.  

Danijel Kovačević, ing. Danijel Kovačević, ing. 
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Bukovlje d.o.o. 

Bukovlje 

Nadzorni odbor 

2016. 2017.  

Igor Đaković - predsjednik Mario Rosandić - predsjednik 

Danijel Kovačević - član Ilija Kutlić – zamjenik predsjednika 

Mario Rosandić - član Danijel Kovačević - član 

Miroslav Brblić - član Blažan Janičić - član 

Tomislav Valić - član Nikolina Matić - član 

Uprava/Osoba za zastupanje 

2016. 2017. 

Marko Barišić - direktor Miroslav Brblić - direktor 

 
Općina Bukovlje ažurira objavljene podatke u Registru imenovanih članova - nadzornih odbora i uprava, te 

će u suradnji s trgovačkim 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.

2.1. Operativne mjere upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu općine Bukovlje

Tijekom 2017. godine Općina Bukovlje je u okviru upravljanja vlasničkim udjelom trgovačkih društava 

obavljala sljedeće poslove:

1. Kontinuirano prikupljala i analizirala izvješća o poslovanju dostavljena od trgovačkih društava.

Tablica 3. Obvezni sadržaj svih izvješća koje trgovačka društva dostavljaju općini Bukovlje

Redni 

broj 
Naziv dokumenta  

1. Bilanca 
2. Račun dobiti i gubitka 
3. Ostvareni financijski rezultati po djelatnostima/sektorima  
4. Struktura vlasništva 

 

1. Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i 

izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, predsjednici Uprava trgovačkih društava u vlasništvu općine Bukovlje do 

31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavljaju 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 
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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.

2. Popunjava i ažurira Registar imenovanih članova nadzornog odbora i uprave trgovačkih društava i 

objavljuje podatke na Internet stranici.

2.1. Mjere unapređenja upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu općine Bukovlje

Mjere unapređenja upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu općine Bukovlje su sljedeće:

· u suradnji s ostalim suvlasnicima trgovačkih društava provodio se natječaja za izbor Uprava trgovačkih 

društava;

· nakon analize stanja i poslovnih rezultata trgovačkih društava i održanih glavnih godišnjih skupština 

trgovačkih društava, unapređuje se način, opseg, analiza i objavljivanje podataka;

· sudjeluje na skupštinama trgovačkih društava i prati provedbu odluka skupština trgovačkih društava;

· unaprjeđuje interni Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava, uz poboljšanje ažurnosti. 

Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava, postavljen je na Internet stranici općine Bukovlje kako bi 

bio dostupan javnosti;

· na Internet stranici općine Bukovlje u Registru imenovanih članova nadzornih odbora i uprava postavljenje su 

poveznice na trgovačka društva kako bi bila dostupna izvješća i ostali podaci iz djelokruga trgovačkog društva a 

sve u cilju obavještavanja potencijalnih investitora i zainteresirane javnosti.

2.2. Provedbene mjere tijekom 2017. godine vezane za smjernice određene Strategijom, a koje se 

odnose na trgovačka društva u vlasništvu općine Bukovlje

Provedbene mjere tijekom 2017. godine vezane za smjernice određene Strategijom, a koje se odnose na trgovačka 

društva u vlasništvu općine Bukovlje su sljedeće:

· u Registru imenovanih članova nadzornih odbora i uprava postavljenje su poveznice na trgovačka društva 

kako bi bila dostupna izvješća o poslovanju i ostali podaci iz djelokruga trgovačkog društva; 

· provjerava se dostavljena Izjava o fiskalnoj odgovornosti;

· osoba zadužena za nepravilnosti spremna je zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na 

prijevaru te poduzimati potrebne mjere i o tome obavještavati Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i 

nadležno tijelo za nepravilnosti i prijevare pri Ministarstvu financija;

· provjerava se upravljanje trgovačkim društvima u vlasništvu općine Bukovlje obavlja li se transparentno i 

odgovorno, profesionalno i učinkovito u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, što se osigurava kroz rad i 

izvještavanje predstavnika vlasnika u nadzornim odborima i skupštinama trgovačkih društava te uspostavom 

unutarnjih revizija i nadzora;
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· u smislu jačanja sprečavanja korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu općine Bukovlje upućuje se 

trgovačkim društvima provjera ovlasti glede sukoba interesa članova uprava i nadzornih odbora;

· preporuča se trgovačkim društvima javna objava bitnih informacija na njihovim Internet stranicama. 

Bitne informacije koje bi trebale biti objavljenje na njihovim Internet stranicama 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. Dio ovih podataka prikazani su i 

objavljeni u Planu upravljanja imovinom za 2017. godinu u dijelu „Pregled poslovanja trgovačkih društava u 

vlasništvu općine Bukovlje“ koje nam dostavljaju sama trgovačka društva;

preporuča se da doneseni akti kojima se reguliraju obveze i odgovornosti trgovačkog društva moraju biti 

transparentno objavljeni općoj javnosti i s tim povezani troškovi morali bi se pokriti na transparentan način.

Tablica 4. Sažeti prikaz ciljeva i realizirane aktivnosti izvedbenih mjera upravljanja trgovačkim 
društvima u vlasništvu općine Bukovlje u 2017. godini

Ciljevi Mjere 
Kratko pojašnjenje 

aktivnosti mjera 

Realizirane 

aktivnosti 

Implementiranje 

operativnih mjera 

upravljanja 

trgovačkim 

društvima 

 

u vlasništvu 

 

Općine Bukovlje

 

Donošenje Odluke 

i/ili procedure o 

rokovima i načinu 

izvještavanja 

trgovačkih društava u 

vlasništvu

 

općine

 

Bukovlje

 

Kontinuirano prikupljati i 

analizirati izv ješća o 

poslovanju dostavljena od 

trgovačkih društava. 

Trgovačka društva u 

vlasništvu

 

općine

 

Bukovlje

 
dužna su dostaviti financijska 

izvješća, a obavezni sadržaj 

svih izvješća je naveden u 

tablici broj 3.

 

Izvješća se uredno 

dostavljanu, 

analiziraju i sprem aju 

ali ne postoji pisani 

akt o rokovima i 

načinu izvještavanja 

društava u vlasništvu

 
općine

 

Bukovlje.

 

Donošenje Odluke 

i/ili 

 

procedure nadzora 

fiskalne 

dokumentacije 

trgovačkih društava 

 

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

 

Bukovlje

 

do 

31. ožujka tekuće godine za 

prethodnu godinu dost avlja 

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.

 

Izvješća se uredno 

dostavljaju ali ne 

postoji pisani akt o 

nadzoru fiskalne 

dokumentacije u 

trgovačkim 

društvima.

 

Odluka o ustroju 

registra imenovanih 

članova nadzornih 

odbora i uprava 

društva 

 

Popunjavati i ažurirati Registar 

imenovanih članova nadzornih 

odbora i uprava društava, tj. 

upravnih vijeća i objavljivati 

podatke na Internet stranici.

 

Registar je

 

ustrojen i 

postavljen na Internet 

stranicama kako bi 

bio dostupan

 

javnosti.
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Mjere unapređenja 

upravljanja 

trgovačkim 

društvima  

u vlasništvu  

Općine Bukovlje 

Natječaj za izbor 

Uprava trgovačkih 

društava 

Provođenje natječaja za izbor 

Uprava trgovačkih društava 

Natječaj se provodi u 

suradnji i dogovoru s 

ostalim suvlasnicima 

trgovačkih društava.  

Poticanje 

objavljivanja 

podataka za opću 

javnost na Internet 

stranicama 

trgovačkih poduzeća 

Nakon analize stanja i 

poslovnih rezultata trgovačkih 

društava i održanih g lavnih 

godišnjih skupština trgovačkih 

društava, unapređivati način, 

opseg, analizu i objavljivanje 

podataka. 

Općina Bukovlje je u 

Registru imenovanih 

članova nadzornih 

odbora i upr ava 

trgovačkih društava 

postavila i poveznice 

na svako trgovačko 

društvo kako bi 

podaci i izvješća koje 

objavljuju bili 

dostupna javnosti. 

 

 

Objava izvješća 

poslovanja 

trgovačkih društava u 

vlasništvu općine 

Bukovlje 

Na Internet stranici  općine 

Bukovlje bit će dostupna 

Izvješća koje će sadržavati 

podatke o poslovanju 

navedenih društava na temelju 

podataka o poslovanju iz 

prethodne godine, a sve u cilju 

obavještavanja potencijalnih 

investitora i zainteresirane 

javnosti.  

Povećanje 
transparentnosti 

Javna objava 
informacija 

Jačanje sprečavanja korupcije 
u trgovačkim društvima u 
vlasništvu općine Bukovlje 
vršit će se provjerom sukoba 
interesa članova uprava i 
nadzornih odbora, 
provođenjem savjetovanja s 
javnošću, javnom objavom 
informacija, uspostavom 
revizije te nadzorom 
imenovane osobe za 
nepravilnost općine Bukovlje. 

Nakon zaprimanja 

izjave o fiskalnoj 

odgovornosti vrši se 

provjera podataka. U 

popunjavanju izjave o 

fiskalnoj 

odgovornosti u 

trgovačkom društvu u 

100% vlasništvu  

općine Bukovlje, 

Općina Bukovlje 

pomaže i vrši 

provjeru. 

Provjera izjave o 
fiskalnoj 
odgovornosti 

Uspostava revizije  

i nadzor imenovane 

osobe za 
nepravilnosti 

Objava izjava o 

sukobima interesa 

članova nadzornog 

odbora  

i uprave 

Trgovačka društva 
objavila su izjave o 
sukobima interesa.  
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2.1. Pregled poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu općine Bukovlje

Navedene financijske podatke te podatke o broju zaposlenih dostavila su trgovačka društva u kojima općina 

Bukovlje ima udio u vlasništvu.

Tablica 5. Ukupni prihodi, dobit/gubitak i broj zaposlenih za 2016. godinu

Naziv društva 
Ukupni prihodi 

2016. 
Dobit/gubitak 

2016. 
Broj zaposlenih 

2016. 

Posavska hrvatska d.o.o. 17.532,00 -196.264,00 1 

Vodovod d.o.o. 58.796.791,00 410.921,00 159 

Bukovlje d.o.o. 580.500,00 17.600,00 2 

 

2.1.1. Pregled poslovanja trgovačkog društva Posavska	hrvatska	d.o.o.

Adresa: Kraljice Jelene 26, 35000 Slavonski Brod

OIB: 51975721232

URL: http://www.posavskahrvatska.hr/

Tijekom 2017. godine Posavska hrvatska d.o.o. je kroz Trgovački sud donosila slijedeće:

· 12.05.2017. Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu objavljuje upis promjena 

osobnih podataka, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-

17/3419-1 od 12. svibnja 2017. godine.

Nadzorni odbor i uprava:

Nadzorni odbor  

2016. 2017. 

Vlatko Krznarić predsjednik Vlatko Krznarić predsjednik 

Damir Vinčazović - član Damir Vinčazović - član 

Miroslav Jarić- član Miroslav Jarić- član 

Jozo Jurkić- član Jozo Jurkić- član 

Mato Klarić- član Mato Klarić- član 

Uprava/Osoba za zastupanje 

2016. 2017. 

Darko Janković Darko Janković 

 Posavska hrvatska d.o.o. je u 2017. godini prosječno imao zaposleno 1 djelatnika.
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Ostvareno poslovanje:

Financijski pokazatelji 

Ostvareno  

poslovanje  

u 2016. 

Ukupni prihodi 17.532,00 

Ukupni rashodi 213.796,00 

Dobit/gubitak prije oporezivanja -196.264,00 

 

2.1.1. Pregled poslovanja trgovačkog društva VODOVOD d.o.o. 

Adresa: Nikole Zrinskog br.25. 35000 Slavonski Brod 

OIB: 80535169523

URL: http://www.vodovod-sb.hr/

Tijekom 2017. godine VODOVOD d.o.o. je kroz Trgovački sud donosio slijedeće:

· 20.01.2017. Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu objavljuje upis promjena člana 

nadzornog odbora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-

17/282-2 od 20. siječnja 2017. godine. Članom nadzornog odbora prestaje biti Josipa Filaković, a novim 

članom postaje Fikret Karić.

· 24.08.2017. Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, registarskom predmetu upisa 

Tt-17/5228-2 u sudski registar vrši se promjena članova Nadzornog odbora i promjena upisanih podataka 

direktora trgovačkog društva.

· 24.08.2017. provedba upisa, članovima nadzornog odbora prestaju biti Anto Ravlić na mjestu zamjenika 

predsjednika, Tomislav Pitlović na mjestu predsjednika i Zoran Marijić. Novim članovima postaju Damir 

Vinčazović namjestu predsjednika, Marko Zovko i Slobodan Vrkljan na mjestu zamjenika predsjednika. 

Odlukom skupštine društva od 28.07.2017. godine imenovan za direktora društva je Stjepan Aščić. 

Odlukom skupštine društva od 28.07.2017.godine imenovan na mjesto direktora društva je Danijel 

Kovačević.

· 08.01.2018. Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu objavljuje upis prestanak 

funkcije člana uprave, promjena upisanih podataka, promjena odredbi društvenog ugovora, u Sudski 

registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-18/55-2 od 8. siječnja 2018. godine. 

Danijel Kovačević prestaje biti direktorom i ovlaštenom osobom za zastupanje. Odukom skupštine društva 

od 14.12.2017. godine imenovan za direktora društva je Stjepan Aščić koji zastupa društvo pojedinačno i 

samostalno.
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Nadzorni odbor i uprava:

Nadzorni odbor 

2016. 2017. 

Tomislav Pitlović -  predsjednik Damir Vinčazović, predsjednik 

Anto Ravlić - zamjenik predsjednika Slobodan Vrkljan, zamjenik predsjednika 

Josipa Filaković - član Dobrila Šudelija, član 

Zoran Marijić - član Fikret Karić, član 

Dobrila Šudelija - član Marko Zovko, član 

Uprava/Osoba za zastupanje 

2016. 2017. 

Stjepan Aščić, dipl. ing. el.  Stjepan Aščić, dipl. ing. el.  

Danijel Kovačević, ing. Danijel Kovačević, ing. 

 

VODOVOD d.o.o. je u 2017. godini prosječno imala zaposleno 164 djelatnika.

Planirano i ostvareno poslovanje:

Financijski pokazatelji 

Planirano 

poslovanje  

u 2016. 

Ostvareno  

poslovanje  

u 2016. 

Planirano 

poslovanje 

u 2017. 

Ukupni prihodi 51.889.177,07 58.796.791,00 57.661.057,10 

Ukupni rashodi 51.394.400,00 58.385.870,00 57.397.000,00 

Dobit/gubitak prije oporezivanja 494.777,07 410.921,00 264.057,10 

 

Planirane i ostvarene investicije:

Investicija Plan za 2016. 
Ostvareno 

u 2016. 
Plan za 2017. 

ZAJEDNIČKI INTERES 59.815.290,00 59.815.290,00  

Temeljni cjevovod Sikirevci – Oprisavci 1 

i 2 faza 
47.766.690,00 47.766.690,00 6.974.590,00 

CS Bicko Selo i vodosprema  10.200,000,00 10.200,000,00 8.160.000,00 

Izrada projektne dokumentacije razvoja 

vodno - komunalne infrastrukture 
1.848.600,00 1.848.600,00 205.400,00 
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PODRUČJE GRADA SLAVONSKOG 

BRODA 
35.519.569,57 35.519.569,57 - 

Vodospremnik Brodsko brdo 2 2.164.930,63 1.838.608,00 - 

Vodoopskrbna mreža treće zone 

vodoopskrbe pod utjecajem CS Brodsko 

Brdo 

1.392.902,36 1.502.348,00 - 

Rasteretni kanal Svačićeva 8.480.141,61 1.617.808,00 6.630.000,00 

Rekonstrukcija cjevovoda u ulici A. 

Štampara 
2.239.366,74 2.239.366,74 - 

Rekonstrukcija postojećeg kanalizacijskog 

sustava grada Slavonskog Broda: ulice: 

Željeznička, Osječka, Majke Terezije, 

Folnegovićeva i Mostarska 

5.084.276,52 5.084.276,52 - 

Rekonstrukcija postojećeg kanalizacijskog 

sustava grada Slavonskog Broda: ulice: 

Sv. Antuna, V. Vidrića, A. Popovića i J. 

Klovića 

7.464.555,79 7.464.555,79 - 

Rekonstrukcija postojećeg kanalizacijskog 

sustava grada Slavonskog Broda: ulice: J. 

Dobrile, T. Bakača, F. Livadića i F. Jukića 

6.931.373,23 6.931.373,23 - 

Rekonstrukcija cjevovoda E. Kumičića – 

Sv. Ante 
405.218,74 405.218,74 0,00 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe 371.145,37 371.145,37 374.273,90 

Produžeci mreže javne odvodnje 985.685,57 985.685,57 304.348,32 

PODRUČJE općine BRODSKI 

STUPNIK 
74.048,41 74.048,41 - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe 74.048,41 74.048,41 11.922,70 

PODRUČJE općine SIKIREVCI 23.320,20 23.320,20 - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe 23.320,20 23.320,20 - 

PODRUČJE općine DORNJI 

ANDRIJEVCI 
29.260,13 29.260,13 - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe 29.260,13 29.260,13 - 

PODRUČJE općine VRBA 8.477,60 8.477,60 - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe 8.477,60 8.477,60 - 

PODRUČJE općine ORIOVAC 13.797,13 13.797,13 - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe 13.797,13 13.797,13 53.966,20 

PODRUČJE općine SIBINJ 70.842,47 70.842,47 - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe 70.842,47 70.842,47 88.498,21 

PODRUČJE općine GARČIN - - - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe - - 27.874,42 
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PODRUČJE općine KLAKAR - - 0,00 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe - - 54.566,20 

PODRUČJE općine ORIOVAC - - - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe - - 53.966,20 

PODRUČJE općine GUNDINCI - - - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe - - 8.521,40 

PODRUČJE općine BEBRINA - - - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe - - 37.366,43 

PODRUČJE općine PODCRKAVLJE - - - 

Produžeci mreže javne vodoopskrbe - - 29.336,53 

PROJEKT BROD 2 8.429.821,99 8.429.821,99  

Ukupno investicije 103.984.427,50 103.984.427,50 23.014.630,51 

 

Planirana i ostvarena zaduženost: 

Izvor sredstava 
Ostvareno 

u 2016. 
Plan za 2017. 

Kreditna sredstva – Dugoročni kredit 

Raiffeisenbank d.d. 
666.667,00 523.810,00 

Ukupno investicije 666.667,00 523.810,00 

 

2.1.1. Pregled poslovanja trgovačkog društva BUKOVLJE d.o.o.

Adresa: Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje

OIB: 11312927248

Tijekom 2017. godine Bukovlje d.o.o. je kroz Trgovački sud donosio slijedeće:

· 07.09.2017. Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu u registarskom predmetu upisa 

Tt-17/5463-2 u sudski registar upisuje promjene člana uprave i promjene članova nadzornog odbora 

trgovačkog društva

· 07.09.2017. provedba upisa - Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu objavljuje upis 

promjena člana uprave, promjena članova nadzornog odbora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po 

rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/5463-2 od 7. rujna 2017. godine. Članovima nadzornog odbora 

prestaje biti Miroslav Brblić, a novim članom postaje Blažan Janičić. Osobom ovlaštenom za zastupanje 

prestaje biti Marko Barišić , a novom osobom za zastupanje imenovan odlukom Skupštine društva sa 

stupanjem na dužnost s danom 04. srpnja 2017. godine postaje Miroslav Brblić koji zastupa društvo 

pojedinačno i samostalno.

· 18.10.2017. provedba upisa - Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu objavljuje upis 

promjena člana i funkcije člana nadzornog odbora, prestanak funkcije predsjednika i člana nadzornog 

odbora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/6312-2 od 18. 

listopada 2017. godine. Članovima nadzornog odbora prestaju biti Igor Đaković na mjestu predsjednika, 

Danijel Kovačević na mjestu zamjenika predsjednika i Tomislav Valić. Novim članovima postaju Danijel 

Kovačević, Mario Rosandić na mjestu predsjednika, Ilija Kutlić na mjestu zamjenika i Nikolina Matić.
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Nadzorni odbor i uprava:

Nadzorni odbor 

2016. 2017.  

Igor Đaković, predsjednik Mario Rosandić, predsjednik 

Danijel Kovačević, zamjenik predsjednika Ilija Kutlić, zamjenik predsjednika 

Mario Rosandić, član Danijel Kovačević, član 

Miroslav Brblić, član Blažan Janičić, član  

Tomislav Valić, član Nikolina Matić, član 

Uprava/Osoba za zastupanje 

2016. 2017. 

Marko Barišić, direktor Miroslav Brblić, direktor 

 
Bukovlje d.o.o. je u 2017. godini prosječno imala zaposleno 2 djelatnika.

Planirano i ostvareno poslovanje:

Financijski pokazatelji 
Ostvareno poslovanje  

u 2016. 

Ukupni prihodi 580.500,00 

Ukupni rashodi 562.900,00 

Dobit/gubitak prije oporezivanja 17.600,00 

 

3. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 
POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE BUKOVLJE

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za razdoblje od 2016. do 2020. 
godine definirani su sljedeći ciljevi upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima u vlasništvu općine 
Bukovlje:
1. Općina Bukovlje mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim prostorima na način da oni 
poslovni prostori koji su potrebni Općini Bukovlje 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 Bukovlje:
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),
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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),
· 
· Statut općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj br.11/01, 04/06, 05/07, 
11/09, 08/13),
· Odluka o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje Višenamjenske svečane dvorane u Bukovlju 
(Općinsko vijeće općine Bukovlje od 19.03.2010. godine),
· Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, 
broj 17/10),
· Odluka o davanju poslovnog prostora HP-Hrvatskim poštama d.d. Zagreb (»Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije«, broj 23/15),
· Odluka o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu općine Bukovlje 
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 11/15),
· Odluka o prodaji poslovnog prostora radne oznake P1 u vlasništvu općine Bukovlje (»Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije«, broj 14/04),
· Odluka o prodaji poslovnog prostora radne oznake P2 u vlasništvu općine Bukovlje (»Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije«, broj 14/04),
· Odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije«, broj 09/04).
· Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Bukovlje za 
potrebe izgradnje kanalizacije (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 26/14).
· Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije«, broj 05/15)
U 2017. godini doneseni su sljedeći akti kojima se utječe na upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima u 
vlasništvu općine Bukovlje
Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 6/17:
· Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na 
području općine Bukovlje za 2016. godinu
· Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 2016. godinu 
· Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 
2016. godinu
· Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Bukovlje u 2016. godini
· Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2016. godinu
· Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
· Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2017. godinu
· Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 
razdoblje od 2016. do 2020. godine
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· Odluka o uspostavi Registra imovine općine Bukovlje
· Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2017. godinu
· Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za razdoblje od 2016. do 
2020. godine
Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 7/17:
· Odluka o davanju suglasnosti za provjeru ulaganja u Projekt opremanja mrtvačnice uz uređenje i 
opremanje groblja u Bukovlju unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
· Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt "Sportsko rekreacijski centar Bukovlje"
Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 11/17:
· Odluka o izboru članova u Odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
· I. izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na 
području općine Bukovlje za 2017. godinu
· I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 
2017. godinu
Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 18/17:
· Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 
2020. godine
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4. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 
GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE BUKOVLJE

Građevinsko zemljište je, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13), 
zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje 
površina javne namjene.
Građevinsko zemljište čini važan udio nekretnina u vlasništvu općine Bukovlje koji predstavlja veliki potencijal 
za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u upravljanju i raspolaganju građevinskim zemljištem u 
vlasništvu općine Bukovlje podrazumijevaju i provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: 
prodajom, osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanje imovinskopravnih odnosa, davanjem u zakup 
zemljišta te kupnjom nekretnina za korist općine Bukovlje, kao i drugim poslovima u vezi sa zemljištem u 
vlasništvu općine Bukovlje, ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela.
Upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu općine Bukovlje uređeno je:
Zakonom o upravljanu 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 i 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).
· 
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).
· 
· Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Bukovlje za 
potrebe proširenja crkvenog zemljišta (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 01/15),
· Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije«, broj 05/15),
· Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Bukovlje za 
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potrebe izgradnje kanalizacije (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 26/14),
· Odluka o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnine označene kao k.č. 1062/2 k.o. Bukovlje (»Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 15/16).
· Odluka o prodaji nekretnine (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 26/16).
U 2017. godini doneseni su sljedeći akti kojima se utječe na upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u 
vlasništvu općine Bukovlje:
Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 6/17:
- 
· Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na 
području općine Bukovlje za 2016. godinu
· Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 2016. godinu 
· Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2017. godinu
· Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 
razdoblje od 2016. do 2020. godine
· Odluka o uspostavi Registra imovine općine Bukovlje
· Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2017. godinu
· Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za razdoblje od 2016. do 
2020. godine
Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 11/17
- Odluka o izboru članova u Odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
· I. izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na 
području općine Bukovlje za 2017. godinu
· I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 
2017. godinu
Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 18/17:
- 
· Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 
2020. godine
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5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PRODAJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE 
BUKOVLJE

Jedan od ciljeva u Strategiji je da Općina Bukovlje mora na racionalan i učinkovit način upravljati svojim 
nekretninama na način da one nekretnine koje su potrebne Općini Bukovlje 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 Bukovlje u 2017. godini imala je u planu prodaju nekretnine br. kat. čestice 1199/1 katastarska općina 
Bukovlje Brodsko, površine 639 m² kuća kbr., dvorište i zgrada ulica S. Radića, ali nekretnina nije prodana. 
Prodane su nekretnine kčbr. 1219/4 površine 613 m² i kčbr. 1219/5 površine 97 m² ZK uložak 1608, k.o. Bukovlje 
Brodsko koje nisu bile u planu prodaje nekretnina za 2017. godini.

6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA 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

Strategijom definiran je cilj rješavanja 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.

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),
· 
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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),
· 
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).
· 
Općina Bukovlje nije imala u planu u 2017. godini samostalno razvijati projekte obnovljivih izvora energije. 

Tablica 6. Pregled naplatnih ugovora o osnivanju prava služnosti a odnose se na područje infrastrukture

Broj ugovora Datum ovjere 

Ugovorna stranka 

(ovlaštenik prava 

služnosti) 

Predmet 
Naknada u 

kn 

Ugovor o zasnivanju 

prava stvarne služnosti 

broj OV-1619/17  

28.04.2017. Općina Bukovlje Z-5001/2017 0,00 

Ugovor o zasnivanju 

prava stvarne služnosti 

broj OV-1621/17  

28.04.2017. Općina Bukovlje Z-5002/2017 0,00 

Ugovor o zasnivanju 

prava stvarne služnosti 

broj OV-1617/17  

28.04.2017. Općina Bukovlje Z-5003/2017 0,00 
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7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE 

IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BUKOVLJE

Strategijom definirani su sljedeći ciljevi provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu općine Bukovlje:

1. Procjena potencijala imovine općine Bukovlje 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.

Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno provođenje postupaka procjene imovine su sljedeći:

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 procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15),

· 

Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 107/14

· ),

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 metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 79/14),

· 

–Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske  Ministarstvo financija.

Općina Bukovlje u Planu upravljanja za 2017. godinu nije planirala vršiti procjenu vrijednosti nekretnina ali je 

navela ukoliko se ipak odluči vršiti procjenu nekretnina, procjenu će obavljati ovlašteni sudski vještak. 

15.12.2016. godine vršena je procjena tržišne vrijednosti nekretnine – zemljišta u Bukovlju k.o. Bukovlje k.č. 

1199/1 koja iznosi 46.000,00 kuna. 16.08.2017. godine vršena je procjena tržišne vrijednosti nekretnine – 

zemljišta u Bukovlju upisano u zk. ul. 27 k.o. Bukovlje, k.č. 1219/4 i 1219/5 koja iznosi 47.825,60 kuna.
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8.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA 

Jedan od osnovnih zadataka u rješavanju prijepora oko zahtjeva koje jedinice lokalne i područne 

samouprave imaju prema Republici Hrvatskoj je u rješavanju suvlasničkih odnosa u kojima se međusobno nalaze. 

Nadalje potrebno je utvrditi kriterije i vrstu nekretnina koje bi bile prikladne da se njihovo korištenje prenese na 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne samouprave bi te nekretnine 

koristile za unaprijed određene namjene koji bi se prije ustupanja na korištenje predočile ovlaštenom tijelu 

Republike Hrvatske.

Tablica 7. Popis nekretnina za koje je Općina Bukovlje provela legalizaciju ili napravila promjene u 2017. 
godini

Popis nekretnina za koje je Općina Bukovlje 

provela legalizaciju ili napravila promjene u 2017. godini 

Br. 

čestice 

Katastarska 

općina 

Površina 

u m2 

Datum 

promjene 
Opis nekretnine 

1357/1 
Bukovlje 

Brodsko 
5250 03.05.2017. 

Nerazvrstana cesta – ulica Josipa Kozarca 

javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu  

općine Bukovlje 

1097/33 
Bukovlje 

Brodsko 
21635 07.03.2017. 

Zemljište za sport i rekreaciju 21402 m² i 

javna zgrada 233m²  

1367/2 
Bukovlje 

Brodsko 
5482 07.08.2017. 

Nerazvrstana cesta – ulica Gajevi III  javno 

dobro u općoj uporabi u vlasništvu  općine 

Bukovlje 

180 Šušnjevci  4735 17.02.2017. Pašnjak u selu – promjena površine 

223/12 Vranovci 572 13.09.2017. 

Nerazvrstana cesta – ulica Kratina javno 

dobro u općoj uporabi u vlasništvu  općine 

Bukovlje 

908/2 Vranovci 10171 14.11.2017. 
Nerazvrstana cesta – ulica Lužak javno dobro 

u općoj uporabi u vlasništvu općine Bukovlje 

1219/5 

1219/4 

321/1J 

Bukovlje 

Brodsko 

97 

613 

1302 

21.03.2017. 

Ugovor o zamjeni nekretnina broj ov -

4194/13, broj ov-4202/13, ov-4221/13 Čestica 

u vlasništvu  općine Bukovlje 321/1J za 

čestice 1219/5 i 1219/4 u vlasništvu B.S.  

1219/5 
Bukovlje 

Brodsko 
97 08.11.2017. 

Selo – oranica sa imena i vlasništva  općine 

Bukovlje za korist Župe Svetog Antuna 

Padovanskog 

117/4 
Bukovlje 

Brodsko 
3635 27.02.2017. 

Nerazvrstana cesta – ulica Marka Prgometa  

javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu  

općine Bukovlje 

298/15 
Bukovlje 

Brodsko 
343 30.05.2017. 

Uknjižba stvarne služnosti u korist  općine 

Bukovlje  
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299/21 
Bukovlje 

Brodsko 
262 30.05.2017. 

Uknjižba stvarne služnosti u korist  općine 

Bukovlje  

299/10 
Bukovlje 

Brodsko 
319 30.05.2017. 

Uknjižba stvarne služnosti u korist  općine 

Bukovlje  

1258/2 Vranovci 6705 10.07.2017. 

Nerazvrstana cesta – Slavonska ulica javno 

dobro u općoj uporabi u vlasništvu  općine 

Bukovlje 

1258/3 Vranovci 4840 10.07.2017. 

Nerazvrstana cesta – Slavonska ulica javno 

dobro u općoj uporabi u vlasništvu  općine 

Bukovlje 

1070 

1254 
Vranovci 

2054 

3759 
13.09.2017. 

Nerazvrstana cesta – ulica Danka Mataića 

javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu  

općine Bukovlje 

1010/8 Vranovci 865 13.09.2017. Poništava se uslijed spajanja sa kčbr. 1254 
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9. IZVJEŠĆE O PROVEDBI 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 javno - privatnog 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 javno - 

privatno partnerstvo jest model temeljen na ugovornom odnosu između javnog i privatnog partnera.

Općina Bukovlje u 2017. godini nije imala planove za ulaženje u projekte javno - privatnog partnerstva. 
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10. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA VOĐENJA REGISTRA IMOVINE

Uspostava Registra imovine jedna je od pretpostavki upravljanja i raspolaganja imovinom. Registar imovine mora 

se stalno ažurirati kako bi se omogućila internetska dostupnost i transparentnost u upravljanju imovinom. Stoga je 

jedan od prioritetnih ciljeva koji se navode u Strategiji formiranje Registra imovine na način i s podacima 

propisanim za registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s 

kojima Općina Bukovlje 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 ostvarit će se ključna smjernica iz Strategije. Strategijom su definirani sljedeći 

dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja registra imovine:

1. uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu općine Bukovlje,

2. nadzor nad stanjem imovine u vlasništvu općine Bukovlje,

3. kvalitetnije i brže donošenje odluka o upravljanju imovinom,

4. praćenje koristi i učinaka upravljanja imovinom.

Sukladno načelu javnosti na Internet strancima općine Bukovlje postavljen je widget Imovina gdje se sukladno 

obvezama javne objave nalaziti Registar imovine te svi dokumenti bitni za upravljanje i raspolaganje 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 i 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.
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Tablica 8. Sažeti prikaz ciljeva i realiziranih aktivnosti izvedbenih mjera za godišnji plan vođenja 
Registra imovine u 2017. godini

Ciljevi Mjere 
Kratko pojašnjenje aktivnosti 

mjera 

Realizirane 

aktivnosti 

Uvid u opseg  

i strukturu 

imovine  

u vlasništvu  

Općine Bukovlje 

Utvrditi i 

identificirati 

pojavne oblike 

imovine kojima 

upravlja  

Općina Bukovlje 

Općina Bukovlje u svom Registru 

imovne ima pojavne oblike imovine 

koje se moraju uskladiti prema 

članku 4. Zakona o upravljanju i 

raspolaganju imovinom u vlasništvu 

Republike Hrvatske (»Narodne 

novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17 ) u 

kojem su navedeni pojavni oblici 

državne imovine.  

Napravljen je 

Registar sukladno 

Zakonu i podacima 

iz ZK izvadaka i 

posjedovnih listova. 

Ažuriranje 

postavljenog 

Registra imovine 

Ažurirati Registar 

imovine koji je 

postavljen na 

Internet stranici 

općine Bukovlje 

Prema preporukama Državnog ureda 

za reviziju Općina Bukovlje poduzela 

je aktivnosti ustroja i vođenja 

Registra imovine na način i s 

podacima propisanim za registar 

državne imovine kako bi se osigurali 

podaci o cjelokupnoj imovini 

odnosno resursima s kojima Općina 

raspolaže. Sadržaj Registra imovine 

propisan je u Zakonu o upravljanju i 

raspolaganju imovinom u vlasništvu 

Republike Hrvatske (»Narodne 

novine«, broj 94/13 i 18/16) i Uredbi 

o Registru državne imovine 

(»Narodne novine«, broj 55/11). 

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 

ostvarit će se ključna smjernica iz 

Strategije. Osim samog Registra 

imovine trebaju se ažurirati, 

dopunjavati i objavljivati svi 

dokumenti kojima se utječe na 

upravljanje i raspolaganje imovinom 

u vlasništvu općine Bukovlje. 

Općina Bukovlje 

ustrojila je i vodi 

Registar imovine na 

način i s podacima 

propisanim za 

registar državne 

imovine kako bi se 

osigurali podaci o 

cjelokupnoj imovini 

odnosno resursima s 

kojima Općina 

raspolaže. Podaci u 

Registru 

pravovremeno se 

ažuriraju svaki put 

kada se za to ukaže 

potreba. 
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11. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE 

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU 

UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE BUKOVLJE

Strategijom su definirani sljedeći ciljevi vezani uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup 

informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje:

1. Potrebno je na internet stranici općine Bukovlje na uočljiv i lako pretraživ način omogućiti informiranje 

javnosti o upravljanju i raspolaganju imovinom općine Bukovlje,

2. Organizirati učinkovitije i transparentno korištenje imovine u vlasništvu općine Bukovlje 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 Bukovlje:

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
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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

Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01

Općina Bukovlje je provela savjetovanje s javnošću za Plan upravljanja imovinom općine Bukovlje za 2017. 

godinu, Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom općine Bukovlje za razdoblje od 2016. do 2020. godine i 

Plan upravljanja imovinom općine Bukovlje za 2018. godinu.

Na Internet stranici općine Bukovlje postavljen je widget Imovina gdje se sukladno obvezama javne objave 

nalaziti Registar imovine te svi dokumenti bitni za upravljanje i raspolaganje imovinom za koje imaju obvezu 

ažuriranja.

Javnosti je na raspolaganju i službenik za informiranje koji postupa u 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). 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) Općina Bukovlje 

dostavila je Povjereniku Izvješće o provedbi ovog Zakona za prethodnu godinu.
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Tablica 9. Sažeti prikaz ciljeva i realizacije aktivnosti izvedbenih mjera za godišnji plan postupaka vezanih 
uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje

Ciljevi Mjere 
Kratko pojašnjenje 

aktivnosti mjera 
Realizirane aktivnosti 

Provoditi 

odredbe Zakona 

o pravu  

na pristup 

informacijama 

(»Narodne 

novine«, broj 

25/13, 85/15) 

Vršiti objavu 

informacija na 

Internet stranici 

općine Bukovlje 

Sukladno članku 10. Zakona 

o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne 

novine«, broj 25/1, 85/15) 

Općina Bukovlje na svojoj 

Internet stranici na lako 

pretraživ način objavljivat će 

potrebne informacije.  

Općina Bukovlje objavljuje 

bitne informacije na svojoj 

Internet stranici 

Odgovaranje  

na zaprimljene 

zahtjeve 

Prilikom zaprimanja zahtjeva 

za pristup informacijama 

postupiti sukladno članku 

18., 19., 20., 21., 22., 23. i 

24. Zakona o pravu na 

pristup informacijama

(»Narodne novine«, broj 

25/13, 85/15) te zaprimljene 

zahtjeve upisati u službeni 

Upisnik sukladno članku 14. 

navedenog zakona. 

Službenik prava na pristup 

informacijama odgovara na 

zaprimljene zahtjeve te ih 

evidentira u službeni Upisnik. 

Slanje godišnjeg 

izvješća o 

provedbi Zakona  

o pravu na 

pristup 

informacijama 

(»Narodne 

novine«,  

broj 25/13, 

85/15) 

Povjereniku za informiranje 

sukladno članku 60. Zakona 

o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne 

novine«, broj 25/13, 85/15) 

do 31. siječnja tekuće godine 

za prethodnu godinu 

dostaviti Izvješće o provedbi 

Zakona o pravu na pristup 

informacijama. 

Službenik prava na pristup 

informacijama poslao je 

Izvješće o provedbi Zakona  

o pravu na pristup 

informacijama. 

Savjetovanje 

s javnošću 

Provoditi 

savjetovanje  

s javnošću  

Provoditi savjetovanje s 

javnošću sukladno članku 11. 

Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne 

novine«, broj 25/13, 85/15). 

Općina Bukovlje provela je 

savjetovanje s javnošću za Plan 

upravljanja imovinom općine 

Bukovlje za 2017. godinu, 

Strategiju upravljanja i 

raspolaganja imovinom općine 

Bukovlje za razdoblje od 2016. 

do 2020. godine i Plan 

upravljanja imovinom općine 

Bukovlje za 2018. godinu. 

Savjetovanje se provodi i za 

druge akte. 

 

Klasa: 940-01/17-01/15
Urbroj: 2178/25-02-18-3
Bukovlje, 29.03.2018.g.
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8.

 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13 i 
73/17), i članka 47. Statuta općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 3/18) općinski 
načelnik općine Bukovlje podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje:

IZVJEŠĆE

o gospodarenju otpadom općine Bukovlje za 2017. godinu

1. Uvod 

- Općina Bukovlje smještena je u centralnom dijelu Brodsko-posavske županije i spada u manje teritorijalne 
2jedinice površine 31,51 km  i ima 3108 stalno naseljenih stanovnika. Općina Bukovlje sjeveroistočna je 

prigradska Općina sjedišta Brodsko-posavske županije, Grada Slavonskog Broda, a u svom sastavu ima pet 
naselja: Bukovlje, Vranovce, Šušnjevce, Ježevik i Korduševce
- Koncesiju za sakupljanje i odvoz otpada na području općine Bukovlje ima tvrtka „Jakob Becker  d.o.o.“ iz 
Gornje Vrbe, a prijem vrši „Odlagalište d.o.o.“ Nova Gradiška. 

2.  Gospodarenje otpadom općine Bukovlje 

1. Položaj i karakteristike područja općine Bukovlje;
1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja općine Bukovlje, te položaj u odnosu na susjedne općine, 

ukupna površina i geografske karakteristike,
1.2. Klima – klimatske karakteristika,
1.3. Promet – prometna infrastruktura,
1.4. Broj stanovnika i gustoća naseljenosti

2. Postojeće stanje gospodarenja komunalnim otpadom;
3. Mjere gospodarenja otpadom

3.1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
3.2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
3.3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
3.4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
3.5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

4. Praćenje izvršenja poduzetih mjera predviđenih Planom gospodarenja otpadom

3. Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području općine Bukovlje, uključujući ostvarivanje 
ciljeva

Organiziranim skupljanjem i odvozom otpada obuhvaćena su sva naselja općine Bukovlje, čime su obuhvaćene 
sve fizičke i pravne osobe. 
Koncesiju za sakupljanje i odvoz otpada na području općine Bukovlje ima tvrtka „Jakob Becker  d.o.o.“ iz Gornje 
Vrbe, a prijem vrši „Odlagalište d.o.o.“ Nova Gradiška i „Čistoća d.o.o“ Županja.
Otpad se skuplja u 120 litarske kante kod fizičkih osoba, a kod pravnih osoba u kontejnere. 
Glomazni otpad odvozi se dvaput godišnje (u proljeće i jesen) na način da domaćinstva iznesu glomazni otpad 
ispred kuće. 
Na području općine Bukovlje nema izgrađeno reciklažno dvorište, kao niti kompostanu, pretovarne stanice, 
posebne lokacije za prihvat građevinskog otpada, kao niti rashladne kontejnere za prikupljanje otpada 
životinjskog podrijetla. 
U 2017. godini općina Bukovlje je provodila mjere odvojenog skupljanja otpada, posebne vreće za odvojeno 
prikupljanje posebnih kategorija otpada ( papir i, PET ambalaža)-odvajanje na kućnom pragu.
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Cilj općine Bukovlje je osigurati reciklažno dvorište i odvojeno sakupljanje otpada. izraditi novi Plan  
gospodarenja komunalnim otpadom općine Bukovlje za razdoblje od šest godina.

4. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i 
biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva na području općine Bukovlje

Količine skupljenog i odloženog otpada:

Trvrta ili 
naziv: 

Područje sa 
kojeg je 
otpad 

skupljen 

Broj 
stanovnika 
obuhvaćen 

skupljanjem 

Ključni broj 
otpada 

Naziv otpada Ukupno 
sakupljeno 
(preuzeto u 

tekućoj 
godini): 

Jakob Becker 
d.o.o. 

Naselja 
Bukovlje, 
Vranovci, 
Korduševci, 
Šušnjevci, 
Ježevik 

3100 200301 Miješani 
komunalni 
otpad 

559,22 t 

   200101 Ambalaže od 
papira i 
kartona 

6,58 t 

   200107 Staklena 
ambalaža 

0,72 

   200102 Ambalaža od 
plastike 

4,84 

 

5. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te status sanacije 
neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom

5.1. Na području općine Bukovlje nema odlagališta otpada.

5.2. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju

Na području općine Bukovlje nema divljih odlagališta otpada niti je u 2017. godini bilo sanacije divljih 
odlagališta.

6. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada

U cilju nam je transparentno i pravilno  gospodarenje otpadom  te ostvarivanje optimalnih rješenja usmjerenih 
ka sprečavanju i smanjenju otpada kao i maksimalno očuvanje čovjekovog,  životinjskog i biljnog okoliša, a  u 
skladu  propisanih  odredaba, pod strategijom i programima zaštite okoliša. U tom smislu općina Bukovlje će 
poduzeti sljedeće mjere  zbrinjavanja  otpada: 

- razraditi mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada 
- razraditi mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
- sastaviti popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta
- utvrditi redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
- definirati izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu gore navedenih mjera
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7. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te mjere odvojenog 
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) otpada

Tijekom 2017. godine stanovništo općine Bukovlje je aktivno sudjelovalo u razdvajanju otpada na način da su 
sudjelovali u tzv. „odvajanju na kućnom pragu“ odnosno da su u vreće predviđene za papir i plastiku izvdojili gore 
navedenu količinu otpada, što je pokazatelj da nije došlo do povećanja u odnosu na 2016. godinu. Odvoz 
glomaznog otpada vršen je dva puta i to na proljeće i u jesen te je prikupljena količina glomaznog otpada u 2017. 
godini iznosila 11,20 t.

Općina Bukovlje do izgradnje reciklažnog dvorišta koristi reciklažno dvorište koncesionara tvrtke „Jakob 
Becker“ d.o.o. iz Gornje Vrbe koje je u neposrednoj blizini općine Bukovlje.

8. Zaključak

Općina Bukovlje će tijekom 2018. godine provoditi izobrazno-informativne aktivnostima, kako bi kod stanovnika 
podigla razinu ekološke svijeti te će na taj način najučinkovitije doprinijeti ostvarenju osnovnog cilja, a to je 
smanjenje količine otpada na području općine.

Izraditi će novi Plan  gospodarenja komunalnim otpadom općine Bukovlje za razdoblje od šest godina.

KLASA: 351-01/18-01/07
URBROJ: 2178/25-01-18-1
Bukovlje, 23.ožujka 2018.god. 

Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r. 

Miješani 
komunalni 
otpad 

559,22 t 

Ambalaže od 
papira i 
kartona 

6,58 t 

Staklena 
ambalaža 

0,72 t 

Ambalaža od 
plastike 

4,48 t 
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9.

 Na temelju članka 25. Statuta općine 
Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije”, broj 3/18) Općinsko vijeće općine 
Bukovlje na svojoj 7. sjednici održanoj 29. ožujka 
2018. godine donosi

ZAKLJUČAK 

�  o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom u općini 

Bukovlje u 2017.godini 

Članak 1.

�
� Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom u općini 
Bukovlje u 2017.godini.

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 351-01/18-01/07
URBROJ:2178/25-02-18-2
Bukovlje, 29. ožujka 2018. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

10.

 Na 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, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst) i 
članka 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
(»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Bukovlje 
na 7. sjedniciodržanoj dana 29.03.2018. godine, 
donosi

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
upravljanja imovinom u vlasništvu općine 

Bukovlje za 2017. godinu

I.

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi 
plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine 
Bukovlje za 2017. 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, 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.

II.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno 
prati strukturu poglavlja godišnjeg plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu općine Bukovlje, utvrđenih 
Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
(»Narodne novine«, broj 24/14).

 

III.

Izvješće o provedbi plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2017. 
godinu donosi Općinsko vijeće općine Bukovlje o 
provedbi Plana upravljanja za prethodnu godinu a 
najkasnije do 31. ožujka. IV.
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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, 
85/15).

KLASA: 940-01/17-01/15
URBROJ: 2178/25-02-18-4
Bukovlje, 29.03.2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Općine Bukovlje

Danijel Kovačević, v.r.

11.

 Na temelju članka 33. 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, 137/15 i 123/17 – pročišćeni 
tekst) i članka 25. Statuta općine Bukovlje 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« 
broj 3/18.), Općinsko vijeće općine Bukovlje na 7. 
sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine, donijelo 
je 

POSLOVNIK 

općinskog vijeća općine Bukovlje

I.OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća općine 
Bukovlje, (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se 
način konstituiranja Općinskog vijeća općine 
Bukovlje (u daljnjem tekstu: Vijeće), ostvarivanje 
prava, obveza i odgovornosti članova Vijeća, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način 
rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata 
Vijeća, sazivanje, rad i tijek sjednica, postupak 
izbora i imenovanja te druga pitanja značajna za rad 
Vijeća.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave 
ili osoba koju on ovlasti.

Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se u 
roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata 
izbora.

Konstituirajuća sjednica može se održati ako je na 
istoj prisutna većina izabranih članova Vijeća.

Ako se predstavničko tijelo ne konstituira na 
sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač 
sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 
dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti 
održana. Ako se Vijeće ne konstituira ni na toj 
sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu 
konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 
dana.

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora 
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću.

Predsjedavatelj ima do izbora predsjednika Vijeća 
sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu 
predsjedanja sjednicom.

Vijeće se smatra konstituirano izborom predsjednika 
Općinskog vijeća.

Ako se Vijeće ne konstituira u rokovima iz stavka 2. i 
4. ovoga članka, raspisat će se novi izbori. 

Članak 3.

Na konstituirajućoj sjednici,  na prijedlog 
predsjedavatelja ili najmanje 1/3 članova Vijeća, 
Vijeće bira Mandatnu Komisiju i Komisiju za izbor i 
imenovanja, većinom glasova nazočnih članova 
Vijeća.

Članak 4.

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici 
Vijeća podnosi izvješće o provedenim izborima i 
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imenima izabranih članova Vijeća, o imenima 
članova Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu sa 
dužnošću člana Vijeća, pa im dužnost člana Vijeća 
miruje, o imenima članova Vijeća kojima mandat 
miruje na njihov zahtjev, te o zamjeniku člana Vijeća 
koji umjesto njega počinje obnašati dužnost člana 
Vijeća.

Izabrani član Vijeća, koji obnaša neku od nespojivih 
dužnosti, do dana konstituiranja, dužan je o 
obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju 
dužnosti člana Vijeća, obavijestiti Jedinstveni 
upravni odjel.

Članu Vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 2. 
ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

Umjesto člana Vijeća koji je stavio mandat u 
mirovanje, konstituirajućoj sjednici nazočan je 
zamjenik člana određen sukladno odredbama 
Zakona o lokalnim izborima.

Vijeće zaključkom prihvaća izvješće Mandatne 
komisije.

Članak 5.

Nakon što Vijeće prihvati izvješće Mandatne 
komisije o provedenim izborima, članovi Vijeća 
daju prisegu. Tekst prisege glasi:  ››“ Prisežem da ću 
prava i obveze člana Općinskog vijeća obavljati 
savjesno radi gospodarskog i socijalnog probitka 
općine Bukovlje i Republike Hrvatske i da ću se u 
obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća 
pridržavati Ustava, Zakona i Statuta općine 
Bukovlje i da ću štititi ustavni poredak Republike 
Hrvatske“.
� Vijećnici daju prisegu tako da izgovaraju 
riječ “Prisežem“.
� Nakon čina davanja prisege članovi 
Općinskog vijeća potpisuju tekst Svečane prisege 
koji se pohranjuje u dokumentaciju općine. 

Član Vijeća koji nije bio nazočan konstituirajućoj 
sjednici, kao i zamjenik člana Vijeća kada počinje 
obnašati dužnost člana Vijeća, daje prisegu na prvoj 
sjednici Vijeća kojoj je nazočan. 

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Danom konstituiranja Vijeća, član Vijeća, odnosno 
zamjenik člana Vijeća, nakon što mu je potvrđen 

mandat, ima prava i dužnosti člana Vijeća određene 
zakonom, Statutom općine Bukovlje, ovim 
Poslovnikom i odlukama i općim aktima što ih 
donese Vijeće do prestanka mandata.

Članak 7.

Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi.

Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, 
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama 
Vijeća.

Članak 8.

Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Statutom 
općine Bukovlje, ovim Poslovnikom, odlukama i 
aktima Vijeća, a osobito:

1. biti nazočan sjednicama Vijeća,

2. raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje 
je na dnevnom redu sjednice Vijeća, te o njemu 
odlučivati,

3. predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 
prijedloge akata i podnositi amandmane na 
prijedloge akata,

4. postavljati pitanja iz djelokruga rada, Vijeća

5. postavljati pitanja općinskom načelniku i 
zamjeniku općinskog načelnika, usmeno na 
sjednicama Vijeća, ili u pisanom obliku, koja se 
odnose na obavljanje poslova iz njegove 
nadležnosti,

6. sudjelovati u radu i odlučivati na sjednicama 
radnih tijela Vijeća u koja je izabran,

7. biti nazočan sjednicama drugih radnih tijela, 
sudjelovati u njihovom radu, ali bez prava 
odlučivanja,

8. tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje 
dužnosti člana Vijeća od Jedinstvenog upravnog 
odjela.

Članak 9.

Član Vijeća ne smije u obavljanju privatnih poslova, 
gospodarskih i drugih djelatnosti, bilo za sebe ili za 
svojeg poslodavca, koristiti položaj člana Vijeća.
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Član Vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna u 
obnašanju dužnosti, a koji prema zakonskim 
propisima, nose oznaku tajnosti i za to su odgovorni 
prema zakonu.

Članak 10.

Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka 
četverogodišnjeg mandata  u  s lučajevima 
propisanim zakonom.

Članak 11.

Član Općinskog vijeća, koji za vrijeme trajanja 
mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti, 
dužan je o tome obavijestiti predsjednika Vijeća u 
roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat 
mu počinje mirovati protekom toga roka.

Članu Vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. 
ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član 
Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju 
prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani 
zahtjev predsjedniku Vijeća.

Član Vijeća dužan je pisani zahtjev iz prethodnog 
stavka podnijeti u roku od 8 dana od prestanka 
obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata 
prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog 
zahtjeva.

Ako član Vijeća po prestanku obnašanja nespojive 
dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. 
ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz 
osobnih razloga.

Član Vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata 
staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz 
stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana dostave 
pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi 
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, 
a ne može trajati kraće od šest mjeseci.

Član Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na 
temelju prestanka mirovanja mandata osmog dana 
od dostave obavijesti predsjedniku Vijeća.

Član Vijeća, kojemu mandat miruje, za vrijeme 
mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s 

odredbama zakona.

Na sjednici Vijeća umjesto člana Vijeća koji je stavio 
mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili 
zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima 
zamjenik tog člana određen sukladno odredbama 
Zakona.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Vijeća na 
temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti 
samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 12.

O nazočnosti člana Vijeća sjednici vijeća i radnih 
tijela vodi se evidencija.

Član Vijeća, ako ne može biti nazočan sjednici 
Vijeća, odnosno radnog tijela dužan je o tome 
izvijestiti predsjednika Vijeća, odnosno radnog 
tijela, najmanje 24 sata prije početka zakazane 
sjednice.

Članak 13.

Član Vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima 
plaću.

Član Vijeća ima pravo na naknadu u svezi s radom u 
Općinskom vijeću  i radnim tijelima u visini i na 
način određen odlukom Općinskog vijeća. 

Članak 14.

Članovi Vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema 
stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih vijećnika.

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.

O osnivanju Kluba predsjednik Kluba dužan je u 
pisanom obliku obavijestiti predsjednika Vijeća i 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Obavijest sadrži naziv Kluba, ime predsjednika 
Kluba i imena članova Kluba.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela osigurat će 
Klubovima članova Općinskog vijeća  prostorne i 
tehničke uvjete za rad.
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IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK 
VIJEĆA

Članak 15.

Općinsko vijeće  ima predsjednika i  dva 
potpredsjednika, koji se biraju iz reda članova 
Općinskog vijeća , većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća.

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda 
predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda 
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Članak 16.

Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se 
javnim glasovanjem, za svakog kandidata 
ponaosob.

Ako pri glasovanju za izbor predsjednika i 
potpredsjednika prijedlog kandidata ne dobije 
potrebnu većinu glasova, ili ako od više kandidata 
niti jedan ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se 
ponavlja po istom postupku kao prvo glasovanje.

A k o  j e  i z  i z b o r  p r e d s j e d n i k a  o d n o s n o 
potpredsjednika bilo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva 
kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako u ponovljenom glasovanju niti jedan od 
kandidata ne dobije većinu glasova svih članova 
Općinskog vijeća, izborni se postupak ponavlja.

Članak 17.

Predsjednik Općinskog vijeća : 

- predstavlja, odnosno zastupa Općinsko vijeće,

- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, 

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća , 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 
propisani postupak, 

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata, 

- objavljuje rezultate glasovanja, 

- 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 članova Općinskog vijeća , 

- određuje predstavnike Općinskog vijeća  u 
svečanim i drugim prigodama,

- brine se o javnosti rada Općinskog vijeća , 

- brine se o primjeni Poslovnika Općinskog vijeća , 

- surađuje s članovima predstavničkih tijela drugih 
jedinica lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave i zastupnicima u Hrvatskom saboru,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, 
statutom, odlukama i drugim općim aktima Vijeća i 
ovim Poslovnikom.

Članak 18.

Potpredsjednici Vijeća pomažu predsjedniku Vijeća 
u radu, te obavljaju poslove iz njegova djelokruga za 
koje ih on ovlasti.

Ako je predsjednik Vijeća spriječen ili odsutan 
zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg on odredi.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Općinskog 
vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti 
predsjednika.

Članak 19.

Predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog 
vijeća  mogu dati ostavku.

Ostavka je prihvaćena ako je za nju glasovala većina 
svih članova Vijeća.

Vijeće je dužno izabrati predsjednika odnosno 
potpredsjednika u roku od 30 dana od dana 
prihvaćanja ostavke.

Članak 20.

Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu biti 
razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su 
birani.

Postupak za razrješenje predsjednika odnosno 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 5 Strana: 1043



potpredsjednika može pokrenuti najmanje 1/3 člana 
Vijeća ili Odbor za izbor i imenovanja.

Prijedlog za razrješenje odlučuje se većinom 
glasova svih članova Vijeća.

Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako 
predsjednik odnosno potpredsjednik:

- zlouporabi položaj ili prekorači ovlaštenja,

- svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća.

- ne sazove sjednicu najmanje jedanput u tri mjeseca, 
ili u roku od 15 dana od dana primitka obrazloženog 
zahtjeva jedne trećine članova Vijeća.

Ako Vijeća razriješi dužnosti predsjednika odnosno 
potpredsjednika, dužno je u roku od 30 dana od dana 
razrješenja izabrati predsjednika odnosno 
potpredsjednika, ako istog ne izabere na istoj 
sjednici.

Članak 21.

Ako predsjedniku odnosno potpredsjedniku 
prestane mandat člana Vijeća prije isteka redovitog 
četverogodišnjeg mandata, Vijeće je dužno izabrati 
predsjednika odnosno potpredsjednika u roku od 30 
dana od dana kada Vijeće primi na znanje izvješće 
Mandatne komisije o prestanku mandata.

Ako predsjednik odnosno potpredsjednik stavi 
mandat člana Vijeća a u mirovanje, Vijeće  će 
izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika u 
roku od 30 dana od dana kada je Vijeće primilo na 
znanje izvješće Mandatne komisije o nastupu 
mirovanja.

V. RADNA TIJELA

Članak 22.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz 
nadležnosti Vijeća, za pripremu i podnošenje 
odgovarajućih prijedloga, za praćenje utvrđene 
politike, praćenje izvršavanja odluka i općih akata 
Vijeća, za izvršavanje određenih zadaća od interesa 
za Vijeće, te za proučavanje i raspravljanje drugih 
pitanja iz nadležnosti Vijeća , osnivaju se radna tijela 
Općinskog vijeća.

Radna tijela Općinskog vijeća  su odbori, komisije i 
povjerenstva.

Vijeće može uz stalna radna tijela osnovana 
Statutom općine Bukovlje i ovim Poslovnikom 
osnivati i druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnog tijela uređuje se 
njegov naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način 
rada.

Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom 
sastavu Općinskog vijeća.

Članak 23.

� Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Odbor za Statut i Poslovnik
2. Odbor za gospodarstvo, proračun i 

financije
3. Odbor za društvene djelatnosti
4. Odbor za stambeno-komunalne 

poslove, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša

5. Komisija za predstavke i pritužbe 
građana

6. Komisija za izbor i imenovanja
7. Mandatna komisija

Stalno radno tijelo ima predsjednika i dva člana.

Članak 24.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu i usklađuje 
rad radnog tijela s radom Vijeća  i drugih radnih 
tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednici 
radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu u 
roku od 8 dana na osnovi zaključka Vijeća ili ako to 
zatraži predsjednik Vijeća ili polovica članova 
radnog tijela.

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu 
kada je to dužan učiniti, sjednicu radnog tijela sazvat 
će predsjednik Vijeća.

U svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela 
predsjednik surađuje s predsjednikom Vijeća, 
predsjednicima drugih radnih t i jela,  te  s 
pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela.

Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan 
sjednicom predsjedava član radnog tijela kojeg na to 
ovlasti predsjednik radnog tijela.
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Članak 25.

Radno tijelo zauzima stajališta o pitanjima iz svoga 
djelokruga ako je na sjednici nazočna većina 
članova radnog tijela.

Zaključak odnosno preporuku radno tijelo donosi 
većinom glasova nazočnih članova.

O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuje 
osoba koja predsjedava i zapisničar, u pravilu 
djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 26.

Radno tijelo može uključiti znanstvene i druge 
organizacije i pojedine stručnjake u pripremanje 
akata ili razmatranje pojedinog pitanja iz svoga 
djelokruga na osnovu suglasnosti predsjednika 
Općinskog vijeća.

Radno tijelo može osnovati radnu skupinu, koja je 
sastavni dio radnog tijela i ne može samostalno 
istupati i biti nositelj prava i obveza.

Članak 27.

Radno tijelo o svojim primjedbama, mišljenjima i 
prijedlozima izvješćuje, pisanim putem ili usmeno 
Općinsko vijeće.

Izvjestitelj radnog tijela će, prema zaključku radnog 
tijela ili na vlastiti poticaj kao i na zahtjev Općinskog 
vijeća, obrazložiti primjedbe, mišljenja ili prijedloge 
radnog tijela.

Članak 28.

Radna tijela međusobno surađuju, a mogu održati i 
zajedničku sjednicu, te Općinskom vijeću podnijeti 
zajedničko izvješće. 

Članak 29.

Sjednici radnog tijela mogu biti nazočni članovi 
Općinskog vijeća , Općinski načelnik ili njegov 
zamjenik i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela, 
koji imaju pravo sudjelovati u raspravi, bez prava 
odlučivanja.

Članak 30.

Na rad sjednice radnog tijela na odgovarajući način 
se primjenjuje odredbe ovog Poslovnika.

Članak 31.

Odlukom o imenovanju osoba u radna tijela, 
Općinsko vijeće bira i imenuje predsjednika i 
članove radnih tijela.

Mandat članovima radnog tijela traje od dana izbora 
do dana isteka mandata Općinskog vijeća koje ga je 
izabralo. Mandat članovima radnog tijela može 
prestati i prije isteka mandata uslijed ostavke, 
razrješenja, opoziva, bolesti, smrti i neaktivnosti u 
radu. 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Članak 32.

Općinski načelnik i zamjenik načelnika na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća daju svečanu prisegu.

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg 
sadržaja: ››Prisežem da ću dužnost Općinskog 
načelnika/zamjenika obavljati savjesno i odgovorno 
i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta 
općine Bukovlje, i da ću se zalagati za svekoliko 
napredak općine Bukovlje i Republike Hrvatske.‹‹

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane 
prisege proziva pojedinačno Općinskog načelnika i 
njegovo zamjenika, a oni nakon što je izgovoreno 
njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju 
››Prisežem‹‹.

Članak 33.

Općinski načelnik ili zamjenik općinskog načelnika 
prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.

Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za 
točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu 
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Članak 34.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog 
vijeća  i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 
njihovom radu, iznosi stajališta općinskog 
načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te 
obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i 
mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.
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Članak 35.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom 
vijeću i to najkasnije 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 izvješće 
o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga, koje 
općinski načelnik podnosi najkasnije u roku od 30 
dana od dana podnošenja takvog zahtjeva.

Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog 
načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga može podnijeti najmanje jedna trećina 
svih vijećnika.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku predsjedniku 
Općinskog vijeća  i mora biti potpisan od svih 
vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o 
traženju izvješća općinskog načelnika.

U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, 
formulirano i obrazloženo pitanje o kojemu se traži 
izvješće.

Predsjednik Općinskog vijeća  prijedlog za traženje 
izvješća stavlja na dnevni red prve iduće sjednice 
Općinskog vijeća  koja se održava nakon zaprimanja 
prijedloga.

Općinski načelnik odgovara na upite članova 
Općinskog vijeća, ili usmeno na samoj sjednici, ili, 
ako su postavljena u pisanom obliku i proslijeđena 
posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, u 
pisanom obliku.

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 36.

Vijeće na osnovi prava i obveza određenih zakonom, 
Statutom općine Bukovlje i ovim Poslovnikom 
donosi statut, poslovnik o radu, odluke, proračun, 
godišnji obračun proračuna, pravilnike, deklaracije, 
preporuke, zaključke, upute i naputke.

Vijeće može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili 
drugim aktom, državljanima Republike Hrvatske ili 
stranog državljanina, koji je zaslužan za općinu 
Bukovlje, proglasiti počasnim građaninom općine 
Bukovlje.

Članak 37.

Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način 
rada i odnosi u Vijeću, donose se u obliku odluke, 
poslovnika ili pravilnika.

Članak 38.

Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog 
djelokruga općine Bukovlje, koji su od općeg 
značenja za građane i pravne osobe, te propisuju 
njihova prava i dužnosti, te uređuju druga pitanja od 
interesa za Općinu Bukovlje.

Odlukom se odlučuje i  o izboru odnosno 
imenovanju i razrješenju, o dodjeli povelja, nagrada 
i priznanja, o davanju suglasnosti na akte, kada je to 
određeno zakonom, Statutom ili aktom Vijeća da se 
akti donose uz suglasnosti Vijeća.

Članak 39.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe odluka i 
drugih općih akata radi njihovog izvršavanja ili 
osiguravanja njihova provođenja. 

Preporukom se na temelju podnesenih predstavki i 
pritužbi o nepravilnostima u radu tijela Vijeća 
ukazuje na mogućnost njihova razrješenja.

Deklaracijom se izražava opće stajalište Vijeća o 
pitanjima važnim za općinu Bukovlje. 

Članak 40.

Izvornici odluka, drugih općih i pojedinačnih akata i 
zaključaka ovjeravaju se pečatom Vijeća.

Pod izvornikom podrazumijeva se onaj tekst akta 
koji je usvojen na sjednici Vijeća.

O izradi izvornika akta Vijeća, stavljanju pečata na 
izvornik akta, o čuvanju izvornika i očevidniku 
izvornika brine pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela.

Članak 41.

Opći akti Vijeća, te odluke o izbor, odnosno 
imenovanju i razrješenju dužnosnika, koje bira, 
odnosno imenuje i razrješuje Vijeće, objavljuju se u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
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Zaključci koje donosi Vijeće objavljuju se u 
službenom glasilu iz stavka 1. ovoga Članka po 
posebnoj obluci Vijeća.

Akti koji su po ocjenu predsjednika Vijeća od 
neposrednog interesa za građane općine, ističu se na 
oglasnim pločama u naseljima Bukovlje.

Akti koji se iz tehničkih razloga ne mogu istaknuti na 
način određen u stavku3. ovoga članka, dostupni su 
građanima u prostorijama općine Bukovlje, o čemu 
se građanima daje informacija na odgovarajući 
način.

O objavljivanju akata brine pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela. 

Članak 42.

Postupak donošenja akta pokreće se podnošenjem 
prijedloga akta u pisanom obliku.

Pravo podnošenja prijedloga akta ima predsjednik 
Vijeća, Općinski načelnik, član Vijeća, klub 
vijećnika, radno tijelo Vijeća, osim u slučajevima 
kada je odredbama ovoga Poslovnika određeno da 
pojedini prijedlog može podnijeti određeno tijelo ili 
određeni broj članova Vijeća.

Članak 43.

Ako predsjednik Vijeća utvrdi da podneseni 
prijedlog akta nije sastavljen u skladu sa odredbama 
ovoga Poslovnika, zatražit će od predlagatelja akta 
da u određenom roku, a koji ne može biti kraći od 8 
dana, niti duži od 30 dana, uskladi prijedlog akta s 
odredbama ovog Poslovnika.

Ako predlagatelj u ostavljenom roku uskladi svoj 
prijedlog, smatrat će se da je isti podnesen kad je prvi 
put podnesen, a ako predlagatelj ne postupi na način 
iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da prijedlog 
nije ni podnesen.

Članak 44.

Prijedlog akta mora sadržavati prijedlog akta, 
obrazloženje s naznakom pravnog temelja za 
donošenje akta, svrha koja se postiže utvrđivanjem 
odnosa na predloženi način, ocjenu sredstava 
potrebnih za provođenje akta i način njihova 
osiguravanja, važeći akt, ako se predlaže izmjena ili 
dopuna.

Uz prijedlog akta se može podnijeti i odgovarajuća 
dokumentacija.

Članak 45.

Prijedlog da se akt, uvršten na dnevni red sjednice, 
izmijeni ili dopuni daje se u obliku amandmana uz 
obrazloženje teksta amandmana.

Općinski načelnik, član Vijeća, Klub članova Vijeća 
i  predlagatelj  akta ima pravo podnošenja 
amandmana. 

Amandman se, u pisanom obliku, upućuje 
predsjedniku Vijeća najkasnije jedan dan prije 
sjednice amandmana.

Predsjednik Vijeća dostavlja podnesene amandmane 
na prijedlog odluke predlagatelju, članovima Vijeća 
i općinskom načelniku kada on nije predlagatelj 
akta.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do 
zaključenja rasprave o prijedlogu akta.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, 
ovlašteni podnositelji amandmana imaju pravo 
podnositi amandmane na izmijenjeni dio prijedloga 
akta do zaključenja rasprave o prijedlogu akta.

Član Vijeća može iznimno podnijeti amandman i 
usmeno, na sjednici tijekom rasprave, ako se s tim 
složi većina nazočnih članova Vijeća.

Članak 46.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj akta i 
općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj 
akta ili ne.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka prijedloga akta na koji se odnose.

Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno 
više amandmana, glasuje se najprije o amandmanu 
koji najviše odstupa od predloženog rješenja, te o 
ostalim amandmanima po istom kriteriju.

Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje 
sastavnim dijelom prijedloga akta.

Amandman koji je podnio predlagatelj akta ili se s 
istim suglasio, postaje sustavim dijelom prijedloga 
akta te se o njemu ne glasuje odvojeno.
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Članak 47.

Odluke i druge akte Vijeće donosi većinom glasova 
nazočnih članova Vijeća.

Većinom glasova svih članova Vijeća donosi se 
Statut, Poslovnik Općinskog vijeća, proračun, 
odluka o izvršenju proračuna, godišnji obračun 
proračuna,  odluka o izboru i  razrješenju 
predsjednika i potpredsjednika Vijeća, te drugi akti 
određeni zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 48.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu na dnevnom 
redu nakon rasprave, osim ako ovim Poslovnikom 
nije određeno da se odlučuje bez rasprave.

Ako pitanje o kojem se raspravlja na Vijeću ne 
zahtijeva donošenje akta ili ako Vijeće odluči da ne 
želi o određenom pitanju raspravljati, predsjednik 
Vijeća završava raspravu i prelazi na sljedeću točku 
dnevnog reda.

Ako Vijeće o pojedinom pitanju o kojem je 
raspravljalo nije dovršilo raspravu ili odluči da će 
odluku o istome donijeti naknadno, rasprava se 
prenosi za jednu od narednih sjednica.

Vijeće može u tijeku rasprave odlučiti da se akt vrati 
predlagatelju ili odgovarajućem tijelu radi dodatne 
obrade.

U slučaju da Vijeće nije prihvatilo prijedlog akta na 
sjednici na kojoj se o istome raspravljalo, 
predlagatelj akta je dužan prije ponovnog 
podnošenja istoga prijedloga razmotriti mišljenje, 
primjedbe i prijedloge iznesene u raspravama na 
sjednicama Vijeća i radnih tijela, od strane 
Općinskog načelnika, te obrazložiti zašto iste nije 
mogao usvojiti.

Članak 49.

Glasovanje na sjednici je javno osim ako Vijeće, na 
prijedlog najmanje 1/3 člana Vijeća, ne odluči 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća da se o 
nekom pitanju glasuje tajno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku ili 
poimeničnim izjašnjavanjem.

Predsjednik Vijeća poziva članove Vijeća da se 
izjasne, tko je ››za‹‹ prijedlog, tko je ››protiv‹‹ 

prijedloga te tko se suzdržao od glasovanja.

U slučaju da se dizanjem ruku ne može utvrditi točan 
rezultat glasovanja, glasuje se poimeničnim 
izjašnjavanjem. 

Poimeničnim izjašnjavanjem glasuje se i kada to 
odluči Vijeće većinom nazočnih članova Vijeća na 
prijedlog predsjednika Vijeća ili kluba vijećnika.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se ››za‹‹ ili 
››protiv‹‹.

Ako se prilikom glasovanja o amandmanu o 
njegovom prihvaćanju izjasni manje od polovice 
nazočnih članova Vijeća, predsjednik Vijeća utvrdit 
će da amandman nije prihvaćen.

Članak 50.

Rezultat glasovanja objavljuje predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća ponovit će glasovanje i ponovno 
objaviti rezultat glasovanja na zahtjev člana Vijeća 
koji zatraži provjeru glasovanja.

Članak 51.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.

Glasački listići iste su veličine, oblika i boje te 
ovjereni pečatom Vijeća.

Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom 
se listiću kandidati navode imenom i prezimenom 
prema abecednom redu prezimena, a zaokružuje se 
redni broj ispred imena i prezimena pojedinog 
kandidata. 

Kod glasovanja o pojedinom prijedlogu, pitanje 
mora biti postavljeno jasno, a glasuje se ››za‹‹ ili 
››protiv‹‹ odnosno ››suzdržan‹‹ prema uputi na 
listiću.

Glasačke listiće priprema djelatnik Jedinstvenog 
upravnog odjela.

Predsjedniku Vijeća kod tajnog glasovanja pomaže 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i član 
Vijeća kojega odredi predsjednik.

Član Vijeća kojega je predsjednik odredio da mu 
pomaže kod tajnog glasovanja, nazočan je kod 
glasačke kutije.
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Glasuje se osobno, jednim glasačkim listićem.

Nevažeći je listić koji je nepopunjen, na kojemu su 
dopisana nova imena ili se ne može na siguran način 
utvrditi za kojega ili za što član Vijeća glasovao.

Na utvrđivanje rezultata glasovanja prelazi se nakon 
što predsjednik Vijeća utvrdi da je glasovanje 
završeno.

Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovu predanih 
glasačkih listića.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja na 
istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida 
radi pripreme novih glasačkih listića.

Ponovno glasovanje provodi se po istome postupku.

Članak 52.

Akt se može donijeti po hitnom postupku ako je to 
nužno radi sprečavanja ili uklanjanja štete, odnosno 
ako bi ne donošenje takve odluke u određenom roku 
imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi 
opravdani razlozi.

Razloge za hitnost postupka dužan je obrazložiti 
predlagatelj akta.

Ako prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku 
podnosi član Vijeća, prijedlog mora svojim 
potpisom podržati još najmanje tri člana Vijeća.

Vijeće najprije glasuje o opravdanosti prijedloga za 
hitni postupak, a zatim se raspravlja i odlučuje o 
aktu.

Na prijedlog akta koji se donosi po hitnom postupku, 
amandmani se podnose do zaključenja rasprave.

VIII. RED NA SJEDNICI

1. Sazivanje sjednice

Članak 53.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice prema potrebi, a 
najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća 
na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine 

članova Vijeća ili na prijedlog općinskog načelnika u 
roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz 
stavka 2. ovoga članka, na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova Vijeća, sjednicu će 
sazvati Općinski načelnik, u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga članka 
sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova Vijeća, čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Vijeća sazvana protivno odredbama 
stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka mora se održati u roku 
od 15 dana od dana sazivanja.

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

Članak 54.

Članovima Vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog 
reda i materijal o kojemu će se raspravljati za 
redovite sjednice najkasnije 5 dana prije održavanja 
sjednice.

Iznimno, predsjednik Vijeća može, u slučajevima 
kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom 
postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito 
opravdani razlozi, sazvati sjednicu Vijeća po hitnom 
postupku (telefonom, elektroničkim putem i sl.), bez 
dostave materijala za tu sjednicu, a dnevni red za tu 
sjednicu predložiti na samoj sjednici.

Iznimno, članovima Vijeća se materijal uz pojedinu 
točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno ili na 
samoj sjednici.

Članak 55.

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu kada utvrdi da 
postoji nazočnost većine članova Vijeća.

Ako sjednici nije nazočan potreban broj članova 
Vijeća, predsjednik Vijeća odgađa sjednicu za 
određeni sat istoga dana ili za drugi određeni dan i 
sat.

Ako za vrijeme trajanja sjednice predsjednik utvrdi, 
ili ga o istome upozori član Vijeća, da nije nazočan 
potreban broj članova Vijeća, prekinut će sjednicu i 
zakazati za drugi dan, pisanim se putem obavješćuju 
samo odsutni članovi Vijeća.
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U slučaju odgode sjednice, predsjednik će zakazati 
sjednicu odnosno nastavak sjednice najkasnije u 
roku od 5 dana od dana odgode odnosno prekida 
sjednice.

2. Dnevni red

Članak 56.

Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik 
Vijeća u pozivu za sjednicu.

Predsjednik Vijeća, sve prijedloge sastavljene na 
način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije 
upućivanja pisanog poziva za sjednicu Vijeća, 
uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 57.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u 
pravilu na početku sjednice.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 
Vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti 
dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet 
izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna 
dnevnog reda, članovima Vijeća uz prijedlog za 
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, 
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se 
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini 
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni 
pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o 
hitnosti postupka.

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno 
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća 
objavljuje utvrđeni dnevni red.

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s 
prethodne sjednice.

3. Predsjedanje i sudjelovanje

Članak 58.

Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik Vijeća, a u 
njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, sjednici 

predsjeda jedan od potpredsjednika kojeg ovlasti 
predsjednik.

Članak 59.

Sjednici Vijeća, kao gosti, mogu prisustvovati i svi 
oni koje je pozvao predsjednik Vijeća.

Članak 60.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži 
i dobije riječ od predsjednika Vijeća.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 
raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, 
predsjednik Vijeća opomenut će ga da se drži teme 
dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži 
teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća će mu 
oduzeti riječ.

Predsjednik Vijeća daje članovima Vijeća riječ po 
redoslijedu kojim su se prijavili.

Neovisno o redoslijedu, član Vijeća može dobiti 
riječ kada želi govoriti o povredi Poslovnika ili kada 
želi ispraviti navod za koji drži da je netočan.

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru 
samo predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća vodi brinu da govornik ne bude 
ometan ili spriječen u svom govoru.

Predsjednik Vijeća može, ako isto ocijeni 
potrebnim, radi dogovora vijećnika ili klubova 
vijećnika o određenom pitanju, ili odmora u slučaju 
dužeg trajanja sjednice, odrediti stanku u trajanju od 
10 minuta.

Članak 61.

Ako član Vijeća zatraži riječ da bi ispravio navod za 
koji smatra da je netočan, predsjednik Vijeća će mu 
dati riječ čim završi govor čiji se navod želi ispraviti.

Član Vijeća se u tom slučaju mora ograničiti na 
ispravak netočnog navoda.

Članu Vijeća koji želi govoriti o povredi Poslovnika 
ili utvrđenog dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje 
riječ čim je član Vijeća zatraži.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 5Strana: 1050



Predsjednik Vijeća dužan je poslije iznesenog 
prigovora dati objašnjenje.

Članak 62.

Član Vijeća u raspravi treba govoriti kratko i u 
svezi s predmetom rasprave.

Ograničenje trajanja govora može predložiti 
predsjednik Vijeća.

O ograničavanju trajanja govora Vijeće odlučuje 
bez rasprave.

Članak 63.

Osoba koja je pozvana na sjednicu kao gost, a želi 
sudjelovati u raspravi, dobit će riječ kao posljednja u 
redoslijedu govornika.

U raspravi, kada dobije riječ od predsjednika Vijeća 
može, bez prava odlučivanja, sudjelovati i pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela.

4. Red na sjednici i stegovne mjere

Članak 64.

Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća 
može članu Vijeća izreći:

- � opomenu,

- � opomenu s oduzimanjem riječi,

- � udaljenje sa sjednice.

Stegovne mjere iz prethodnog stavka su konačne 
nakon što ih je izrekao predsjednik Vijeća.

Članak 65.

Opomena se izriče ako član Vijeća svojim 
ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na 
drugi način krši odredbe Poslovnika, a osobito ako:

- ne govori o predmetu o kojem se raspravlja,

- govori, a nije dobio riječ,

- svojim upadicama ili na drugi način ometa 
govornika,

- svojim govorom omalovažava ili vrijeđa članove 
Vijeća,

- na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 66.

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se ako član 
Vijeća:

- nakon izricanja opomene svojim ponašanjem ili 
govorom nastavi kršiti odredbe Poslovnika,

- na grublji način vrijeđa ili narušava ugled 
predsjednika Vijeća ili člana Vijeća,

- narušava ugled Vijeća.

Članak 67.

Udaljenje sa sjednice izriče se članu Vijeća kada 
svojim ponašanjem toliko naruši red i prekrši 
odredbe ovoga Poslovnika o radu na sjednici, tako 
da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

Ako je članu Vijeća izrečena mjera udaljenja sa 
sjednice, član Vijeća je dužan odmah napustiti 
sjednicu.

Članak 68.

Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Vijeća, 
član Vijeća ima pravo prigovora.

Prigovor se podnosi predsjedniku Vijeća najkasnije 
u roku od 24 sata od izricanja stegovne mjere, a 
predsjednik Vijeća ga upućuje svim članovima 
Vijeća.

Predsjednik Vijeća unosi prigovor u dnevni red 
iduće sjednice.

Mišljenje o prigovoru daje Odbor za statut, 
poslovnik.

Odluka o prigovoru se donosi većinom glasova 
nazočnih članova Vijeća bez rasprave, time da pravo 
govora ima samo član Vijeća koji je podnio i 
izvjestitelj Odbora za statut, poslovnik.

Vijeće po prigovoru može potvrditi ili ukinuti 
izrečenu stegovnu mjeru.

Odluka Vijeća je konačna.
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Članak 69.

Ako druge osobe koje su nazočne sjednici 
narušavaju rad, predsjednik Vijeća će ih opomenuti.

Predsjednik Vijeća može narediti da se osobe iz 
prethodnog stavka udalje iz dvorane ako i nakon 
izrečene opomene narušavaju red na sjednici.

5. Tijek sjednice
Članak 70.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Vijeća daje 
potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice i 
obavještenja o drugim pitanjima koja su prethodila 
sjednici.

Predsjednik Vijeća obavještava članove Vijeća o 
broju nazočnih na sjednici, te o tome koji su članovi 
Vijeća ispričali svoj nedolazak na sjednicu Vijeća.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na 
raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to 
redom koji je utvrđen.

Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog 
dnevnog reda vodi se bez obzira na broj prisutnih 
članova Vijeća.

Članak 71.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda 
najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako 
Vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće 
raspravljati.

Rasprava o prijedlogu akta obuhvaća raspravu o 
samom prijedlogu akta, te raspravu o podnesenim 
prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta.

Predlagatelj ima pravo tražiti riječ i tijekom 
rasprave, davati objašnjenja, izjašnjavati se o 
podnesenim amandmanima, te o mišljenima i 
primjedbama iznesenima u raspravi.

Ako se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog 
reda pojavi sumnja da se akt neće moći donijeti zbog 
manjkavosti podataka ili dokumentacije u 
materijalu, Vijeće može, na prijedlog najmanje 1/3 
članova Vijeća, odlučiti da se očitovanje o toj točki 
dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu, uz upute 
predlagatelju da prijedlog dopuni odgovarajućim 
podacima odnosno dokumentacijom.

Članak 72.

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu po pojedinoj 
točki dnevnog reda kada utvrdi da nema više 
prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju na 
način i po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom.

IX. ZAPISNIK

Članak 73.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, 
sudjelovanju u raspravi, te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj 
temi.

O izradi zapisnika brinu djelatnici Jedinstvenog 
upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi za 
Vijeće.

Zapisnik sa sjednice Vijeća se usvaja, odnosno 
prihvaća, na početku, u pravilu, iduće sjednice 
Vijeća.

Član Vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na 
zapisnik.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik, odlučuje se 
bez rasprave.

Ako se iznijete primjedbe prihvate, u zapisnik se 
unose odgovarajuće izmjene ili dopune.

Zapisnik se prihvaća glasovanjem ››za‹‹ ili 
››protiv‹‹.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Vijeća i 
zapisničar.

Izvornik zapisnika pohranjuje se u Jedinstvenog 
upravnom odjelu općine Bukovlje.

X. JAVNOST RADA

Članak 74.

Sjednice Vijeća su javne.
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Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba 
imaju pravo biti nazočni sjednicama Vijeća s time da 
su dužni u pisanom obliku najaviti svoju nazočnost 
najkasnije tri dana prije održavanja sjednice 
predsjedniku Vijeća.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji 
mogu biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i 
održavanja reda na sjednici.

Na sjednici Vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji 
javnih glasila i elektronskih medija, kojima se 
dostavljaju pozivi za sjednicu, prijedlozi akata i 
drugi materijali o kojima Vijeće raspravlja.

Tijela općine Bukovlje dužna su upoznati javnost o 
obavljanju poslova i izvješćivati o svom radu putem 
sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i 
objavom na web stranicama općine Bukovlje.

Članak 75.

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti 
o radu Vijeća i radnih tijela, mogu se davati službene 
izjave i održavati konferencije za novinare.

Službene izjave o radu Vijeća daje predsjednik i 
druge osobe koje na to ovlasti predsjednik, a 
konferencije za novinare održavaju se kad to odluči 
Vijeće ili predsjednik Vijeća.

Članak 76.

Općina Bukovlje može izdavati publikacije kojima 
se  objavljuju prikazi rada njenih tijela, izvješća s 
rasprava i odluke tih tijela, prijedlozi koji se 
pripremaju za rasprave te druga pitanja iz djelokruga 
rada općine Bukovlje ili koja su od neposrednog 
interesa za građane.

Članak 77.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni materijali 
Vijeća koji u skladu sa posebnim propisima nose 
oznaku tajnosti.

Član Vijeća ne smije, na sjednici otvorenoj za 
javnost, iznositi podatke iz materijala navedenih u 
prethodnom stavku.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela određuje 
način postupanja s aktima koji su označeni 
određenim stupnjem povjerljivosti.

XI. OBAVLJANJE STRUČNIH, 
ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA

Članak 78.

Odlukom o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Bukovlje određuje se 
djelokrug, osnove unutarnjeg ustrojstva i druga 
pitanja važna za obavljanje stručnih, administra-
tivnih i drugih poslova važnih za rad Vijeća.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik Općinskog vijeća donesen na 3. 
sjednici vijeća održanoj od 16. Rujna 2013. godine.

Članak 80.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u ››Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije‹‹.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 021-05/18-01/05
Ur. Broj: 2178/25-02-18-01
Bukovlje, 29. ožujka 2018. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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12.

 Na temelju članka 18. Zakona o grobljima 
(“Narodne novine” br. 19/98) i članka 25. Statuta 
općine Bukovlje, Općinsko vijeće općine Bukovlje 
na svojoj   7 .sjednici održanoj 29.03.2018.g. godine 
donijelo je:

ODLUKU

o  grobljima

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

� Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način 
izgradnje, korištenje i upravljanje grobljima na 
području općine Bukovlje. 

       Članak 2.�

� Pod uvjetima i  načinom izgradnje, 
korištenja i upravljanja grobljima smatraju  se:
-  upravljanje grobljima
-  uvjeti građenja, zatvaranja i stavljanja groblja 
izvan uporabe, premještanja groblja
-  uvjeti za građevine i uređaje koji se nalaze na 
groblju, 
-  mjerila i način dodjeljivanje i ustupanja  grobnih 
mjesta na korištenje,
-  način i uvjeti ukapanja, iskapanja i prijenosa 
umrlih,
-  način ukopa nepoznatih osoba,
- vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna 
mjesta,
- održavanje groblja i uklanjanje otpada, 
- pravila ponašanja na groblju,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele 
grobnog mjesta i godišnje grobne naknade   

Članak 3.

� Groblja na području općine Bukovlje su 
javni komunalni objekti u vlasništvu općine 
Bukovlje.
�

Članak 4.
�

� Groblje je ograđeni prostor zemljišta na 
kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna 
infrastruktura i u pravilu prateće građevine.«.

Pratećim građevinama smatraju se mrtvačnica, 

dvorana za izlaganje na odru, prostorija za ispraćaj 
umrlih i sl.

Prateće građevine se grade unutar ograđenog 
prostora zemljišta koje čini groblje, odnosno izvan 
toga prostora u skladu  prostornim planom općine 
Bukovlje.
� Groblja se dijele na grobna polja, polja na 
redove, a redovi na grobove.
�

II.   UPRAVLJANJE GROBLJEM
Članak 5.

� Grobljima na području općine Bukovlje 
upravlja pravna osoba ili drugi subjekt koji je 
osnovan ili kojem Općinsko vijeće povjeri poslove 
upravljanja grobljima u smislu članka 10. Zakona o 
grobljima ( u daljnjem tekstu :  UPRAVA 
GROBLJA).
Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih 
mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju 
groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) 
na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim 
uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti 
okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim 
vrijednostima. 
Upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim 
se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje 
u njemu počivaju. 

Članak 6.

� Grobovi koji su proglašeni spomenicima 
kulture ne mogu se smatrati napuštenim, već ih treba 
održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti 
spomenika kulture.

Članak 7.

� Grobovi u kojima su ukapani posmrtni 
ostaci značajnih povijesnih osoba, ne mogu se 
smatrati napuštenima, već je o njima dužna brinuti 
Uprava groblja.

Članak 8.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju 
vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne 
osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu 
na pokojnika.
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III.  GRAĐENJE, ZATVARANJE I 
STAVLJANJE GROBLJA VAN UPORABE, 
PREMJEŠTANJE 

Članak 9.

� Prostorni plan općine kojim se utvrđuje 
izgradnja, odnosno rekonstrukcija groblja  mora se 
temeljiti na programu uređenja groblja utvrđenom 
za vremensko razdoblje od najmanje trideset godina.
� Program iz stavka 1. ovog članka obvezatno 
sadrži podatke o predvidivom povećanju broja 
stanovnika i postotku smrtnosti po naseljima općine, 
te plan uređenja groblja i raspored grobova.
� Plan uređenja groblja mora biti u skladu s 
propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i 
drugim tehničkim pravilima vodeći računa o 
dužnom poštovanju prema mrtvima.

Članak 10.

� Groblje se može staviti izvan uporabe u 
cijelosti ili samo djelomično (napušteno groblje).
� Izvan uporabe stavlja se groblje ili dio 
groblja samo iz Zakonom određenih razloga.�
� Odluku iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi 
Općinsko vijeće.

Članak 11.

� Općinsko vijeće donosi odluku o stavljanju 
groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više 
nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih 
i drugih uvjeta.

Članak 12. 

� Groblje se može premjestiti u cijelosti ili 
samo djelomično  pod uvjetom da premještanje 
groblja i daljnji ukop osigura izgradnjom novog 
groblja ili na drugom postojećem groblju.
�  Premještanje groblja ili dijela groblja 
moguće je najranije nakon proteka 100 godina od 
posljednjeg ukopa.
Troškove premještanja groblja ili dijela groblja i 
uređenje grobnih mjesta snosi općina Bukovlje. 

IV.   GRAĐEVINE I UREĐAJI NA GROBLJU

Članak 10.
�
� Groblje u pravilu mora biti ograđeno 
odgovarajućom ogradom, koja se mora trajno 
održavati u urednom stanju.

� Na groblju se mora urediti poseban prostor 
za odlaganje otpada, ostataka vijenaca, svijeća i sl. 

Članak 11. 

� Ukoliko je Programom i Planom uređenja 
groblja predviđeno, na groblju se mora izgraditi 
mrtvačnica.
� Mrtvačnica u dane sahrane mora biti 
otvorena za posjete.�
� Prostorije mrtvačnice (prostorija za odar, 
prostorija za sjedenje) moraju biti dovoljno 
prostrane i redovito održavane u sanitarno-
tehničkom smislu.
� U sklopu mrtvačnice ili u izravnoj blizini 
moraju se izgraditi i ostale neophodne prostorije za 
nesmetano obavljanje ukopa.  
�

Članak 12. 

� � Uprava groblja dužna je voditi brigu 
o nesmetanom pristupu i korištenju, redu i čistoći u i 
oko objekata iz prethodnog članka.
�

IV.   DODJELA I USTUPANJE GROBNIH 
MJESTA NA  KORIŠTENJE

Članak 13.

� Grobnim se mjestom u smislu ove Odluke 
smatra obiteljski grob-zemlja, obiteljski grob sa 
okvirom  i grobnica.

Članak 14.

� Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na 
korištenje na neodređeno vrijeme, te o tome donosi 
Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje..  
� Pri dodjeli grobnog mjesta na korištenje ne 
smije biti diskriminacije u pogledu nacionalnosti i 
vjeroispovijesti.
� Protiv rješenja iz stavke 1. ovog članka 
zainteresirana stranka može izjaviti žalbu 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje.
� Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje 
plaća se naknada Upravi groblja.
� Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća 
i godišnju grobnu naknadu Upravi groblja. 

Članak 15. 

� Grobno mjesto dodjeljuju se na korištenje, u 
pravilu, u času nastale potrebe za ukopom.
� Grobno mjesto može se dodijeliti i prije 
ukopa zainteresiranim osobama ili članovima 
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obitelji, ako se namjerava graditi grobnica, kapelica 
ili odgovarajući spomenik.
� Grobno mjesto dodjeljuje se zainteresiranoj 
osobi na temelju neposrednog zahtjeva.
�

Članak 16.

� Korisnik može korištenje grobnog mjesta 
ugovorom ustupiti trećim osobama. Ugovor  o 
ustupanju korištenja grobnog mjesta mora se 
dostaviti Upravi groblja. Uprava groblja odlučuje o 
mogućnosti ustupanja grobnog mjesta na korištenje 
trećim osobama, te u slučaju pozitivnog rješenja radi 
upis novog nositelja prava korištenja u službenu 
evidenciju.

Članak 17.

� Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno 
mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno 
korištenja grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

Članak 18.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 
deset godina, smatra se napuštenim i može se 
ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 
petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, 
odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u 
grobnicu. 
Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema 
stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može 
raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba 
(nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, 
ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne 
naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U 
protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj 
imovini kojom uprava groblja može slobodno 
raspolagati.
          Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog 
mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku 
premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u 
zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu. 

Članak 19.

� Grobno mjesto za dvije osobe mora iznositi 
2,50 m u dužinu, 1,50 m u širinu i minimalno 1,80 m 
u dubinu, a razmak između grobnih mjesta mora 
iznositi najmanje 25 cm.
� Iznimno za dijete do 10 godina starosti 
dužina grobnog mjesta može iznositi 2,00 m, a širina 
1,00 m.

Članak 20.

� Grobno mjesto za više od dvije osobe 
povećava se u širinu za 1,00 m za iduća dvije osobe.
� Maksimalna širina obiteljskog groba može 
iznositi 4,50 m.

Članak 21.

� Grobnice se grade od čvrstog materijala i 
namijenjene su ukopu dvaju ili više osoba.
� Dužina grobnice može iznositi najviše 2,65 
m, širina 2,50 m, dubina minimalno 1,80 m, a visina 
iznad površine zemlje maksimalno 40 cm.

Članak 22.

 � Na grobovima i grobnicama mogu se 
postaviti nadgrobni znaci i spomenici koji svojom 
veličinom i oblikom ne smiju narušavati opći izgled 
groblja,  te oblikovani prema tradicijskim 
elementima lokalne arhitekture.
� O načinu oblikovanja nadgrobnih ploča, 
spomenika i sl. odlučuje rodbina umrlog u skladu s 
eventualnom ranijom željom umrlog.

Članak 23.

� Natpisi na grobovima i grobnicama osoba 
koje su zadužile hrvatski narod trebaju biti ispisani 
tekstom koji točno i dolično objašnjava njihovu 
ulogu u životu hrvatskog naroda�.

Članak 24.

� Uprava groblja ne odgovara za štete što ih na 
grobovima, grobnim spomenicima i grobnicama 
počine treće osobe, ali je o nastalim štetama dužna 
obavijestiti nadležna tijela.

  V.   NAČIN UKAPANJA , ISKAPANJA I 
PRIJENOS UMRLIH

Članak 25.

� Umrla osoba ne smije se ukopati bez 
dozvole za ukop.
� Dozvolu za ukop izdaje ovlaštena osoba.

Članak 26.

� Pravo ukopa u grobno mjesto ima korisnik 
groba i članovi obitelji.
� U smislu stavka 1. ovog članka članovima 
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obitelji smatraju se supružnik, izvanbračni 
supružnik, potomci i njihova djeca i njihovi 
supružnici, te roditelji korisnika groba.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje 
grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici
 

Članak 27.

� Umrlog se ukapa na groblju koje se nalazi u 
mjestu prebivališta na području općine Bukovlje.
� Umrlog se može ukopati i na grobljima koje 
je on odredio za života ili koje odredi njegova 
obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o 
njegovu ukopu.

Članak 28.

� Ukop se vrši po odredbama ove Odluke bez 
obzira na državljanstvo, narodnost i vjeroispovijest 
umrlog.
� Obred sahrane vrši se na osnovi volje 
umrlog, njegove bliže rodbine ili osoba koje se brinu 
o ukopu umrlog.
� Svakoj vjerskoj organizaciji dopušteno je 
vršenje vjerskih obreda prigodom ukopa umrlog, a 
sukladno s propisima o vjerskim zajednicama.
� Obred nad otvorenim l i jesom ni je 
dozvoljen.

Članak 29.

� Ukop se može obavljati radnim danom u 
vremenu od 9 do 18 sati.
� Iznimno Uprava groblja može odobriti ukop 
umrle osobe izvan vremena predviđenog u stavku 1. 
ovog članka.

Članak 30.

� Umrla se osoba ukapa nakon što je smrt 
utvrđena, a u vremenu od 24 sata do 48 sati od 
nastupa smrti.
� Iznimno na osnovu posebnog odobrenja 
ovlaštene osobe, ukop se može obaviti i prije 
odnosno nakon vremena utvrđenog u stavku 1. ovog 
članka.

Članak 31.

� Ukop umrlog mora se obaviti u zatvorenom 
lijesu koji može biti izrađen od drveta, metala ili 
drugog otpornog materijala.
� Lijes u kojem se umrlog ukapa u grobnicu 
odnosno prenosi radi ukopa u drugo mjesto mora biti 
dvostruk. Unutrašnji dio lijesa mora biti izrađen od 
lima ili drugog prikladnog materijala i hermetički 

zatvoren, a vanjski dio od drveta.

Članak 32.

� Osoba kod koje je smrt nastupila u mjestu 
gdje postoji mrtvačnica izgrađena u skladu s 
tehničko-higijenskim uvjetima, obvezno se prenosi 
u mrtvačnicu, a najkasnije 2 sata prije početka 
obreda sahrane.
� Prijenos umrlih u mrtvačnicu  obavlja 
ovlaštena pogrebna služba.

Članak 33.

� Lijes s umrlim mora se polagati na tlo ili na 
posebne nosače koji se u tu svrhu ugrađuju u 
grobnicu.
� Zabranjeno je lijes s umrlim ukapati na 
drugi način.

Članak 34.

� Kad se lijes s umrlim spusti u grob ili 
grobnicu, grob se mora odmah zasuti zemljom, 
odnosno grobnicu zatvoriti pokrovnom pločom. 
Nad svakim grobom mora se izvesti humak do 40 cm 
visine.
� Grob ili grobnica u koji se ukopana osoba 
kod koje je smrt nastupila uslijed zarazne bolesti, 
mora se prilikom ukopa dezinficirati odgovarajućim 
sredstvima.

Članak 35.

� Kopanje i zatvaranje grobova, odnosno 
zatvaranje grobnica, te njihovo dezinficiranje 
obavlja ovlaštena osoba.

Članak 36.

� Iskop (ekshumacija) umrlih osoba, obavlja 
se na zahtjev rodbine, osobe koje su se brinule o 
ukopu i po službenoj dužnosti kada za to postoje 
opravdani razlozi ili po odluci suda.
� Iskopavanje umrlih osoba, prijenos na 
drugo mjesto i ponovno ukapanje obavlja se u skladu 
s važećim propisima.
Ekshumaciju organizira Uprava groblja, a obavlja 
ovlaštena osoba.
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  VI.   VREMENSKI RAZMACI UKOPA U 
POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 37.

� Ukop u popunjeni grob može se obaviti po 
proteku najmanje petnaest godina od zadnjeg ukopa.
� Ako je na grobnom mjestu izgrađena 
grobnica s više polica koje se nakon ukopa na 
određeni način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se 
popunjenim tek kada su popunjene sve police.
� Ukop u popunjenu grobnicu može se obaviti 
po proteku najmanje 30 godina od zadnjeg ukopa.

VII.   NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 38.

� Nepoznate osobe ukapaju se u zajedničkoj 
grobnici. Zajednička grobnica u smislu stavka 1. 
ovog članka je grobnica, odnosno grob namijenjen 
za ukop osoba koje nisu bile korisnici grobnog 
mjesta i za koje nema uvjeta da se ukop izvrši na 
grobnom mjestu  s pravom korištenja članova 
njihove obitelji.

Članak 39.

� Ukop u smislu prethodnog članka Odluke 
obavit će se nakon što nadležna tijela izvrše 
odgovarajuće radnje i izdaju i odgovarajuća 
odobrenja prema mjesnim običajima, uz iskazivanje 
odgovarajućeg poštovanja prema umrlom.
� Trošak ukopa nepoznate osobe snosi općina 
Bukovlje.

IX.  ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 40.

� Groblje održava Uprava groblja.
� Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. 
ovog članka smatra se održavanje i čišćenje 
zemljišta i putova na groblju, održavanje prostora i 
zgrada za smještaj umrlih do ukopa i za ispraćaj 
umrlih, te uzgoj i održavanje zelenila.
� Uprava groblja dužna je uklanjati otpad s 
groblja. Pod otpadom u smislu stavka 3. ovog članka 
smatraju se svi materijali koji su na bilo koji način 
naneseni na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju 
groblju ili narušavaju izgled groblja, te ostaci 
vijenaca i cvijeća na grobovima koji zbog proteka 
vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici 

grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno 
ukloniti.

Članak 41.

� Uprava groblja dužna je radove iz 
prethodnog članka  ove Odluke obavljati 
kontinuirano, na način da groblje bude uredno, a 
objekti u stanju funkcionalne ispravnosti.

Članak 42.

� O uređenju i održavanju dodijeljenih 
grobnih mjesta dužni su se brinuti korisnici.
� Grob se mora uređivati najmanje na 
vrtlarski način, te grobni prostor oko grobnog mjesta 
držati u redu i čistoći pazeći da se pri tome ne oštete 
susjedni grobovi.
� Zabranjeno je oko grobova i grobnica 
postavljanje klupa, zasađivanje stabala i drugog 
raslinja, građenje pristupnih staza i sl. bez pismenog 
odobrenja Uprave groblja.

Članak 43.

� Za neuredne i napuštene grobove i grobnice 
Uprava groblja će odrediti rok u kojem je nositelj 
prava korištenja grobnog mjesta dužan urediti iste.
� Ako ne bude ispoštivana odredba iz stavka 
1. ovog članka Uprava groblja će dati urediti grob ili 
grobnicu, a na račun korisnika grobnog mjesta.

X. GROBNI OČEVIDNIK

Članak 44.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o 
ukopu umrlih osoba i registra umrlih osoba na 
području općine koji sadrži podatke o: 
- grobovima i grobnicama, 
- korisnicima grobova i grobnica, 
- osobama koje imaju pravo ukopa, 
- svim promjenama, 
- uzroku smrti. 

�   
 XI.   PRAVILA PONAŠANJA NA GROBLJU

Članak 45.

� Groblje je kao komunalni objekt otvoreno 
za posjete svaki dan:
- od 8,00-19,00 sati od 1.svibnja do 30.rujna
- od 8,00-16,00 sati od 1.listopada do 30. travnja
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Članak 46.

� Radi održavanja reda i mira na groblju, te 
iskazivanja poštovanja prema umrlim osobama koje 
u groblju počivaju, zabranjeno je:
·� posjećivati groblje izvan vremena utvrđenog u 
članku 45. ove Odluke,
·� postavljati na grobove posude za cvijeće, te 
druge ukrase i opremu u   dotrajalom, neprikladnom 
i oštećenom stanju,
·� kretati se grobljem motornim vozilom ili 
biciklom,
·� kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz 
između grobnih mjesta i prelaziti  preko grobnih 
mjesta,
·� voditi kućne ljubimce ili druge životinje unutar 
groblja,
·� pristup groblju djeci mlađoj od 10 godina 
starosti bez nadzora roditelja ili staratelja,
·� obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar 
groblja,
·� odlaganje otpada izvan posuda postavljanih za 
tu namjenu, odnosno izvan mjesta koje je za tu 
namjenu određeno unutar groblja,
·� odnošenje cvijeća, ukrasa i opreme s grobnih 
mjesta,
·� oštećivanje i uništavanje opreme i uređaja 
groblja i grobnih mjesta,
·� oštećivanje i uništavanje zelenih površina i 
ukrasnog drveća na groblju,
·� pristup u mrtvačnicu bez odobrenja Uprave 
groblja, odnosno u vrijeme koje nije određeno za 
posjete,
·� zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično 
ponašanje koje je protivno održavanju potrebnog 
pijeteta prema mrtvima.

Članak 47.

� Sve građevne i druge radove mogu obavljati 
samo registrirane pravne i fizičke osobe  uz 
prethodnu dozvolu Uprave groblja.
� Svi radovi moraju se izvoditi tako da se do 
najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a 
mogu se vršiti samo u radne dane ili u dane koje 
odredi Uprava groblja.
� Uprava groblja može u određene dane ili 
određeno doba dana zabraniti obavljanje djelatnosti 
na groblju ili pojedinim njegovim dijelovima.
� Nakon završetka radova, izvoditelj radova je  
dužan odmah očistiti prostor oko objekta izgradnje 
kao i prostor određen za držanje građevinskog 
materijala, ukloniti sva višak materijala, te odgovara 
za eventualno učinjenu štetu.
� Za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje 

radova na groblju mogu se koristiti samo oni putovi i 
staze na groblju koje odredi Uprava groblja.
� Prostor za držanje građevinskog materijala u 
vrijeme izgradnje objekta na groblju određuje 
Uprava groblja.
� Izvođač radova dužan je početak radova na 
grobnom mjestu  prijaviti Upravi groblja najkasnije 
24 sata prije  početka radova.
� Izvođač radova je obvezan zastati s radom i 
isključiti sve strojeve za vrijeme održavanja obreda 
ukopa.

Članak 48.

� Uprava groblja zabranit  će rad na 
određenom objektu izvoditelju radova koji se ne 
pridržava odredbi iz prethodnog članka ove Odluke.

XII. NAKNADA KOD DODJELE GROBNOG 
MJESTA 

Članak 49.

� Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje 
plaća se naknada koja se izračunava prema formuli 
(vrijednost A x B x C).
Visina naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se 
prema :
- lokaciji groblja (A)
- veličini grobnog mjesta (B)
- vrsti grobnog mjesta (C)

Članak 50.

Koeficijent lokacije ovisno o veličini, položaju i 
opremljenosti  (vrijednost A kod izračuna) iznosi:
- mjesna groblja u naseljima Bukovlje i Vranovci 
(zona I)  - koeficijent  1
-mjesno groblje u naselju Šušnjevci (zona II)                      
- koeficijent   0,9
- mjesna groblja u Korduševcima i Ježeviku (zona 
III)�   - koeficijent  0,8

Članak 51.

� Koef ic i j en t  v r s t e  g robnog  mjes t a 
(vrijednost C kod izračuna) iznosi:
- za novo grobno mjesto�- koeficjent 1
- za postojeće grobno mjesto� - koeficijent 0,5

Članak 52.

Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje utvrđuje 
se naknada, ovisno o veličini grobnog mjesta , za 
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korisnike koji imaju prebivalište van područja 
općine Bukovlje, a što se utvrđuje prema važećoj 
osobnoj iskaznici prilikom podnošenja zahtjeva, u 
iznosu kako slijedi (vrijednost B kod izračuna):
- obiteljski grob �
a) za dvije osobe (max. 1,5m x 2,5m, OG-2)�
1.000,00 kuna    (zemlja)� �
b) za četiri osobe (max. 2,5m x 2,5m, OG-4) �
1.500,00 kuna
c) za šest osoba (max. 3,5m x 2,5m, OG-6)�
2.000,00 kuna
d) za osam osoba  (max. 4,5m x 2,5m, OG-8)      
2.500,00 kuna
� � �

Članak 53.

Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje utvrđuje 
se naknada, ovisno o veličini grobnog mjesta , za 
korisnike koji imaju prebivalište na području općine 
Bukovlje, a što se utvrđuje prema važećoj osobnoj 
iskaznici prilikom podnošenja zahtjeva, u iznosu 
kako slijedi (vrijednost B kod izračuna):
- obiteljski grob �
a) za dvije osobe (max. 1,5m x 2,5m, OG-2)  �   
500,00 kuna  (zemlja)�
b) za četiri osobe(max. 2,5m x 2,5m, OG-4) �    
750,00 kuna
c) za šest osoba(max. 3,5m x 2,5m, OG-6) �  
1000,00 kuna
d) za osam osoba  (max. 4,5m x 2,5m, OG-8)         
1250,00 kuna

Članak 54.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje 
(OG-2, OG-4, OG-6, OG-8) plaća se u roku od osam 
dana od dana izdavanja rješenja o dodjeli.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se 
jednokratno.

Članak 55.

� Kod dodjele grobnih okvira i grobnica 
izgrađenih u redovima na novim planski uređenim 
poljima  utvrđuje se naknada u iznosu kako slijedi:
- grobnica za dvije osobe izgrađena u redovima, GR-
2
a) stanovnici općine�             9.000,00 kuna
b) korisnici izvan općine�13.000,00 kuna

- grobnica za četiri osobe izgrađena u redovima, GR-
4
a) stanovnici općine�             12.000,00 kuna
b) korisnici izvan općine�16.000,00 kuna

- grobni okvir izgrađen u redovima, GO-2
a) stanovnici općine�               2.800,00 kuna
b) korisnici izvan općine�  4.500,00 kuna

- grobni okvir izgrađen u redovima, GO-4
a) stanovnici općine�               4.200,00 kuna
b) korisnici izvan općine�  5.900,00 kuna

Članak 56.

U iznosima iz prethodnog članka  uključena je i 
naknada za dodjelu grobnog mjesta. 
� Naknada za korištenje grobnice u redovima 
plaća se u šest mjesečnih obroka, a naknada za 
korištenje  grobnih okvira u redovima plaća se 
najviše u tri mjesečna obroka, s time da prvi obrok 
iznosi 30 % od cjelokupnog iznosa.
� Uprava grobl ja  može u  pojedinim 
slučajevima odobriti plaćanje naknade na veći broj 
mjesečnih obroka.

XIII. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA ZA 
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA  

Članak 57.

Godišnja grobna naknada izračunava se prema 
lokaciji i veličini grobnog mjesta   (vrijednost A x 
B).

Članak 58.

Koeficijent lokacije ovisno o veličini, položaju i 
opremljenosti  (vrijednost A kod izračuna) iznosi:
- mjesna groblja u naseljima Bukovlje i Vranovci 
(zona I)  � - koeficijent  1
-mjesno groblje u naselju Šušnjevci (zona II)                                
-koeficijent   0,9
- mjesna groblja u Korduševcima i Ježeviku (zona 
III)�             - koeficijent  0,8

Članak 59.

Iznos godišnje naknade za korištenje grobnog 
mjesta ovisno o veličini grobnog mjesta (vrijednost 
B kod izračuna),  iznosi kako slijedi:

- obiteljski grob 
a) za dvije osobe�   80,00 kuna
 (grobni okvir)�
b) za četiri osobe� 120,00 kuna
c) za šest osoba� � 160,00 kuna
d) za osam osoba            200,00 kuna
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- grobnica� �
a) za dvije osobe� 120,00 kuna
b) za više osoba�� 160,00 kuna

Članak 60.

� Godišnju grobnu naknadu za korištenje 
grobnog mjesta plaćaju korisnici prema roku uplate 
naznačenom na uplatnici.
� Korisnici kojima se dodijeli grobno mjesto 
iza 1. studenog tekuće godine, zadužuje se za grobnu 
naknadu u slijedećoj kalendarskoj godini.
� � � �

Članak 61.

� Naknada za dodjelu grobnog mjesta na 
korištenje na neodređeno vrijeme, koristi se za 
izgradnju i uređenje novih grobnih mjesta i 
infrastrukture na predmetnom groblju, a u skladu s 
Planom izgradnje grobnih mjesta i uređenja groblja.

Članak 62.

� Prikupljana sredstva iz godišnje grobne 
naknade koriste se sukladno godišnjem Programu 
održavanja groblja.

Članak 63.

� Uprava groblja organizira prikupljanje i 
evidentiranje sredstava od naknade za dodjelu 
grobnih mjesta i godišnje grobne naknade. 
� Uprava groblja je obvezna najmanje 
jedanput godišnje podnijeti izvješće Općinskom 
vijeću o prikupljenim sredstvima iz stavka 1. ovog 
članka.

Članak 64.

� Korisnik grobnog mjesta dužan je redovito 
plaćati godišnju naknadu za korištenje grobnog 
mjesta. Za neredovito plaćanje godišnje naknade za 
korištenje grobnog mjesta , korisnik grobnog mjesta 
dužan je platiti i zakonske zatezne kamate.

Članak 65.

� Korisnik grobnog mjesta u koje je sahranjen 
poginuli branitelj u Domovinskom ratu oslobođen je 
plaćanja godišnje naknade za  korištenje grobnog 
mjesta. 

Članak 66.

Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke vrši 

Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.

XIV.   KAZNENE ODREDBE

Članak 67.

� Novčanom kaznom za počinjeni prekršaj 
kaznit će se pravna osoba ili sa njom izjednačena 
osoba u iznosu od 1000,00 kn do 10 000,00 kn, 
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu 
samostalnu djelatnost u iznosu od 500,00 kn do 
5000,00 kn, te fizička osoba i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi u iznosu od 200,00 kn do 2000,00 kn, 
ako:
1. ne pridržava odredaba iz članka 8.
2. ne pridržava odredaba iz članka 22.
3. ne pridržava odredaba iz članka 25.
4. ne pridržava odredaba iz članka 31.
5. ne pridržava odredaba iz članka 33.
6. ne pridržava odredaba iz članka 34.
7. ne pridržava odredaba iz članka 40.
8. ne pridržava odredaba iz članka 42.
9. ne pridržava odredaba iz članka 44.
10. ne pridržava odredaba iz članka 46.
11. ne pridržava odredaba iz članka 47.

XV.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
�

Članak 68.

� Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o grobljima  ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" 16/02) i Odluka o 
mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele mjesta na 
korištenje i godišnje grobne naknade za korištenje 
grobnog mjesta ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" 5/15) 

Članak 69.

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 021-05/18-01/06
Urbroj:2178/25-02-18-1
Bukovlje, 29. 03. 2018. g. 

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Danijel Kovačević, ing.građ., v.r.
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13.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  2 3 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj  
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11 i 144/12) i članka 25. Statuta općine 
Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije, broj 3/18), Općinsko vijeće općine 
Bukovlje na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. 
ožujka 2018. godine donijelo je

IZMJENU  

Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

Članak 15. stavak 6. Odluke o komunalnoj 
naknadi ( „Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske 
županije broj 15/2014) mijenja se i glasi:

„Zahtjev za oslobađanjem iz stavka 1. točke 1. i 3. 
ovog članka podnosi se do 31. ožujka tekuće godine 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje. 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od 
dana objavljivanja u ̈ Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije¨.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 021-05/18-01/07
Urbroj: 2178/25-02-18-2
Bukovlje, 29.ožujka 2018 .g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, ing. građ., v.r.

14.

 Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 
RH br, 82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3. 
Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika 
od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine RH br. 
65/16), Smjernica za izradu procjene rizika za 
područje Brodsko posavske županije (KLASA: 810- 
00/17-01/06,  URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 
16.veljače  2017. godine) , te članaka 47. Statuta 
općine Bukovlje („Službeni vjesnik općine 
Bukovlje“ br. 3/18), načelnik općine Bukovlje 
donosi

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Bukovlje

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Bukovlje, osnivanje radna skupina za izradu 
Procjene rizika od velikih nesreća  te određuju 
konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Bukovlje izrađuje se na temelju Smjernica za 
izradu procjene rizika za područje Brodsko 
posavske županije, te će se koristiti kao podloga za 
planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika 
od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih 
mjera. 
Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu 
metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca za 
izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za 
identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu matrica i 
karata rizika te pregled i odobravanje Procjene.

Članak 2.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Bukovlje osniva se radna skupina. 

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, 
operativne, stručne, administrativne i tehničke 
poslove potrebne za izradu Procjene.
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Radnu skupinu osnovat će načelnik općine Bukovlje 
posebnom Odlukom.

Članak 3.

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog 
Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz prve grupe 
stručnih poslova u području planiranja civilne 
zaštite, tijekom izrade Procjene rizika.

Članak 4.

Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno 
Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni 
rizika za područje Brodsko posavske ocjenjene 
visokim ili većim rizikom kako slijedi:

1. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 
vodnih tijela,

2. potres.
3. ekstremne vremenske pojave,
4. epidemije i pandemije.

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu 
procjene rizika na području Brodsko posavske 
županije utvrđena su još tri dodatna rizika koji su 
karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:
1. Tehničko – tehnološke opasnosti sa 

opasnim tvarima (industrijske neseće, 
nesreće na  odlagal iš t ima otpada i 
onečišćenje kopnenih voda).

2. Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 
p r o m e t u  ( n e s r e ć e  u  c e s t o v n o m  i 
željeznicom prometu).

3. Degradacija tla ( klizišta).

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene 
glavnom koordinatoru koji dostavlja Općinskom 
vijeću prijedlog procjene rizika na donošenja.

Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, 
nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja 
za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o 
promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi 
izvješćuje glavnog koordinatora.

Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom 
koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i 
dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Bukovlje  izrađuje se najmanje jednom u tri 

godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti do 
kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem 
ciklusu.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Bukovlje može se izrađivati i češće, ukoliko 
se u trogodišnjem periodu nastupi značajna 
promjena ulaznih parametara u korištenim 
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako 
se prepozna nova prijetnja.

Članak 6.

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

KLASA: 810-01/18-01/09
URBROJ: 2178/25-01-18-1
Bukovlje, 03.04.2018.g.

Općinski načelnik 
Davor Petrik, v.r.

15.

 Na temelju članka 48. 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, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst) i 
Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Bukovlje za razdoblje od 2016. do 
2020. godine (»Službeni vjesnik Brodsko posavske 
županije« broj 6/17.), načelnik općine Bukovlje 
donosi 

ODLUKU
 

o uspostavi Registra  imenovanih članova 
nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava 

općine Bukovlje
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I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se sadržaj, način 
uspostave i vođenja Registra imenovanih članova 
nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava 
općine Bukovlje (u daljnjem tekstu: Registar) u 
kojima Općina Bukovlje ima poslovne udjele.

Članak 2.

Registar prikazuje članove nadzornih 
odbora i uprava trgovačkih društava u kojima općina 
Bukovlje ima poslovne udjele. Registar je temeljen 
na postojećim podacima iz sudskog registra. Podaci  
su prikazani temeljem provedenih upisa u Sudski 
registar na dan uspostave Registra. 

Članak 3.

Registar uspostavlja i vodi općina Bukovlje.

Članak 4.

Registar se javno objavljuje na Internet stranici 
općine Bukovlje.

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA 

Članak 5.

Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za 
objavu na Internet stranici općine Bukovlje i na 
papirnatom mediju za pismohranu općine Bukovlje.

Članak 6.

Registar se sastoji od popisa članova nadzornih 
odbora i uprava trgovačkih društava u u kojima 
općina Bukovlje ima poslovne udjele.

III. UNOS PODATAKA U REGISTAR 

Članak 7.

Općina Bukovlje dužna je pravovremeno 
ažurirati objavljene podatke u Registru, 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.

IV. STUPANJE NA SNAGU 

Članak 8.

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

KLASA:023-05/18-01/16
URBROJ:2178/25-01-18-1
Bukovlje, 30.03.2018. g. 

Načelnik 
Općine Bukovlje
Davor Petrik, v.r.

16.

 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 
82/15.) i  članka 47. Statuta općine Bukovlje 
(„Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije“, 
broj 3/18), i članka 2. Odluke o izradi Procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine Bukovlje,  
Klasa:810-01/18-01/09 Ur. broj:2178/25-01-18-1 
od 03.04.2018.g. načelnik općine Bukovlje donosi

ODLUKU
 

o osnivanju Radne skupine za izradu procjene 
rizika od velikih nesreća za područje općine 

Bukovlje

Članak 1.

Osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine Bukovlje (u 
daljnjem tekstu: Radna skupina).

Članak 2.

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će izraditi 
Procjenu temel jem odredbi  Pravi ln ika  o 
smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa 
i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
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jedinica lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ broj: 65/16), 
odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Brodsko 
posavske županije.

Članak 3.

Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri 
člana. Jednog od članova predlaže angažirani 
konzultant.

Članak 4.

Načelnik općine Bukovlje  rješenjem će imenovati 
Radnu skupinu za izradu procjene rizika od velikih 
nesreća za područje općine Bukovlje.

Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, 
utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji i rizika 
koji će se obrađivati u Procjeni rizika, načelnik može 
proširiti radnu skupinu članovima-koordinatorima 
koji mogu svojim znanjem i kompetencijama 
doprinijeti izradi Procjene sukladno utvrđenim 
prijetnjama i rizicima. 

Članak 5.

Voditelj radne skupine za izradu Procjene rizika 
odgovoran je za:
-� organizaciju i vođenje sastanaka Radne 

skupine,
-� izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se 

usuglašavaju na Radnoj skupini,
-� koordiniranje i nadziranje procesa izrade 

Procjene rizika,
-� predlaganje izmjena i dopuna Procjene.

Članak 6.

Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza:

- sudjelovati u izradi scenarija za određene 
rizike,

- odgovorni su za vjerodostojnost podataka 
iz svoje nadležnosti,

- kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu 
prikupljanja informacija,

- o tijeku procesa prikupljanja podataka 
redovito obavještavaju voditelja radne   
skupine,

- dostavljaju voditelju radne skupine tražene 

podatke u zadanim rokovima te  surađuju 
tijekom   rada na procjeni,

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju 
rizika,

- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini 
rizik.

Članak 7.

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva 
voditelj Radne skupine.

Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, 
predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi 
Radna skupina.

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju 
voditelj Radne skupine i zapisničar.

Radna skupina  može održati sjednicu ako je na 
sjednici nazočna većina članova.

Članak 8.

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

KLASA: 810-01/18-01/09
UR.BROJ:2178/25-01-18-2
Bukovlje, 03. 04. 2018. g. 

Općinski načelnik 
Davor Petrik, v.r.

17.

 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 
82/15.), članka 4. Odluke o osnivanju Radne skupine 
za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Bukovlje i članka 47. Statuta općine 
Bukovlje („Službeni glasnik općine Bukovlje“, broj 
3/18  ), načelnik općine Bukovlje donosi 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 5 Strana: 1065



RJEŠENJE 
o imenovanju članova Radne skupine za izradu 
procjene rizika od velikih nesreća za područje 

općine Bukovlje

I.
U Radnu skupinu za izradu procjene rizika od 
velikih nesreća za područje općine Bukovlje 
imenuju se:
1. Voditelj Igor Đaković,  zamjenik načelnika 

općine Bukovlje
2. Član  Mario Tonček,  JVP, Slavonski Brod.
3. Član Ines Mijić, pročelnica JUO, Bukovlje 
4. Član Miroslav Brblić, JUO, Bukovlje 
5. Član  Kristina Mihić, In Konzalting d.o.o., 

Slavonski Brod

II.

Zadaća je Radne skupine je izraditi Procjenu 
temeljem odredbi Pravilnika o smjernicama za 

izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 
za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“ broj: 65/16), odnosno Smjernica za izradu 
Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 
područje brodsko posavske županije. 

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja.

KLASA: 810-01/18-01/09
URBROJ: 2178/25-01-18-3
Bukovlje, 03.04.2018.g. 

Općinski načelnik 
Davor Petrik, v.r.
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OPĆINA  DAVOR

8.

 Na temelju članka 64. st. 3. Zakona o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 
78/15) i članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ 3/17), te članka 46. Statuta 
općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 12/09 i 07/13.), Općinski načelnik 
donosi

ODLUKU

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

Plana  gospodarenja otpadom općine Davor  za  
radoblje 2017.-2022. godine

I.

Načelnik  općine  Davor donio je Odluku o 
započinjanju  postupka  ocjene  o  potrebi provedbe  
strateške  procjene  utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja  otpadom općine  Davor za  razdoblje 
2017. – 2022. godine, (KLASA: 351-01/17-01/13, 
URBROJ: 2178/17-01-17/02 od 21. studeni 2017. 
godine).

Prema Odluci o započinjanju postupka ocjene o 
potrebi  provedbe strateške  procjene utjecaja Plana 
gospodarenja otpadom općine  Davor za razdoblje 
2017 – 2022. godine na okoliš, postupak ocjene 
provela je Općina Davor  u  suradnji  s  Upravnim 
odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša Brodsko-posavske županije.
U  postupku  ocjene o potrebi strateške  procjene, 
utvrđeno  je  da Plan gospodarenja otpadom  općine  
Davor  za  razdoblje  2017 – 2022. godine  ( u  
daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom općine 
Davor)  neće  imati vjerojatno  značajan utjecaj  na  
okoliš  na  osnovu čega se  utvrđuje da nije  potrebno  
provesti stratešku  procjenu  utjecaja  Plana 
gospodarenja otpadom  na  okoliš.
Po  provedenom  postupku  Ocjene  zatraženo  je  
mišljenje  Upravnog  odjela za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije  koji  su  se  dopisom KLASA: 351-02/17-
01/41, URBROJ: 2178/1-03-18-05 od 14. veljače 
2018. godine  očitovali  da  je  postupak  Ocjene  o  
potrebi strateške  procjene utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom općine  Davor  za razdoblje  
2017. – 2022. godine  proveden sukladno 
zakonskim propisima.

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje  Plana 
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gospodarenja  otpadom  su  usklađenje  sa  Planom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske  za  
razdoblje 2017.-2022. godine („NN“ br. 3/17) kao  
planom višeg reda, kao  i važećim  zakonskim  
propisima vezanim  uz gospodarenje otpadom.

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom 
gospodarenja otpadom i programska polazišta su 
prije svega:

- analiza postojećeg stanja u gospodarenju 
otpadom općine Davor,

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim 
otpadom,

- smanjiti ukupnu  količinu  proizvedenog 
komunalnog  otpada,

- odvojeno prikupiti  određeni postotak  
proizvedenog komunalnog  otpada,

- ažurirati izmjene nastale u dokumentima 
prostornog plana vezano za područje 
gospodarenja otpadom,

- preduvjeti projekcije količina otpada za 
predmetno razdoblje (2017. – 2022.),

- utvrditi lokacije divljih  odlagališta,
- utvrditi lokacije reciklažnih  dvorišta (fiksno i 

mobilno),
- utvrditi i ostale ciljeve, mjere i  projekte  

usmjerene prema održivom gospodarenju  
otpadom općine  Davor.

III.

Tijelo  zaduženo  za  izradu i donošenje  Plana je  
općina  Davor.
Stručni  izrađivač  za  izradu  Plana  je  tvrtka 
Hidroplan d.o.o. Horvaćanska cesta 17a,  10000 
Zagreb (OIB:60793646418).

IV.

Predmetni  postupak  provedene  je prema 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 
novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) primjenom 
kriterija  iz  priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“ broj 3/17) na  obuhvat i druge značajke  
Plana gospodarenja  otpadom,  te  temeljem  
pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih  
posebnim propisom,  sukladno članku 9. navedene  
Uredbe.

U  cilju  utvrđivanja vjerojatno značajnog  utjecaja  
na  okoliš  općina  Davor je  zatražila  mišljenja 

tijela  i/ili  osoba  određenih  posebnim  propisima.

Zaprimljena su slijedeća mišljenja tijela  i/ili  
osoba:

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 
ENERGETIKE, KLASA: 612-07/ 17-58/409, 
URBROJ:517-07-2-2-18-2, od 10. siječnja 2018. 
godine, zaprimljen 18.01.2018. godine, u kojem  je  
navedeno :“ I. da  je  Plan gospodarenja otpadom 
općine Davor za razdoblje od 2017.godine do 2022 
godine prihvatljiv za  ekološku  mrežu  i  II.  da  za  
Plan gospodarenja  otpadom općine  Davor  za  
razdoblje  od 2017. do 2022. godine  ne  treba  
provesti  postupak  strateške  procjene  utjecaja  na  
okoliš  vezano  uz  područje  zaštite i očuvanja  
prirode ( bioraznolikost, zaštićena područja)“.
 
- M I N I S TA R S T V O  U N U TA R N J I H 
POSLOVA, Policijska uprava Brodsko-
posavska, Broj:511-11-04-9/4-8324/1-17 od 28. 
studenog 2017.godine, zaprimljen 30.11.2017. 
godine, u kojem je navedeno:  „Odredbama 
Pravilnika o zahvatima u prostoru u postupcima 
donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 
utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u 
kojima ministarstvo unutarnjih poslova , odnosno 
nadležna policijska uprava, ne sudjeluje u dijelu  
koji  se  odnosi  na  zaštitu od požara (NN 88/11), 
određeno  je  da za Strateške ciljeve  koji  su  
navedeni kao takvi u Odluci o započinjanju 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš za Strateški razvojni program općine 
Davor, koju je donio načelnik općine dana 21. 
studenog 2017. godine, obavještavamo Vas da u 
predmetnom slučaju Policijska uprava brodsko-
posavska neće sudjelovati u postupku provedbe 
procjene utjecaja na okoliš, te stoga neće izdavati 
mišljenje za predmetni strateški razvojni program 
općine Davor“.

- BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, 
Županijska uprava za ceste, Klasa:024- 01/17-
01/827, Ur.broj:2178/1-10-17-02 od 28. studenog 
2017. godine, zaprimljen 28. 11.2017. godine, u 
kojem je navedeno:“mišljenja smo da za područje 
nadležnosti ove uprave nije potrebna provedba 
strateške procjene utjecaja na okoliš“.

- HŽ INFRASTRUKTURA, broj i znak: 
11719/17, 1.3.1. GI, od 03. siječnja 2018. godine, 
zaprimljen 05.01.2018. godine u kojem je navedeno 
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slijedeće mišljenje:“ s aspekta upravljanja, 
održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture 
smatramo da ne treba provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja 
otpadom općine Davor za razdoblje 2017.-2022. 
godine. S obzirom da unutar prostornog obuhvata 
općine Davor nema postojeće niti planirane 
željezničke infrastrukture nemamo zahtjeva vezano 
uz sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju 
obraditi u strateškoj studiji utjecaja na okoliš“.

- HEP,  Elektra Slavonski Brod, broj i znak: 
401000102/7962/17DD od 05.12.2017. godine, 
zaprimljen 08.12.2017. godine  u kojem je navedeno 
slijedeće: „Mišljenja smo da ne treba provoditi 
stratešku procjenu“.

- HRVATSKE ŠUME, Ur.br.: NG-05-DJ-17-
2255/02, od 30.11.2017. godine, zaprimljen 
07.12.2017. godine u kojem  je  dostavljeno 
slijedeće mišljenje: „Nema potrebe za provedbom 
strateške procjene utjecaja na okoliš ukoliko se u 
predmetnom Planu gospodarenja otpadom općine 
Davor za razdoblje 2017.-2022. Godine: - ne planira 
smanjenje šume/šumskog zemljišta u svrhu 
izgradnje deponija otpada ili za potrebe sanacija 
divljih odlagališta otpada ili izvođenja radova zbog 
kojih će doći do devastacije šume/šumskog 
zemljišta“.

- INA  Industrija nafte d.d., znak – Re: 
50308575/28-11-17/4246-537/BK, od 19. prosinca 
2017. godine, zaprimljen 28.12.2017. godine u 
kojem je navedeno slijedeće mišljenje:“ Budući da 
se radi o izvršavanju obaveza jedinica lokalne 
samouprave vezano za gospodarenje otpadom, a te 
aktivnosti ne utječu na djelatnost INA-e,  mišljenja 
smo da za Plan gospodarenja otpadom općine Davor 
za razdoblje od 2017. do 2022. godine nije  potrebno 
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš“.

- OPĆINA NOVA KAPELA, KLASA:351-
01/17-01/08, URBROJ:2178/20-01-17-02 od 27. 
studenog 2017. godine,  dopis zaprimljen 
30.11.2017. godine, u kojem je navedeno slijedeće 
mišljenje:“Na provedbe strateške procjene utjecaja 
na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine Davor 
za razdoblje od 2017.-2022. godine, Općina Nova 
Kapela nema nikakvih primjedbi te uvjeta koji bi 
uvjetovali potrebu provedbe strateške procjene 
utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 
općine Davor za razdoblje od 2017.-2022. godine“.

- OPĆINA VRBJE, KLASA:351-01/17-01/01, 
URBROJ:2178/19-01-01-17-2 od 27.11.2017. 
godine, zaprimljen 30.11.2017. godine, u kojem je 
navedeno slijedeće mišljenje:“ Na provedbe 
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom općine Davor za razdoblje od 
2017.-2022. godine Općina Vrbje nema nikakvih 
primjedbi te uvjeta koji bi uvjetovali potrebu 
provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom općine Davor za razdoblje od 
2017.-2022. godine“.

- OPĆINA STARO PETROVO SELO, 
KLASA:351-01/17-01/07, URBROJ: 2178/23-01-
18-2 od 25.01.2018. godine, zaprimljen 26.01.2018. 
godine, u kojem je navedeno slijedeće mišljenje:“ 
Na provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš 
Plana gospodarenja otpadom općine Davor za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine, Općina Staro 
Petrovo Selo nema nikakvih primjedbi  te  uvjeta  
koji  bi  uvjetovali  potrebu provedbe strateške 
procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja 
otpadom općine Davor za razdoblje od 2017. do 
2022. godine“.

� Za mišljenja koja do danas nisu zaprimljena, 
sukladno članku 70. Stavak 2. Zakona o zaštiti 
okoliša, smatra se da nemaju posebnih utjecaja i 
uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno 
uvažiti u Planu gospodarenja otpadom općine Davor 
za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

� Tijela kojima je upućen Zahtjev za davanjem 
mišljenja, a nisu dostavili mišljenje su:
- Hrvatske vode, VGI Brodska Posavina, 
35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, 
(Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške 
procjene utjecaja plana na okoliš na lokalnoj razini, 
KLASA:351-01/17-01/13, URBROJ:2178/17-01-
17-06, od 23. studeni 2017. godine ),
- Lučka uprava Slavonski Brod, 35000 
Slavonski Brod, Šetalište braće Radić 19a,  
(Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške 
procjene utjecaja plana na okoliš na lokalnoj razini, 
KLASA:351-01/17-01/13, URBROJ:2178/17-01-
17-11, od 23. studeni 2017. godine),
- Jadranski naftovod d.d., Terminal Slavonski 
Brod, Vrpska 2, Zadubravlje, 35212 Garčin,  
(Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške 
procjene utjecaja plana na okoliš na lokalnoj razini, 
KLASA:351-01/17-01/13, URBROJ:2178/17-01-
17-14,  od 23. studeni 2017. godine).
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� Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno 
provesti stratešku procjenu utjecaja okoliš Plana 
gospodarenja otpadom donesena je na temelju 
provedenog postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene, sukladno pribavljenim mišljenjima tijela i 
osoba određenih posebnim propisom, te kriterijima 
za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na 
okoliš navedenih u Prilogu III. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
/“Narodne novine“ broj 3/17) i to kako slijedi:

� Kriterij i  za utvrđivanje vjerojatno 
značajnog utjecaja na okoliš osobito su:

� Značajke Plana gospodarenja otpadom 
općine Davor osobito u odnosu na:

� Stupanj do kojeg strategija, plan ili program 
određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u 
odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i operativne 
uvjete ili po alociranju izvora

Plan gospodarenja otpadom općine Davor 
predstavlja dokument općenitog karaktera koji 
definira okvir razvojnih projekata koji se planiraju 
provesti do kraja 2022. godine, s  razinom 
definiranosti planiranih zahvata s obzirom na 
lokaciju, veličinu, operativne uvjete, te izvore 
financiranja. Za svaki pojedinačni planirani projekt 
Općina Davor će pristupiti izradi projektno-tehničke 
dokumentacije koja će detaljno specificirati 
lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete 
provedbe,  te  provesti  odgovarajuće postupke 
sukladno propisima.
   
� Stupanj do kojeg strategija, plan, ili 
program utječe na druge planove ili programe, 
uključujući i one u hijerarhiji 

Plan gospodarenja otpadom općine Davor 
predstavlja razvojni dokument lokalnog karaktera 
koji prati smjernice viših razina, te će se 
implementacijom istoga doprinijeti ostvarenju 
ciljeva i prioriteta definiranih dokumentima više 
razine hijerarhije.

� Pogodnosti strategije, plana ili programa za 
uključivanje pitanja zaštite okoliša, osobito s 
ciljem promicanja održivog razvoja

Kao razvojni dokument koji definira smjernice 
gospodarenja otpadom, Plan gospodarenja otpadom 
općine Davor uključuje i pitanja zaštite okoliša, a 
posebice usmjeren na analizu, ocjenu stanja i 
aktivnosti u gospodarenju otpadom na području 

općine Davor, a s ciljem promicanja sveobuhvatnog 
razvoja u području zaštite okoliša.

� Okolišni problemi važni za strategiju, plan i 
program

Okolišni  problemi koji  su važni  za Plan 
gospodarenja otpadom odnose se na daljnji razvoj 
sustava gospodarenja otpadom na području općine 
Davor u smislu razvrstavanja otpada.
�
� Važnost plana i programa za primjenu 
propisa Zajednice u području zaštite okoliša 
(npr. Strategija, plan ili program koji se odnosi 
na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda)

Plan gospodarenja otpadom općine Davor značajan 
je za implementaciju propisa na razini EU u 
području zaštite okoliša. Definirani prioriteti i 
ciljevi iz Plana uključuju aktivnosti kojima se potiče 
gospodarenje otpadom na održiv i okolišno 
prihvatljiv način poput primjene razvrstavanja 
otpada, nabave mobilnog reciklažnog dvorišta, 
uspostavljanja fiksnog reciklažnog dvorišta, te 
uvođenje nacionalnih i europskih standarda u 
gospodarenju otpadom.

� Obilježja utjecaja i obilježja područja na 
koje provedba plana ili programa može utjecati, 
posebice u odnosu na:

� Vjerojatnost ,  trajanje,  učestalost  i 
povratnost (revezibilnosti) utjecaja

Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Davor dugoročno gledano imat će kontinuiran 
pozitivan utjecaj na okoliš i povećanje kvalitete 
života na području općine Davor.

� Kumulativnu prirodu utjecaja

Kumulativna priroda utjecaja provedbe Plana 
gospodarenja općine Davor bit će vidljiva ponajprije 
kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će 
održivim korištenjem odredbi Plana gospodarenja 
otpadom ostati budućim generacijama bez većeg 
ugrožavanja okoliša.

� Prekograničnu prirodu utjecaja

Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Davor nema posebnih obilježja utjecaja i obilježja 
područja prekogranične prirode.
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� Rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. 
uslijed izvanrednih događaja)

Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Davor neće uzrokovati potencijalne negativne rizike 
za ljudsko zdravlje i okoliš.

� Veličinu i područje prostiranja utjecaja 
(zemljopisno područje i broj stanovnika na koje 
će vjerojatno djelovati)

S obzirom da je Plan gospodarenja otpadom općine 
Davor izrađen i usmjeren isključivo za područje 
općine Davor kao jedinice lokalne samouprave koja 
prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. 
godine broji 3004 stanovnika, provedba istoga imat 
će direktan i indirektan utjecaj isključivo na 
zemljopisno područje u okvirima granica općine 
Davor.

� Vrijednost i osjetljivost područja na koje će 
vjerojatno utjecati zbog:

� Posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-
povijene baštine

Plan gospodarenja otpadom općine Davor imat će 
pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih obilježja i 
kulturno-povijene baštine, jer se upravo njegovom 
provedbom doprinosi istom.

� Ekološke mreže

Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Davor indirektno će pozitivno utjecati na ekološku 
mrežu na području općine, sprječavanjem daljnjeg 
e v e n t u a l n o g  z a g a đ e n j a ,  o rg a n i z i r a n j e m 
gospodarenja otpadom na održiv način koji je 
primjeren i u skladu sa svim standardima očuvanja 
prirode i prirodnih resursa.

� Prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili 
graničnih vrijednosti

� Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Davor kao i zahvata koji su obuhvaćeni istim, neće 
uzrokovati potencijalna prekoračenja standarda 
kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti.

� Intenzivnog korištenja zemljišta

Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Davor neće za posljedicu imati intenzivno korištenje 
zemljišta.

� Utjecaji na područja il i  krajobraze 
priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, 
međunarodnoj razini ili razini zajednice.

Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Davor  odnosno niti jedna  aktivnost iz  Plana neće 
imati utjecaja na  područje ekološke mreže.

V.

O  ovoj Odluci informirat će se javnost  na  način 
propisan odredbama  Zakona o  zaštiti  okoliša i 
Uredbe o informiranju  i sudjelovanju  javnosti i 
zainteresirane javnosti  u  pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“ broj 64/08)  kojima  se  uređuje 
informiranje javnosti  u  pitanjima  zaštite  okoliša.

VI.

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

OPĆINA  DAVOR
OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA: 351-01/17-01/13
URBROJ: 2178/17-01-18/28
Davor, 20. veljače  2018.god.

OPĆINSKI NAČELNIK

Đuro Anđelković,prof., v.r.

9.

� Na  temelju  članka  21. stavak 4. Zakona o  

održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13. i 73/17.)  i  članka 32. Statuta  

općine  Davor  («Službeni vjesnik  Brodsko-

posavske  županije» broj 12/09 i 07/13.),  Općinsko  

vijeće  općine  Davor  na  04. sjednici  održanoj  09. 

ožujka  2018. godine,  donosi  

ODLUKU

o donošenju Plana gospodarenja otpadom  
općine  Davor za razdoblje 2017.-2022. godine
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Članak  1.

 Donosi se Plan gospodarenja otpadom  
općine Davor za razdoblje od  2017. – 2022. godine.

Članak  2.

 Plan gospodarenja  otpadom  općine  Davor  
za  razdoblje  od 2017.-2022. godine  sastavni je  dio  
ove  Odluke.
 Plan gospodarenja  otpadom  općine  Davor  
za razdoblje od 2017.-2022. godine javnosti je 
dostupan u  Jedinstvenom  upravnom  odjelu općine  
Davor, a može se preuzeti na web stranicama  općine  
Davor.

Članak  3.

 Sastavni dio Plana gospodarenja otpadom 
općine Davor za razdoblje 2017.-2022. godine je i 
Odluka kojom se utvrđuje  da  nije  potrebno  
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom općine Davor za razdoblje 
2017.-2022. godine (KLASA:351-01/17-01/13, 
URBROJ2178/17-01-18/28 od 20. veljače 2018. 
godine) i  Prethodna  suglasnost na  prijedlog Plana 
gospodarenja otpadom općine Davor za razdoblje 
2017.-2022. godine, dobivena od Upravnog odjela 
za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 
Brodsko-posavske županije (KLASA:351-01/18-
01/12, URBROJ:2178/1-03-18-02   od 06. ožujka 
2018.godine) kao nadležnog upravnog tijela, 
temeljem članka 21. stavka 3. Zakona o održivom  
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
94/13 i 73/17). 

Članak  4.

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

OPĆINA  DAVOR
OPĆINSKO  VIJEĆE

Klasa: 351-01/17-01/13
Urbroj: 2178/17-01-18-31
Davor, 09. ožujka  2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Lidija  Brlić, v.r.

10.

PLAN 

gospodarenja otpadom 
općine Davor 

za razdoblje 2017.-2022. godine 

0. OPĆI DIO 

0.1. Rješenje za izdavanje suglasnosti za 
obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša 

Rješenje  za  izdavanje  suglasnost i  tvr tk i 
HIDROPLAN d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, 
Horvaćanska cesta 17/a za obavljanje stručnih 
poslova zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-02/17-
08/04, UR.BROJ: 517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 24. 
ožujka 2017. godine.

0.2. Ključni pojmovi i njihovo objašnjenje 

Ključni pojmovi koji će se koristiti u ovome planu 
gospodarenja otpadom, a sukladno važećoj 
legislativi su: 

BIOLOŠKI RAZGRADIV OTPAD je otpad koji 
se može razgraditi biološkim aerobnim ili 
anaerobnim postupkom. 

BIOOTPAD je biološki razgradiv otpad iz vrtova i 
parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava i 
restorana, obiteljskih i maloprodajnih objekata i 
slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda. 

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. 

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, 
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• postrojenje/opreme za mehaničku obradu 
odvojeno prikupljenog biootpada, 
• postrojenja/opreme za mehaničku obradu 
neiskoristivog krupnog (glomaznog) otpada, 
• postrojenje za mehaničko-biološku obradu 
miješanog komunalnog otpada, 
• odlagališne plohe za odlaganje građevinskog 
otpada koji sadrži azbest i 
• odlagališne plohe za odlaganje prethodno 
obrađenog neopasnog otpada. 

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. 

G R A Đ E V I N A Z A G O S P O D A R E N J E 
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, 

GRAĐEVNI OTPAD je otpad nastao prilikom 
gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i 
održavanja postojećih građevina, te otpad nastao iz 
iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne 
oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg 
građenja je nastao, 

INERTNI OTPAD jest otpad koji ne podliježe 
značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim 
promjenama, 

KRUPNI GLOMAZNI 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, 

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, 

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, 

NEOPASNI OTPAD je otpad koji ne posjeduje 
nijedno od opasnih svojstava određenih Prilogom 
Uredbe (EU) br. 1357/2014, 

ODLAGALIŠTE OTPADA je  građevina 
namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod 
zemlju (podzemno odlagalište), uključujući: 
• Inertno odlagalište otpada na kojem proizvođač 
odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje, 
• Odlagalište otpada ili njegov dio koji se može 
koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za 
razdoblje duže od godinu dana) i 
• Iskorištene površinske kopove ili njihove dijelove 
nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjem 
pogodne za odlaganje otpada. 

ODVOJENO SAKUPLJANJE je sakupljanje 
otpada tako da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i 
svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala 
vrijedna svojstva otpada, 

OPASNI OTPAD je otpad koji posjeduje jedno ili 
više svojstava određenih Prilogom Uredbe (EU) br. 
1357/2014, 

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, 
OTPAD je svaka tvar koju posjednik odbacuje, 
namjerava ili mora odbaciti, 

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, 

POSJEDNIK OTPADA je proizvođač otpada ili 
pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada, 

P O S T R O J E N J E  Z A  S O R T I R A N J E 
ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA 
(SORTIRNICA) je građevina za gospodarenje 
otpadom namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj 
obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog 
komunalnog otpada, 

POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM 
sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, 
priprema za ponovnu uporabu, priprema prije 
oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i 
zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u 
gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska 
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oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u 
reciklažno dvorište i privremeno skladištenje 
vlastitog proizvodnog otpada; 
PRETOVARNA STANICA (transfer stanica) je 
građevina za skladištenje, pripremu i pretovar 
otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu 
njegove oporabe ili zbrinjavanja, 
PRIPREMA ZA PONOVNU UPORABU su 
postupci oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi 
proizvoda koji su postali otpad provjerom, 
čišćenjem ili popravkom, pripremaju za ponovnu 
uporabu bez dodatne prethodne obrade; 
PROBLEMATIČNI OTPAD je opasni otpad 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, 
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, 
PROIZVOĐAČ OTPADA je svaka osoba čijom 
aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom 
obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja 
sastav ili svojstva, 
RECIKLAŽNI CENTAR je sklop građevina i 
uređaja za sakupljanje i obradu komunalnog otpada. 
Obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i 
postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja. 
Reciklažni centar se može sastojati od: centra za 
ponovnu uporabu, reciklažnog dvorišta, reciklažnog 
dvorišta za građevinski otpad, postrojenja za 
sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) 
i postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) 
obradu odvojeno prikupljenog biootpada, 
RECIKLAŽNO DVORIŠTE je nadzirani 
ograđeni  p ros tor  nami jen jen  odvojenom 
prikupljanju i privremenom skladištenju manjih 
količina posebnih vrsta otpada, 
RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI 
OTPAD je građevina namijenjena razvrstavanju, 
mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju 
građevnog otpada, 

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, 
SAKUPLJANJE OTPADA je prikupljanje otpada, 
uključujući prethodno razvrstavanje otpada i 
skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu; 
SKLADIŠTENJE OTPADA je privremeni 
smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana; 

SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA su 
mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili 
proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju: 
količine otpada uključujući ponovnu uporabu 
proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda, 
štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili 
sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima, 
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, 
TERMIČKA OBRADA OTPADA su postupci 
spaljivanja, suspaljivanja i drugi postupci obrade 
otpada kojima se promjenom temperature otpada 
postiže promjena strukture i svojstva otpada, 
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 i 
ZELENI OTOK je prostor javne površine na kojem 
se nalaze spremnici za odvojeno sakupljanje 
otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila. 
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Kratice koje se koriste u planu imaju sljedeće značenje: 

AZO Agencija za zaštitu okoliša 

CGO Centar za gospodarenje otpadom 

DZS Državni zavod za statistiku 

EU Europska unija 

FZOEU Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

HAOP Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 
JLS Jedinica lokalne samouprave 

MGIPU Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 

MZOE Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

NN Narodne novine 

PGORH Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. 

RH Republika Hrvatska 

ROO Registar onečišćivača okoliša 
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0.3. Važeći zakonski propisi u gospodarenju otpadom 

POLITIKA GOSPODARENJA OTPADOM EUROPSKE UNIJE 

Unaprijeđen sustav gospodarenja otpadom pomaže smanjiti zdravstvene i okolišne probleme, reducirati emisije 
stakleničkih plinova i ublažiti negativne utjecaje na lokalnoj razini kao što je degradiranje krajobraza 
deponiranjem. 

U skladu s Općim programom djelovanja Unije za okoliš do 2020. ,,Živjeti dobro unutar granica našeg planeta'' 
postavljeni su ciljevi gospodarenja otpadom na razini EU: 
• Reducirati količinu proizvedenog otpada, 
• Povećati recikliranje i ponovnu uporabu, 
• Ograničiti spaljivanje ne-reciklabilnih materijala i 
• Osigurati implementaciju ciljeva EU iz gospodarenja otpadom u svim zemljama članicama. 

U prosincu 2005. godine, Europska komisija objavila je priopćenje o Tematskoj strategiji o sprječavanju nastanka 
otpada i recikliranju. Napredak prema ciljevima istaknutim u Tematskoj strategiji revidiran je u Izvješću o 
Tematskoj strategiji o sprječavanju nastanka otpada i recikliranju koje je usvojeno 19.1.2011. godine. Uključuje 
sažetak glavnih aktivnosti koje je Europska komisija poduzela, statističke podatke o otpadu i gospodarenju 
otpadom kao i sažetak o glavnim nadolazećim izazovima i preporukama za daljnje djelovanje. 
Okvir za europsku politiku gospodarenja otpadom sadržan je u rezoluciji Vijeća Europske unije (EU) o Strategiji 
gospodarenja otpadom (97/C76/01). U tom smislu Europska unija se poziva na sljedeća tri ključna načela: 

1. sprečavanje nastajanja otpada, 

2. reciklaža (oporaba) i ponovno korištenje, 

3. poboljšanje kvalitete konačnog zbrinjavanja i nadzora otpada. 

Najvažnije direktive EU iz područja gospodarenja otpadom organizirane su u četiri grupe direktiva, ovisno o 
tome što propisuju: 
• okvir gospodarenja otpadom (Okvirna direktiva o otpadu (2008/98/EC) i Direktiva opasnom otpadu 
(91/689/EEC), 
• posebne tokove otpada (direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu, direktiva o otpadnim uljima, direktiva o 
otpadu iz industrije u kojoj se koristi titan-dioksid, direktiva otpadnim vozilima, direktiva o mulju iz uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda, direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, direktiva o baterijama i 
akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari, direktiva o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih 
terfenila), 
• pošiljke otpada, uvoz i izvoz otpada (uredba o nadzoru i kontroli otpreme otpada unutar područja, na području i s 
područja Europske Unije) i 
• građevine za obradu i odlaganje otpada (direktiva o odlagalištima, direktiva o spaljivanju otpada, direktiva o 
industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja). 
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ZAKONODAVSTVO RH

U sljedećm dijelu teksta bit će dan pregled relevantnog zakonodavnog okvira iz područja gospodarenja otpadom 
na području Republike Hrvatske, a u koji su prenesene osnovne postavke iz gospodarenja otpadom Europske 
unije: 

Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02) 
Strategija i program prostornog uređenja Republike Hrvatske (izmjene i dopune NN 76/13) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) 
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) 
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15) 
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15) 
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15) 
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04) 
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 
114/15) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15 i 117/17) 
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama 
lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12 i 93/16) 
Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16) 
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) 
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, 78/16 i 116/17) 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13 i 113/16) 
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15) 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13 i 95/15) 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15 i 90/16) 
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u 
poljoprivredi (NN 38/08) 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 
31/09, 156/09, 143/12, 86/13 i 42/14) 
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) 
Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17) 
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) 
Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) 
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1. UVOD 
Suvremeni sustav gospodarenja otpadom usmjeren je na sprječavanje nastanka otpada, smanjenje količina 
proizvedenog otpada i smanjenje štetnih učinaka otpada na ljudsko zdravlje i okoliš. Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17, u daljnjem tekstu ZOGO) utvrđene su mjere za sprječavanje ili 
smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku 
i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, 
uz korištenje vrijednih svojstava otpada. Što je uopće otpad? 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. 

NAČELA GOSPODARENJA 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 sljedećim načelima: 

1. NAČELO 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, 

2. NAČELO 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, 

3. NAČELO 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 i 

4. NAČELO SLJEDIVOSTI– utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog 
proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu. 
Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno proizvođač otpada snosi troškove gospodarenja tim 
otpadom. 

NAČIN GOSPODARENJA OTPADOM 
Gospodarenje otpadom provodi se na način koji najmanje utječe na okoliš i ljudsko zdravlje, a osobito kako bi se 
izbjeglo sljedeće: 

1. rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti, 

2. pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom, 

3. štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od 
posebnog interesa i 

4. nastajanje eksplozije ili požara. 
Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se zbrinjava 
odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije. 

RED PRVENSTVA GOSPODARENJA OTPADOM 
Kako bi se spriječio nastanak otpada te primijenili propisi i politike gospodarenja otpadom, primjenjuje se red 
prvenstva gospodarenja otpadom koji podrazumijeva: 

1. sprječavanje nastanka otpada, 
2. priprema za ponovnu uporabu, 
3. recikliranje, 
4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i 
5. zbrinjavanje otpada. 
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Postupak zbrinjavanja otpada koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje je poželjan postupak gospodarenja 
otpadom. Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se 
zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije. 

ODVAJANJE OTPADA 
Odvojeno sakupljanje otpada je sakupljanje otpada tako da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako 
bi se sačuvala njegova vrijedna svojstva i kako bi se olakšali postupci oporabe otpada. 
Plan gospodarenja otpadom Općine Davor za razdoblje od 2017. – 2022. godine, usklađen je sa Strategijom i 
ostalim zakonskim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom, a ujedno je i usklađen i s Direktivom 
2008/98/EC Europskog parlamenta i vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih 
direktiva. Ovom se Direktivom utvrđuju mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi sprečavanjem ili umanjenjem 
štetnih učinaka proizvodnje i gospodarenja otpadom i umanjenjem sveukupnih učinaka uporabe resursa te 
poboljšanjem efikasnosti te uporabe. 

CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM VAŽNI ZA JLS 
Dakle, gospodarenje otpadom prioritetno je pitanje zaštite okoliša Republike Hrvatske te ujedno i problem s 
najvećim zaostajanjem, kako organizacijskim tako i financijskim, za standardima Europske Unije. 
Uzroci zaostajanja za europskim standardima proizlaze iz nepoštivanja postojećih propisa Republike Hrvatske, 
nedostatne i neadekvatne kontrole nastanka i tokova otpada, gotovo potpunog odsustva nastojanja da se smanji 
količina i/ili opasna svojstva otpad, neprimjerenog odlaganja otpada u prošlosti, ali i danas te niskog stupnja 
recikliranja otpada, zanemarive obrade/prerade otpada uz veliki broj zatečenih i neriješenih problema (Nacionalna 
strategija zaštite okoliša, NN 46/02). 
Ciljevi propisani Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine (NN 
03/17, u daljnjem tekstu PGORH) nužni za ostvarenje učinkovitog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a 
važni na razini jedinice lokalne samouprave (JLS u daljnjem tekstu) su: 
• Smanjenje količine proizvedenog komunalnog otpada, 
• Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (papira, kartona, stakla, plastike, metala i biootpada), 
• Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada, 
• Odložiti manje od 25% komunalnog otpada, 
• Odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada, 
• Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 
• Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada, 
• Sanirati lokacije onečišćene otpadom, 
• Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti i 
• Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom. 

Plan gospodarenja otpadom Općine Davor temeljit će se na ciljevima PGORH te odredbama definiranih ZOGO-
om. 

IZRADA I USVAJANJE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM JLS 
Obvezni sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS propisan je ZOGO-om odnosno člankom 21 zakona. Plan 
gospodarenja otpadom JLS mora sadržavati: 
▪ analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, uključujući 
ostvarivanje ciljeva, 
▪ podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i 
biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, 
▪ podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije 
neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 
▪ podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, 
▪ mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-
informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, 
▪ opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, 
▪ mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 
▪ mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog 
otpada, 
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▪ popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana i organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava 
za provedbu mjera gospodarenja otpadom i rokove i nositelje izvršenja Plana. 

Temeljem čl. 21 stavka iz ZOGO Općina Davor dužna je izraditi Plan gospodarenja otpadom, a za isti je potrebno 
ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela Brodsko-posavske županije, a koje je nadležno za poslove zaštite 
okoliša. Kada se ishodi suglasnost za Plan gospodarenja otpadom Općine Davor tj. kada se utvrdi da je Plan 
usklađen s propisima ZOGO-a, predstavničko tijelo Jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) donosi 
isti i o tome obavještava Agenciju za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu AZO). 
Plan gospodarenja otpadom Općine Davor donosi Općinsko vijeće za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i 
dopune po potrebi. Plan gospodarenja otpadom JLS, objavljuje se u službenom glasilu JLS. 
Nacrt Plana i nacrt plana gospodarenja otpadom JLS objavljuje se radi pribavljanja prijedloga, mišljenja i 
primjedbi javnosti. Posredstvom medija odnosno jedinica lokalne samouprave i izvješćuje javnost o mjestu na 
kojem je nacrt Plana i nacrt plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i dostupan te načinu i 
vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i 
mišljenja ne može biti kraći od 30 dana od dana objave. 

NADLEŽNOSTI I OBVEZE U GOSPODARENJU OTPADOM 
Sukladno ZOGO, gospodarenje otpadom je od interesa za RH. Gospodarenje otpadom osiguravaju Vlada i 
Ministarstvo propisivanjem mjera gospodarenja otpadom. Provedbena tijela na državnoj razini su Agencija i Fond 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. JLS je dužna na svome području osigurati uvjete i provedbu 
propisanih mjera gospodarenja otpadom. Više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu 
sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. 

Tablica 1 Upravne strukture i njihove ovlasti/zadaće/ uloga u sustavu gospodarenje otpadom 
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SVRHA DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
Svrha donošenja Plana gospodarenja otpadom koji se temelji na načelima EU, je definirati okvir za održivo 
gospodarenje otpadom, a koji obuhvaća skup aktivnosti, odluka, mjera, i smjernica za sprječavanje nastanka 
otpad, smanjivanje količine otpada, provedbu sakupljanja, prijevoza i oporabe otpada te drugih djelatnosti 
vezanih za otpad, nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti kao i briga za odlagališta i lokacije onečišćene otpadom. 
Polazište za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Davor su pravno-zakonodavni okviri Republike 
Hrvatske i EU, međunarodni ugovori, državni strateški dokumenti gospodarenja otpadom, planski dokumenti 
gospodarenja otpadom, prostorno-planska dokumentacija (državna, županijska, lokalna), pravni akti lokalne 
samouprave i projektni zadatak. Plan gospodarenja otpadom Općine Davor izrađen je u skladu s dobivenim 
informacijama od Općine, odnosno gradskih službi te poduzeća koja su na području Općine Davor aktivni 
sudionici sustava gospodarenja otpadom. 
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1.1. Obveze općine Davor temeljem ZOGO 
Zakonske obveze temeljem ZOGO-a navode da je jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju Općina Davor, 
prema članku 28. dužna osigurati (stavak 1.): 
• Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 
• Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog 
otpada, 
• Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ZOGO te uklanjanje tako odbačenog otpada, 
• Provedba Plana, 
• Donošenje i provedba Plana gospodarenja otpadom JLS, odnosno Grada Zagreba, 
• Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svojem području, 
• Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

Također sukladno članku 28. ZOGO navodi se da više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati 
zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz stavka 1. članka 28. ZOGO. 
Nadalje, JLS je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se 
uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. JLS dužna je osigurati provedbu obveze navedene stavkom 
1. članka 28. u skladu s načelima zaštite okoliša, održivog razvoja i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tome 
javnost rada. 

JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 
Člankom 30. ZOGO, stavak (1) navodi se da javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada 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. 
U stavku (2) navodi se da je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada usluga koja se smatra općim interesom. 

OBVEZA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE I 
TEKSTILA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 
Člankom 35. ZOGO-a utvrđene su i obveze jedinice lokalne samouprave glede odvojenog prikupljanja otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada: 
(1) Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura: 
▪ funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području, 
▪ 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, 
▪ 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 
▪ uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. 

SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA U OKOLIŠ I UKLANJANJE ISTOG 
Provedbu obveze sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ZOGO te uklanjanje tako odbačenog otpada, 
osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave (komunalni 
redar). Potonje se osigurava mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjerama za uklanjanje 
otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada. Detaljno postupanje s 
nepropisno odbačenim otpadom kao i uklanjanje takvog otpada propisani su u sklopu ZOGO. 

PROVOĐENJE IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI 
Općina Davor dužna je sukladno ZOGO o svom trošku osigurati godišnju provedbu izobrazno-informativnih 
aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svome području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o 
gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su TV i radio. Također, izvješće o 
provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom 
JLS. 
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MOGUĆNOST PROVEDBE AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 
Pravna i fizička osoba-obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje 
otpadom za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog 
otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost 
upravnog tijela JLS koji je nadležan za poslove zaštite okoliša. 

2. ANALIZA TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 
OPĆINE DAVOR 

2.1. Osnovni podaci o Općini Davor 
Općina Davor nalazi se u jugozapadnom dijelu Brodsko-posavske županije, uz rijeku Savu na kojoj leži i južna 
granica Općine koja je i prirodna, ali i državna granica prema Republici Bosni i Hercegovini (Slika 1). Općina 
Davor zauzima površinu od 42,61 km², što čini 2,1% prostora Županije. 
Na području Općine nalaze se dva naselja, Davor i Orubica. Naselje Davor zauzima površinu od 22,51 km², od 
čega je 1,54 km² unutar građevinskog područja. Općina Davor graniči sa sljedećim jedinicama lokalne 
samouprave: na zapadu s Općinom Vrbje, na sjeveru s Općinom Staro Petrovo Selo i na istoku s Općinom Nova 
Kapela. 
Naselje Davor nalazi se na lijevoj obali srednjeg toka rijeke Save. Nalazi na granici Hrvatske s Bosnom i 
Hercegovinom, u Posavini, u južnom rubnom dijelu hologenog Crnac polja. 
Naselje Orubica zauzima površinu od 20,10 km², od toga je 1,23 km² unutar granica građevinskog područja. 
Nalazi se 6 km sjeverozapadno od Davora i dvadesetak km jugoistočno od Nove Gradiške. Naselje je smješteno uz 
rijeku Savu te je u prošlosti često bilo izloženo poplavama. Uz Orubicu se veže i zanimljivost da je, po broju 
parova, šesto, prebivalište roda u Hrvatskoj. 

Općinski centar Davor i naselje Orubica međusobno su povezani županijskom cestom. Svako od tih naselja 
povezano je županijskom cestom koja je paralelna s autocestom Zagreb-Lipovac kao i s čvorištima za ulaz 
odnosno izlaz na autocestu. 
Gospodarstvo Općine je u najvećoj mjeri vezano za primarno korištenje prirodnih resursa. Prije svega je vezano za 
poljoprivredno zemljište koje čini 67,2% Općine i oko 70% kućanstava je posjedovalo gospodarstvo. 
S obzirom na položaj Općine uz rijeku Savu razvijena je eksploatacija šljunka. U primarnoj poljoprivrednoj 
proizvodnji zastupljeno je najviše stočarstvo. Gospodarske jedinice locirane u naseljima različitih su djelatnosti, 
od proizvodnje do usluga. Na području Općine Davor registrirano je sveukupno 19 poslovnih subjekata 
( ). Prema podacima dobivenim od stručnih službi Općine http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/fullSearchPost
Davor nema proizvođača opasnog otpada niti proizvođača posebne kategorije otpada. 

Slika 1 Administrativne granice Općine Davor unutar Brodsko-posavske župnije 
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Slika 2 Položaj Općine Davor (Izvor: https://ispu.mgipu.hr/) 

KLIMA 

Po klimatskim obilježjima prostor općine Davor karakterizira umjereno topla vlažna klima s toplim ljetima i 
umjereno hladnim zimama. Osnovne karakteristike ovog tipa klime su srednje siječanjske temperature između 
0°C i −2°C, te srednje srpanjske većinom oko 22°C. Srednje godišnje temperature i temperaturne amplitude rastu 
od zapada prema istoku. Najviše padalina ima u kasno proljeće, rano ljeto i jesen, a najmanje u zimi i u rano 
proljeće. Nema izrazito sušnih niti vlažnih razdoblja. Količina oborine smanjuje se od zapada prema istoku, u 
najvećem je dijelu između 800 i 1.000 mm. 

STANOVNIŠTVO 
Općina Davor obuhvaća dva naselja: Davor i Orubica, a prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011 .godine 
(www.dzs.hr) na području Općine Davor živjelo je 3.015 stanovnika u 869 kućanstava. 

Tablica 2 Podaci o broju stanovnika za Općinu Davor prema popisu stanovništva iz 2011.godine 
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ZAŠTIĆENA PODRUČJA 
Na području Općine Davor temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18) nema zaštićenih područja. 

EKOLOŠKA MREŽA 
Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) na području Općine Davor nalaze se sljedeća područja 
ekološke mreže: 
• HR2001311 Sava nizvodno od Hruščice-POVS područje 
• HR1000005 Jelas Polje-POVS područje 
• HR2001289 Davor livade-POVS područje 
• HR2001379 Vlakanac-Radinje- POVS područje 

Slika 3 Područja ekološke mreže na području Općine Davor (https://ispu.mgipu.hr/) 
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Tablica 3 Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS područja-HR2001311 Sava nizvodno od Hruščice 

Tablica 4 Ciljne vrste i stanišni tipovi POP područja-HR1000005 Jelas Polje 
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Tablica 5 Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS područja-HR2001289 Davor-livade 

Tablica 6 Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS područja-HR2001379 Vlakanc Radinje 

2.2. Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom Općine Davor 
Analizom stanja gospodarenja otpadom na području Općine Davor, uočava se da postojeći sustav zadovoljava 
trenutne potrebe te da se kontinuirano radi na unaprjeđenju postojećeg sustava gospodarenja otpadom. 
Postojeći sustav gospodarenja otpadom na području Općine Davor može se ocijeniti dobrim budući da je svim 
građanima omogućeno adekvatno zbrinjavanje otpada odnosno organiziranim sakupljanjem i prijevozom 
komunalnog otpada obuhvaćeni su svi stanovnici Općine. 
Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom, zasniva se na uključenosti i 
velikoj suradnji građana, gospodarskih subjekata te Općine Davor i tvrtke „Komunalac Davor" d.o.o. Davor u 
provedbi planiranih mjera i osiguranju potrebnih financijskih sredstava. 
Djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na odlagalište „Baćanska" obavlja tvrtka 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 5 Strana: 1087



„Komunalac Davor" d.o.o. Davor. Sakupljanjem miješanog komunalnog otpada obuhvaćeni su: objekti 
individualnog stanovanja – obiteljske kuće i gospodarski objekti na području na kojem „Komunalac Davor" d.o.o 
Davor pruža uslugu sakupljanja otpada. Korisnici miješani komunalni otpad odlažu u tipizirane spremnike unutar 
svojih dvorišnih prostora. Raspored sakupljanja i odvoza komunalnog otpada objavljen je na mrežnoj stranici 
Općine Davor. 
Sakupljanje posebnih kategorija otpada putem zelenih otoka osigurano je tako da građani sami donose otpad i 
odlažu ga u odgovarajuće označene spremnike (natpisi na spremnicima, boja spremnika). Na zelenim otocima 
sakuplja se korisni otpad (papir, plastika, staklo). Glomazni otpad se odvozi dva puta godišnje po pozivu davatelja 
koncesije. Također, Općina Davor ima izgrađeno reciklažno dvorište u koje građani mogu odnijeti posebne 
kategorije (problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 
komunalnog) odvojeno prikupljenog otpada. 
Sustav prikupljanja otpada na području Općine Davor dijeli se na: 
• Sustav prikupljanja miješanog komunalnog i neopasnog otpada 
• Sustav prikupljanja glomaznog otpada, 
• Sustav prikupljanja putem zelenih otoka i 
• Sustav prikupljanja otpada u sklopu reciklažnog dvorišta. 

2.2.1. Sustav prikupljanja miješanog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada 
Posude i kontejneri za miješani komunalni otpad zapremnine 120, 240, 1.100 lit i 7 m3 smješteni su uglavnom 
unutar objekata i drugih prostora za tu namjenu, tamo gdje to nije moguće na javnim površinama, što se 
prvenstveno odnosi na posude i kontejnere veće zapremnine (1.100 lit i 5 m3). 
Neopasni otpad je otpad koji ne posjeduje nijedno od opasnih svojstava određenih Prilogom Uredbe (EU) br. 
1357/2014. 

Sukladno podacima iz Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Davor za 2016. godinu1 otpad se 
iz naselja Orubica i Davor prikuplja jednom tjedno (ponedjeljkom) od korisnika. Korisnici odlažu otpad u kante 
zapremnine 120 l te specijalizirane kontejnere zapremnine 1.100 l, a koji koriste tvrtke, škole, groblja i sl. 

Slika 4 Primjer kante i kontejnera za prikupljanje otpada na području Općine Davor 

Ovim načinom prikupljanja i prijevozom otpada obuhvaćeni su svi stanovnici općine Davor odnosno 3.015 
stanovnika ili 869 domaćinstava s područja Općine Davor. 
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2.2.2. Sustav prikupljanja krupnog glomaznog otpada 
Krupni glomazni komunalni otpad je predmet ili tvar koju zbog zapremnine i/ili mase nije prikladno prikupljati u 
sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. ZOGO. 
Prema članku 35. ZOGO, zabranjeno je krupni glomazni otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini osim 
putem spremnika. 
Obavljanje poslova prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge dužan je 
osigurati davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. 
Krupno glomazni otpad, ako je neodgovorno odbačen u prirodu ili na divlja odlagališta, ugrožava okoliš i zdravlje 
ljudi, a troškove njegova uklanjanja plaćaju svi građani. 
Glomazni otpad preuzima se u reciklažnom dvorištu ili na poziv mještana Općine Davor. 

2.2.3. Sustav prikupljanja otpada putem zelenih otoka 
Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama na kojima su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. 
Izdvojenim prikupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje vrijednih sirovina te se 
doprinosi smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. 
Općenito, uspostavom sustava zelenih otoka, doprinosi se zaštiti okoliša. Ovisno o području sakupljanja kućnog 
komunalnog otpada, u samim zelenim otocima se može nalaziti različit broj spremnika. 

U Općini Davor nalazi se pet zelenih otoka u kojima se odvojeno prikupljaju korisni dijelovi otpada kao što su 
otpadni papir, plastika i staklo. Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i 
zraka te štedi dragocjeni deponijski prostor. 
Zeleni otoci se prazne prema potrebi, a otpad se odvozi u reciklažno dvorište gdje se ručno odvajaju korisne 
komponente odbačenog otpada. 
Na zelenim otocima Općine Davor nalaze se tri kontejnera od 1.100 l za papir, plastiku i staklo. Planira se povećati 
broj spremnika na zelenim otocima dodavanjem spremnika za odvojeno prikupljanje tekstila. 
Svi stanovnici Općine Davor imaju mogućnost selektivnog odlaganja otpada preko zelenih otoka. 
Reciklažom jedne tone otpadnog papira može se spasiti 20 mladih stabala, uštedjeti oko 60.000 litara vode, 
potrošiti upola manje energije i 15 puta manje onečistiti otpadne vode. Plastični otpad čini više od 30% kućnog 
otpada, a od toga veliki dio čini PET ambalaža. Za 1 kg PET treba utrošiti 1,9 kg nafte. Recikliranjem staklene 
ambalaže štede se prirodna bogatstava, energija i prostor te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla. Energija koja 
se uštedi recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W gori četiri sata. Dakle iz odvojenog 

Slika 5 Primjer zelenog otoka-naselje Orubica (Hidroplan d.o.o.) 
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prikupljanja ovih kategorija otpada proizlaze brojne koristi za okoliš i društvo u globalu pa tako i za Općinu Davor. 

2.2.4. Sustav prikupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta 
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 (npr. otpadni papir, 
metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, 
baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.). 
Na području Općine Davor odnosno na lokaciji odlagališta otpada ,,Baćanska'' nalazi se reciklažno dvorište. U 
reciklažnom dvorištu, stanovnici Općine Davor mogu predati sve vrste otpada sukladno Pravilniku o 
gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15 i 117/17, Dodatak IV), bez naknade (Tablica 8). 
Reciklažno dvorište na području Općine Davor prikazano je na Slikama 6 i 7. 

Slika 6 Prikaz reciklažnog dvorišta – Odlagalište „Baćanska" 

Slika 7 Reciklažno dvorište na području odlagališta otpada ''Baćanska'' (Izvor: Hidroplan d.o.o.) 
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Tablica 7 Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati 
(Dodatak IV Pravilnika o gospodarenju otpadom, NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15 i 117/17) 
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2.2.5. Zbrinjavanje otpada 
Sav prikupljeni otpad odlaže se na uređenom službenom odlagalištu ˝Baćanska˝ koje je u vlasništvu Općine 
Davor. Odlagalište ˝Baćanska˝ nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Općine Davor na k.č. 21/1, k.o. Davor na 
udaljenosti od oko 3,5 km sjeverno od naselja Davor (Slika 9). Odlagalište je smješteno uz granicu općine Davor i 
Općine Staro Petrovo Selo, neposredno uz melioracijske kanale Crnac i Davor. Odlagalište je smješteno izvan III 
A Zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Davor za javnu vodoopskrbu, međutim postojeći melioracijski kanali, koji 
prikupljaju vodu sa šireg prostora nove deponije, ulaze i prolaze kroz III A Zonu sanitarne zaštite vodocrpilišta 
Davor. 
Lokacija odlagališta komunalnog otpada ˝Baćanska˝ predviđena je važećom prostorno planskom 
dokumentacijom. Površina čestice je približno pravokutnog oblika, te zauzima površinu od oko 6,25 ha. 
Odlaganje otpada na odlagalištu ,,Baćanska'' započelo je 1998. godine, a do 2010. godine otpad se odlagao na 
neuređeni dio odlagališta. Od 2010. godine izgrađena je sva potrebna infrastruktura i uređena je odlagališna ploha. 
Dakle, od 2010. godine otpad se odlaže na sanitarni način na odlagališnoj plohi (s izvedenim donjim brtvenim 
slojem, sustavima za prihvat oborinskih i procjednih voda te sustavom otplinjavanja). Predmetno odlagalište 
podijeljeno je na tzv. radnu zonu i prostor za odlaganje otpada. 
Oko cijele parcele izvedena je zaštitna ograda visine dva m kako bi se spriječio ulazak neovlaštenim osobama, 
uređen je protupožarni te zeleni pojas. Pristup lokaciji omogućen je kolnim i pješačkim vratima. 
Kako je naprijed navedeno, 2010. godine: izgrađena je odlagališna ploha (kazeta - ćelija 1) sa svim pratećim 
sustavima i građevinama (temeljni brtveni sustav, sustav odvodnje procjednih voda s bazenom za procjedne vode, 
obodni nasip, obodni kanal, bazen za oborinske vode), te je na nju premješten sav postojeći otpad koji je bio 
prisutan na lokaciji i nastavljeno je s odlaganjem novoga otpada na sanitaran način. 
Radna zona izgrađena je na sjevernoj strani čestice odlagališta, te su izvedene sljedeće građevine: čuvarska kućica, 
mosna vaga, vagarska kućica, perilište kotača, garaža za kompaktor, objekt za zaposlene, reciklažno dvorište 
(nadstrešnica s tankvanom za otpadna ulja, boje i akumulatore, boksevi za metalni otpad, boks za staklo, 
nadstrešnica za baterije, otpadne lampe i žarulje, nadstrešnica za skladište i prešu, nadstrešnica za elektro otpad, 
boks za autogume, boks za autodijelove, boks za bijelu tehniku, boks za glomazni otpad, boks za glomazni željezni 
otpad, boks za otpad, prostor za mobilnu diesel crpku) betonske podloge, parkirališta, separatorski sustav, 
prometno-manipulativne površine. 
Gore navedene građevine izgrađene su u sklopu izvođenja radova Faze 1 i Faze 2, kako je to predviđeno 
projektnom dokumentacijom – idejnim i glavnim projektima. 
Također, započeti su i radovi na izgradnji građevina predviđenih Fazom 3, te je do danas izgrađen temeljni brtveni 
sustav kazete 2 i kazeta 2 je u funkciji te se na njoj odlaže otpad. 
Prema važećim prostornim planovima lokacija odlagališta ˝Baćanska˝ će se koristiti za potrebe odlaganja 
komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada Općine Davor i susjednih Općina do uspostave centra za 
gospodarenje otpadom, a nakon uspostave istog moći će se koristiti kao reciklažno dvorište ili pretovarna stanica. 
Odlagalište komunalnog otpada ̋ Baćanska˝ u skladu je sa sljedećom prostorno planskom dokumentacijom: 
• Prostornim planom Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 04/01, 06/05, 
14/08, 05/10 i 09/12) i Prostornim planom uređenja Općine Davor (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
14/03, 13/08, 07/13, 28/15). 
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Slika 9 Šira situacija-položaj odlagališta otpada ,,Baćanska'' na 
području Općine Davor (Izvor: WMS/WFS servis, DGU, listopad 

2017. godine) 

Slika 10 Uža situacija odlagališta otpada ,,Baćanska'' (Izvor: Google maps, listopad 2017.) 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 5Strana: 1094



Za lokaciju odlagališa otpada ̋ Baćanska˝ ishođene su dozvole i rješenja: 
• Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Baćanska" u općini Davor, izrađena od strane ECOINA d.o.o., 
SR Njemačke 10, 10 020 Zagreb, u svibnju 2006. godine, 
• Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Baćanska" u 
općini Davor, izrađena od strane ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, 10 020 Zagreb, u rujnu 2006. godine, 
• Glavni projekt sanacije i gradnje odlagališta komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog otpada "Baćanska"-
FAZA 1, zajednička oznaka projekta: 937-G, izrađen od strane ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, 10 020 Zagreb, u 
listopadu 2006. godine, 
• Glavni projekt sanacije i gradnje odlagališta komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog otpada "Baćanska" – 
FAZA 2, zajednička oznaka projekta 937-G, izrađen od strane ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, 10 020 Zagreb, u 
listopadu 2006. godine, 
• Izvedbeni projekt sanacije i gradnje odlagališta komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog otpada 
"Baćanska"-FAZA 1, zajednička oznaka projekta: 1131-IZ, izrađen od strane ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, 
10 020 Zagreb, u listopadu 2008. godine, 
• Elaborat gospodarenja otpadom Komunalac Davor d.o.o. za obavljanje djelatnosti sakupljanja, privremenog 
skladištenja i odlaganja otpada na lokaciji Baćanska, k.č.br. 21/1, k.o. Davor, nositelj izrade Josip Kolenko, 
dipl.ing.el., Varaždin 31. 03. 2015. g., 
• Elaborat zaštite okoliša Sanacije i zatvaranja odlagališta otpada ̋ Baćanska˝, izrađen od strane ECOINA d.o.o., 
SR Njemačke 10, 10 020 Zagreb, u rujnu 2015. godine, 
• Idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole – Rekonstrukcija – sanacija odlagališta komunalnog 
otpada ˝Baćanska˝, zajednička oznaka projekta:1708-IP, izrađen od strane ECOINA d.o.o. SR Njemačke 10, 10 
020 Zagreb, u lipnju 2016. godine, 
• Elaborat zaštite okoliša – Rekonstrukcija postojećeg odlagališta ,,Baćanska'' - Izgradnja nove odlagališne 
plohe za odlaganje neopasnog otpada izrađen od strane ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, 10 020 Zagreb, u rujnu 
2016. godine. 
• Glavni projekt, zajedničke oznake 1708-G za zahvat u prostoru gospodarske namjene, pretežito komunalne 
servisne djelatnosti-rekonstrukcija/sanacija odlagališta komunalnog otpada ''Baćanska''u Općini Davor-faza III., 
izrađen od strane ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, 10 020 Zagreb, u listopadu 2016. godine, 
• Idejno rješenje: Rekonstrukcija-sanacija odlagališta komunalnog otpada ''Baćanska'' u općini Davor – 
izgradnja sortirnice i kompostane (TD 24/2017) Hidroplan d.o.o., srpanj 2017. godine, Zagreb. 
Također su izdane sljedeće dozvole i rješenja: 
• Rješenje o prihvatljivosti zahvata sanacije i privremenog korištenja odlagališta komunalnog otpada 
"Baćanska", Općina davor, na katastarskoj čestici br. 21/1., K.O. Davor, za varijantu zahvata s premještanjem već 
odloženog otpada na novu plohu za odlaganje površine od 14.4520m2 i kapacitetom odlaganja otpada od 60.000 
m3 otpada te s rokom korištenja odlagališta do 2010. godine, za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i 
programa praćenja stanja okoliša, Klasa: UP/I-351-03/04-02/082; Ur.broj: 531-08-03-1-LP/DR-06-13 od 23. 
svibnja 2006., 
• Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: Sanacija i gradnja odlagališta komunalnog otpada i neopsnog 
proizvodnog otpada "Baćanska", Klasa: UP/I-350-05/06-01/133, Ur.broj: 2178-01-06-03-06-23 od dana 
28.09.2006., izdana od strane Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Nova Gradiška 
• Načelna dozvola za sanaciju i gradnju odlagališta komunalnog otpada i neopsnog proizvodnog otpada 
"Baćanska", Klasa: UP/I-361-03/07-01/19, Ur. broj: 2178-01-06-03-07-06 od dana 31.5. 2007. izdana od strane 
Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i 
imovinsko pravne poslove, Ispostava Nova Gradiška, 
• Građevinska dozvola za sanaciju i gradnju dijela složene građevine – odlagališta komunalnog otpada i 
neopasnog proizvodnog otpada "Baćanska" – I. FAZE, Klasa: UP/I-361-03/07-01/35, Ur. broj: 2178-01-06-03-
07-8 od dana 01.08.2007., izdana od strane Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Nova Gradiška, 
• Potvrda glavnog projekta za sanaciju i gradnju odlagališta komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog 
otpada "Baćanska", faza II načelne dozvole , Klasa:361-08/09-02/22, Ur.broj: 2178/1-16/EM-11-5, Nova 
Gradiška, izdano 16. veljače 2011. godine od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, 
Ispostava Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija 
• Dozvola za gospodarenje otpadom, Klasa: UP/I-351-01/12-01/10, Ur.broj: 2178/1-03-13-3, Slavonski Brod 
10.01.2013., izdana od strane Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, 
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• Potvrda o produženju važenja potvrde glavnog projekta, Klasa: 361-08/13-02/09, Ur.broj: 2178/1-16-01/6-
13-2, Nova Gradiška 25.01.2013., izdana od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, 
Ispostava Nova Gradiška, 
• Dozvola za gospodarenje otpadom, Klasa: UPI/I-351-01/13-01/18, Ur.broj: 2178/1-03-15-18, Slavonski Brod, 
izdana od strane Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, 
13.5.2015. godine. 
• Rješenje nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, za zahvat: sanacija i 
zatvaranje odlagališta otpada "Baćanska" na području Općine Davor, Klasa: UP/I 351-03/15-08/290, Ur.broj: 
517-06-2-1-1-16-10 od 06. travnja 2016., izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Zagreb 
• Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog 1. listopada 2007. godine, Klasa: 
UP/I-361-05/16-30/000201, UR.BROJ: 2178/1-16-01/1-16-0005 od 6. travnja 2016. godine, Upravni odjel za 
graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Ispostava Nova Gradiška 
• Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Sanacija i gradnja odlagališta komunalnog otpada i 
neopasnog proizvodnog otpada "Baćanska", Klasa: UP/I-350-05/15-01/000016; Ur. broj: 2178/1-16-01/5-16-
0014 od 30. kolovoza 2016. godine, izdana od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje 
Brodsko-posavske županije, Ispostava Nova Gradiška 
• Rješenje nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za zahvat: izgradnja nove 
odlagališne plohe (ploha 2) za odlaganje prethodno obrađenog otpada na odlagalištu otpada "Baćanska" na dijelu 
k.č. 21/1, k.o. Davor, Općina Davor, Klasa: UP/I 351-03/16-08/230, Ur.broj: 517-06-2-1-1-17-12 od 26. travnja 
2017., izdano od Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu 
utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb 
• Građevinska dozvola za zahvat u prostoru gosdpodarske namjene, pretežito komunalno servisne djelatnosti – 
rekonstrukcija / sanacija odlagališta komunalnog otpada "Baćanska" u općini Davor – faza 3., Klasa: UP/I-361-
03/16-01/000085, UR.BROJ: 2178/1-16-01/5-17-0014, izdana 27. rujna 2017. od strane Upravnog odjela za 
graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Ispostava Nova Gradiška 
Napomena: Za predmetnu lokaciju odlagališta otpada ˝Baćanska˝ podnesen je Zahtjev za provedbu postupka 
ishođenja okolišne dozvole radi povećanja kapaciteta odlagališta, Klasa: UP/I-351-03/15-02/27, Ur.broj: 517-06-
2-2-1-16-28, Zagreb, 7.9.2016. Okolišna dozvola za predmetnu lokaciju, nije još ishođena. 

2.2.6. Energana 
ZOGO propisuje da se otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, mora odvojeno sakupljati i skladištiti kako 
bi se omogućilo gospodarenje tom vrstom otpada. Do 1. siječnja 2020. godine, Republika Hrvatska će prema 
ZOGO, putem nadležnih tijela osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje sljedećih otpadnih materijala: 
papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora, ako su ti tokovi otpada slični 
otpadu iz kućanstva, u minimalnom udjelu od 50% mase otpada. Također, u prosincu 2015. godine, Europska 
komisija donijela je Paket o kružnom gospodarstvu, koji uključuje revidirane zakonodavne prijedloge u području 
gospodarenja otpadom i sveobuhvatan akcijski plan kojim se određuju konkretni zadaci. Prijedlozi izmjena 
zakonodavnih akata u području gospodarenja otpadom imaju za cilj smanjiti odlaganje otpada, a povećati 
recikliranje kroz postavljanje zajedničkih ciljeva državama članicama EU: 
• Recikliranje 65% komunalnog otpada do 2030. godine, 
• Recikliranje ambalažnog otpada od 75% do 2030. godine i 
• Smanjenje odlaganja otpada od najviše 10% cjelokupnog otpada do 2030. godine. 

Ispunjenje postavljenih ciljeva moguće je jedino uz velike investicije u sustave za odvojeno prikupljanje i oporabu 
otpada kao što su primjerice sortirnice. Međutim, u njima se uspije sortirati tek dio otpada, a više od polovice 
ulaznog otpada završava kao otpad. S druge strane, obrada otpada preostalog nakon odvojenog prikupljanja 
predviđena je u sklopu postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada u sklopu županijskih odnosno 
regionalnih centara za gospodarenje otpadom. 
U svim mehaničko-biološkim postrojenjima proizvodit će se gorivo iz otpada i to u količinama od 30-50% od 
ulaznih količina otpada koje se mora energetski zbrinuti. 
Energetska oporaba neiskoristivih sastojaka otpada predviđena je europskom i hrvatskom legislativom. 
Važećom prostorno-planskom dokumentacijom, U Općini Davor predviđena je mogućnost izgradnje 
kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije snage do 15 MW (Slika 12) i toplinske energije. 
Proizvodnja toplinske energije u suvremenim postrojenjima za termičku obradu otpada otprilike je trostruko veća 
od proizvodnje elektične energije, te je iskorištavanje toplinske energije od izuzetne važnosti za ostvarivanje 
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profitabilnog rada postrojenja. Uz pretpostavku izgradnje energetskog objekta toplinske snage 45 MW, moguća je 
izgradnja 15 ha stakleničkih površina za intenzivan uzgoj povrća tijekom cijele godine. 
Postrojenja za termičku obradu izazivaju veliki interes i zabrinutost javnosti vezan uz moguće utjecaje na zdravlje 
i okoliš. Suvremena postrojenja za termičku obradu otpada primjenjuju najbolju raspoloživu tehnologiju i 
uklapaju se u stroge propise vezano uz granične vrijednosti emisija, odnosno imaju zanemarivo mali doprinos 
koncentraciji onečišćujućih tvari u zraku. 
Studije zdravstvenih organizacija, promatrajući postojeća postrojenja izgrađena u Europi, zaključuju da je utjecaj 
postrojenja za termičku obradu izuzetno nizak i vjerovatno nemjerljiv. 

Slika 11 Lokacija predviđenog postrojenja u odnosu na lokaciju samog naselja Davor 
(Izvor: www.dgu.hr) 

Slika 12 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Davor, Korištenje i namjena prostora (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije 14/03, 13/08, 07/13 i 28/15)-lokacija postrojenja za proizvodnju električne 

energije do 15 MW 
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2.2.9. Analiza potreba u sustavu gospodarenja otpadom Općine Davor 
Analizom postojećeg stanja u gospodarenju otpadom na području Općine Davor može se zaključiti da je sustav 
gospodarenja otpadom dobro koncipiran i implementiran na području Općine kroz uspostavljeno: reciklažno 
dvorište, obuhvat stanovništva organiziranim sakupljanjem otpada u cijelosti, provođenjem izobrazno-
informativnih aktivnosti, omogućenim sakupljanjem i deponiranjem glomaznog otpada i miješanog komunalnog 
otpada te neopasnog otpada. Također, u sklopu odlagališta otpada ,,Baćanska'' predviđena je izgradnja nove 
odlagališne plohe kapaciteta 263.000 m3 te izgradnja kompostane i sortirnice. 
Međutim, da bi se sustav gospodarenja otpadom još više unaprijedio, potrebno je nadograditi sustav zelenih otoka 
postavljanjem dodatnih kontejnera za tekstil i metale/metalnu ambalažu te omogućiti stanovnicima Općine Davor 
odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada nabavkom kućnih kompostera. Raspored dodatnih zelenih otoka 
odredit će se s obzirom na gustoću pojedinog područja Općine te raspoloživosti javnih površina. 
Javna usluga prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada 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. Ova usluga smatra se uslugom od općeg interesa. Predlaže se uvođenje kompostera 
zainteresiranim korisnicima na području Općine Davor čime bi se dodatno smanjila količina biorazgradivog 
otpada koji se odlaže na odlagališta te općenito ukupna količina otpada koja se odlaže. 

3. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE 
OSTVARIVANJU CILJEVA 
Jasan uvid u postojeće stanje gospodarenja otpadom JLS, odnosno u količine i sastav otpada, potreban je kako bi se 
iznašlo najbolje rješenje za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. 

SASTAV KOMUNALNOG OTPADA 
Sastav komunalnog otpada ovisi o sredini u kojoj otpad nastaje, odnosno ovisi o standardu stanovništva, tipu 
naselja, gospodarskoj razvijenosti, nivou komunalne higijene i slično. 
Otpad koji se stvara na nekom razmatranom području, uglavnom je različit od onog koji bi se dobio sortiranjem 
otpada na odlagalištu prije odlaganja s obzirom da se dio otpada u seoskim domaćinstvima koristi ili spaljuje. 
Prikazan je pretpostavljeni sastav otpada dobiven na osnovu iskustvenih podataka o sastavu miješanog 
komunalnog otpada ovisno o provedenim ispitivanjima otpada pojedinih JLS te podataka o izdvojeno sakupljenim 
količinama pojedinih vrsta komunalnog otpada (papir, staklo, drvo, plastika,..) koji je preuzet iz Plana 
gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. godine (NN 03/2017) (Slika 13). 

Tablica 9 Procijenjeni sastav komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u 2015.godini (Izvor: www.azo.hr) 
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Slika 13 Procijenjeni sastav komunalnog otpada u RH (Plan gospodarenja otpadom 
RH za razdbolje od 2017. do 2022. godine, NN 03/17) 

3.1. Vrste i količine proizvedenog otpada i odvojeno skupljenog otpada 
Uvid u postojeće stanje gospodarenja otpadom te u buduće količine i sastav otpada, potreban je radi prijedloga 
rješenja u sklopu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te definiranje takvog komunalnog otpada, od mjesta 
njegova nastanka do mjesta konačnog zbrinjavanja. 

Tablica 10 Pregled prijavljenih podataka o postupanju s komunalnim otpadom 
(www.haop.hr i Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Davor za 2016. godinu) 
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Za 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu postoje jedino podaci o količini mješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada, odnosno podaci o sveukupno prikupljenom otpadu, jer nije bio uveden sustav 
odvojenog prikupljanja otpada. 
Za 2016. godinu evidentirani su podaci o odvojeno prikupljenim kategorijama otpada (papir, plastika, staklo,) dok 
podaci za odvojeno prikupljeni tekstil, metal i krupni (glomazni) otpad nisu evidentirani. 
Na području Općine Davor u 2016. godini najviše je odvojeno prikupljeno ambalaže od papira i kartona odnosno 
papira i kartona (4,80 t), zatim slijedi staklo (3,60 t) te plastika (3,05 t). Podaci o odvojeno skupljenom metalu i 
tekstilu ne postoje, kao ni podaci o odvojeno prikupljenom krupnom (glomaznom) otpadu. 

3.2. Količine odvojeno prikupljenog otpada na području Općine Davor 
Količine otpada prikupljene na području Općine Davor prikazat će se prema osnovnim kategorijama koje definira 
ZOGO te Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15), a koje su relevantne i specifične za jedinice lokalne 
samouprave: 
• MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD, 
• KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD, 
• OTPADNI PAPIR, METAL, PLASTIKA, STAKLO, TEKSTIL, 
• PROBLEMATIČNI OTPAD i 
• BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD. 

Miješani komunalni otpad 
Usporedbom podataka za 2014., 2015. i 2016. godinu vidljivo je da se uvođenjem odvojenog prikupljanja otpada 
smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji je prikupljen na području Općine Davor (Slika 15). 

Slika 14 Količine (t) odvojeno sakupljenih kategorija otpada u 2016. godini u Općini Davor 
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Slika 15 Količine sakupljenog miješanog komunalnog otpada na području Općine Davor 

Krupni glomazni otpad 
Na području Općine Davor krupni (glomazni) otpad prikuplja tvrtka Komunalac Davor d.o.o. Davor. Korisnici na 
području Općine Davor imaju mogućnost odvoza glomaznog otpada dva puta godišnje prema pozivu korisnika 
putem posebnih otvorenih kontejnera volumena do 7 m³, postavljenih na prostoru koji određuje Općina Davor. 

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil 
U Općini Davor uspostavljen je sustav zelenih otoka. Postavljeno je pet zelenih otoka za odlaganje korisnog 
otpada odnosno za papir, staklo i plastiku. Zeleni otoci se prazne prema potrebi i otpad se odvozi u reciklažno 
dvorište. Tekstil i metali se ne prikupljaju u sklopu zelenih otoka. Podaci o odvojeno prikupljenom papiru, plastici 
i staklu dani su u tabličnome prikazu (Tablica 10). 

Problematični otpad 
Trenutno se u Općini Davor, problematični otpad prikuplja u reciklažnom dvorištu na odlagalištu komunalnog 
otpada „Baćanska". 

Biorazgradivi komunalni otpad 
Na području RH, proizvodnja biorazgradivog komunalnog otpada po stanovniku je povećana sa 158 kg u 1997. 
godini na 250 kg u 2015. godini. 

Na području Općine Davor za zbrinjavanje biorazgradivog komunalnog otpada predviđena je nabava kompostera 
i kućno kompostiranje te se u sklopu odlagališta otpada ,,Baćanska'' planira izgradnja kompostane. Prema 
podacima iz Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za Općinu Davor, u 2016. godini prikupljeno je 
335,71 t biorazgradivog otpada. 

3.3. Podaci o sveukupno preuzetim količinama komunalnog otpada na području Općine Davor 
Prema podacima iz Izvješća o komunalnome otpadu i podacima dobivenim od same Općine, vidljivo je da se 
količine sakupljenog komunalnog otpada smanjuju u promatranome razdoblju (Slika 16). Tako je u odnosu na 
količine sakupljenog otpada u 2013. godini (609,9 t) u 2013. godini sakupljeno 527,99 t, što je manje za oko 13 % 
u odnosu na količine iz 2013. godine. 
Može se zaključiti da je na području Općine Davor vidljiv trend smanjena količine prikupljenog komunalnog 
otpada (Tablica 11), što je moguća posljedica povećanja svijesti o potrebi odvojenog prikupljanja i adekvatnog 
zbrinjavanja otpada u sklopu reciklažnog dvorišta i zelenih otoka postavljenim u naseljima Općine Davor. 
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Tablica 11 Količine sakupljenog komunalnog otpada na području Općine Davor 
(Izvor: www.azo.hr i Općina Davor) 

Slika 16 Količine ukupno preuzetog otpada na području Općine Davor 

3.4. Proizvedena količina otpada po stanovniku na području Općine Davor 
Trenutno je u Republici Hrvatskoj zaustavljen rast proizvedenih količina komunalnog otpada te su prosječne 
količine proizvedenog komunalnog otpada znatno manje od prosjeka zemalja Europske unije (502 
kg/stanovniku), što je direktna posljedica gospodarske krize u regiji, odnosno primjene boljeg sustava kontrole 
zbrinutog otpada. 

Tablica 12 Količina otpada po stanovniku Općine Davor 

Općina Davor bilježi pad količine proizvedenog otpada po glavi stanovnika u promatranome razdoblju (Tablica 
12). Zamjetan je pad za oko 13% u 2016. godini u odnosu na količine proizvedenog otpada po glavi stanovnika u 
2013. godinu (Slika 17). 
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Slika 17 Prikaz količina proizvednog otpada po stanovniku na području Općine Davor 
(www.azo.hr. i Općina Davor) 
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4. CILJEVI I MJERE GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DAVOR 

Temeljem analize i ocjene postojećeg stanja, a sukladno ZOGO i PGORH, definiraju se sljedeći ciljevi i mjere koje 
je potrebno postići do 2022. godine:
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5. PODACI O PLANIRANIM I POSTOJEĆIM GRAĐEVINAMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE 
STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 

5.1. Podaci o planiranim i postojećim građevinama za gospodarenje otpadom 

Prema upravno-teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, lokacija odlagališta otpada ˝Baćanska˝ nalazi se na 
području Brodsko-posavske županije na području Općine Davor. 
Za predmetne zahvate na snazi su: 
• Prostorni plan Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 4/01, 06/05, 11/08, 
5/10 i 9/12) 
• Prostorni plan uređenja Općine Davor (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 14/03, 13/08, 07/13 i 28/15) 

Slika 18 Izmjene i dopune Prostornog plana Brodsko-posavske županije, Korištenje i 
namjena prostora (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, 04/01, 06/05, 11/08, 

05/10 i 09/12) s naznačenom lokacijom zahvata 
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Slika 19 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Davor, Korištenje i namjena prostora (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije 14/03, 13/08, 07/13 i 28/15) 
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Slika 20 Građevinska područja gospodarske zone ˝Baćanska˝ (Izmjene i 
dopune prostornog plana Općine Davor, 2013. godina-kartografski prikaz 
4.3. , Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 14/03, 13/08, 07/13 i 

28/15) 

5.1.1. Podaci o postojećim građevinama 
Na području Općine Davor trenutno se nalaze: 
• Odlagalište komunalnog neopasnog otpada ,,Baćanska'' 
• te je u sklopu istog izgrađeno reciklažno dvorište. 

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG NEOPASNOG OTPADA BAĆANSKA 
Miješani komunalni otpad s područja Općine Davor odlaže se na odlagalištu komunalnog otpada „Baćanska" koje 
se nalazi u k.o. Davor na k.č. 21/1. Odlagalištem otpada „Baćanska" upravlja tvrtka „Komunalac Davor" d.o.o. 
Davor. Navedeno odlagalište otpada „Baćanska" pripada u kategoriju odlagališta za neopasni otpad, službeno je 
odlagalište Općine Davor i koristi se od 1998. godine. Čestica na kojoj se nalazi odlagalište je približno 
pravokutnog oblika i ukupne površine 6,25 ha. 

Za sanaciju odlagališta otpada izrađena je i Studija o utjecaju na okoliš Sanacije odlagališta ,,Baćanska'' u Općini 
Davor (ECOINA d.o.o., dok. br. 1431-SUO-D-01, Zagreb, svibanj, 2006.) i proveden je postupak procjene 
utjecaja zahvata na okoliš za koje je izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata (Klasa: UP/I 351-03/04-02/082, 
Ur.broj: 531-08-03-1-LP7DR-06-13 od 23. svibnja 2006.). 2010. godine je izgrađena potrebna infrastruktura kao 
i nova odlagališna ploha. Na novouređenu odlagališnu plohu presložen je sav postojeći otpad, te se na istoj 
nastavilo s odlaganjem novo prikupljenog otpada. Predmetno odlagalište podijeljeno je na tzv. radnu zonu i 
prostor za odlaganje otpada. Oko cijele parcele izvedena je zaštitna ograda visine dva m kako bi se spriječio ulazak 
neovlaštenim osobama. 
Na odlagalištu postoji i uređeni protupožarni pojas (širine cca četiri m) čija je funkcija sprječavanje širenje požara 
sa i na odlagalište otpada te zeleni pojas. Radna zona izgrađena je na sjevernoj strani odlagališta, a pristup lokaciji 
omogućen je kolnim prilazom minimalne širine tri m. Na samom ulazu smještena je čuvarska kućica (porta) gdje 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 5Strana: 1114



se provodi prijava svakog vozila koje doprema otpad, odnosno evidentira vrsta i količina dopremljenog otpada. 
Uz vagu, nasuprot porte smještena je vagarska kućica s mosnom vagom za vaganje svih vozila (punih i praznih) 
koja dovoze otpad na odlagalište. Unutar prostora radne zone izgrađen je i objekt za zaposlene, prostor za 
privremeno skladištenje otpada (hala i nadstrešnice), reciklažno dvorište, plato za glomazni otpad i posebne 
kategorije otpada, plato za pranje kotača, garaža za kompaktor, dizel agregat i mobilna dizel pumpa. Zona za 
odlaganje otpada formirana je nasuprot prostoru ulazno - izlazne zone i reciklažnog dvorišta, koji su iz praktičnih 
razloga smješteni odmah uz internu prometnicu. 
Površina izvedene odlagališne plohe bez obodnog kanala i obodnog nasipa iznosi cca 13.700,00 m2 . Odlagališna 
ploha izvedena je s temeljnim brtvenim slojem te je podijeljena na dvije kazete (kazeta 1 i kazeta 2). Oko tijela 
odlagališta izveden je vodonepropusni obodni nasip, obodni kanal za čiste površinske (oborinske) vode te obodna 
prometnica za pristup prostoru odlagališta. Neposredno uz aktivnu odlagališnu plohu izgrađen je bazen za 
sakupljanje procjednih voda iz tijela odlagališta i bazen za sakupljanje oborinskih voda s prostora odlagališta. 
U rujnu 2015. godine proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjeca zahvata na okoliš za planirano 
povećanje prihvatnog kapaciteta sa 60.000 m3 na maksimalno mogući kapacitet 110.000 m3 (povišenjem 
kapaciteta odlagališta za 10 m te će visina tijela iznositi oko 20 m i bit će na 107,5 m.n.m) te je izdano Rješenje za 
namjeravani zahvat, sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada ,,Baćanska'' nije potrebno provesti postupak procjene 
utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliš (Klasa: UP/I 351-03/15-
08/290, Ur.broj: 517-06-2-1-1-16-10 od 06. travnja 2016., izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 
Zagreb). 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE 
Reciklažno dvorište locirano je na sjevernoj strani čestice na na kojoj se nalazi odlagalište ,,Baćanska'' te sadrži: 
• nadstrešnicu s tankvanom za otpadna ulja, boje i akumulatore, 
• bokseve za metalni otpad, 
• boks za staklo, nadstrešnicu za baterije, otpadne lampe i žarulje, 
• nadstrešnicu za skladište i prešu, 
• nadstrešnica za elektro otpad, boks za autogume, 
• boks za autodijelove, boks za bijelu tehniku, 
• boks za glomazni otpad, boks za glomazni željezni otpad, 
• boks za otpad i 
• prostor za mobilnu diesel crpku. 

5.1.2. Podaci o planiranim građevinama 
U sklopu odlagališta Baćanska u planu je: 
• izgradnja nove odlagališne plohe kapaciteta 127.000 m3, 
• uspostava kutka za ponovnu porabu, 
• izgradnja kompostane i 
• izgradnja sortirnice. 

Izgradnjom postrojenja za soritranje odvojeno prikupljenog otpada- sortrirnice, izgradnjom kompostane- 
postrojenja za biološku obradu (biostabilizaciju) organskog biootpada sadržanog u ostatnom (miješanom 
komunalnom) otpadu-kompostane te uspostavom kutka za ponovnu uporabu u sklopu reciklažnog dvorišta, u 
sklopu odlagališta komunalnog otpada ,,Baćanska'' uspostavio bi se Reciklažni centar kao kao sklop građevina i 
uređaja za sakupljanje i obradu komunalnog otpada (u skladu s PGORH). 

IZGRADNJA NOVE ODLAGALIŠNE PLOHE ZA NEOPASNI OTPAD 
Tijekom izrade Studije o utjecaju na okoliš iz 2006. godine određena je površina zahvata na način da se unutar 
odlagališta ,,Baćanska'' može izgraditi još jedna odlagališna ploha, slična površinom i volumenom postojećoj 
odlagališnoj plohi. 
Komunalac Davor d.o.o. je zbog povećanja opsega posla zbrinjavanja otpada postupkom D1 te planiranih novih 
poslova odlučio da se izgradi još jedna odlagališna ploha, ploha 2. Ploha 2 s kazetama 1 i 2 koja bi bila kapaciteta 
127.000 m3 zbog potrebe za dodatnim odlaganjem otpada s obzirom da nije došlo do izgradnje regionalnog 
centra. 
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Za namjeravani zahvat-izgradnju plohe 2 za odlaganje prethodno obrađenog otpada na odlagalištu otpada 
,,Baćanska'' na dijelu k.č. 21/1 k.o. Davor, Općina Davor, Ministarstvo je izdalo Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/16-
08/230, Ur. broj: 517-06-2-1-1-17-12, od 26. travnja 2017, izdano od strane Uprava za procjenu utjecaja na okoliš 
i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike,) kako je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, ali da nije potrebno 
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

IZGRADNJA KUTKA ZA PONOVNU UPORABU 
U sklopu reciklažnog dvorišta uredit će se nadstrešnica s kutkom za ponovnu uporabu proizvoda sukladno 
Idejnom rješenju Rekonstrukcija-sanacija odlagališta komunalnog otpada ,,Baćanska''-izgradnja sortrirnice i 
kompostane (TD 24/17), koje je izradio Hidroplan d.o.o. ''Kutak za ponovnu uporabu proizvoda'' će biti odvojeni 
dio za ponovnu uporabu proizvoda kojim će se još i više omogućiti ostvarenje cilja iz PGORH za ostvarenje stope 
recikliranja u 2020. godini od 50% . Ponovna uporaba buhvaća postupke oporabe kojima se proizvodi, ili dijelovi 
proizvoda koji su odbačeni kao otpad, provjerom, čišćenjem ili popravkom pripremaju za ponovnu uporabu bez 
prethodne obrade u svojstvu otpada. 

IZGRADNJA KOMPOSTANE I SORTIRNICE 
Studijom iz 2006. godine po zatvaranju odlagališta ,,Baćanska'', predviđen je prostor za mehaničko- biološku 
obradu otpada s transfer stanicom odnosno kompostana kao prostor za biološku obradu otpada te sortirnica kao 
prostor za mehaničku obradu. Također, navedeno je da bi se u pogonu za kompostiranje obrađivao poljoprivredni i 
drugi zeleni otpad, dok bi se putem transfer stanice otpad prikupljao te odvodio na zbrinjavanje na regionalni 
deponij ili u perspektivi centralnu županijsku zonu za gospodarenje otpadom. 
Treba napomenuti da je Studijom iz 2006. godine predviđeno kompostiranje u gredicama na vodonepropusnom 
platou. Međutim, Idejnim projektom izrađenim od strane tvrtke Hidroplan tehnologija kompostiranja bit će 
drukčija, što i je u skladu s postavkama iz Studije (2006.) gdje se u konačnici i navodi da: ,,Budući da se planirani 
objekt namjerava izgraditi tek nakon zatvaranja odlagališta konačni izbor tehnologije izvršiti će se sukladno 
stanju tehnike te zahtjevima propisa.'' 
Idejnim projektom izrađenim od strane tvrtke Hidroplan d.o.o. (TD 24/2017, srpanj 2017), predviđena je 
izgradnja kompostane i sortirnice prije samog zatvaranja odlagališta ,,Baćanska'' kako bi se ostvarili ciljevi 
propisani novim zakonodavnim okvirom (PGORH, NN 03/2017): 

Slika 21 Ciljevi gospodarenja otpadom do 2022. godine (Izvor: PGORH, NN 03/2017) 
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Također, kako bi se zadovoljile obveze definare ZOGO-om, Komunalac Davor planira uspostaviti sustav 
izdvojenog prikupljanja otpada (stakla, plastike, metala, papira..) -izgradnja sortirnice, dok će se za izdvojeni 
biootpad kako se radi o ruralnoj sredini provoditi kućno kompostiranje. Ostatni otpad (MKO) nastavio bi se 
odlagati na odlagališu ,,Baćanska'' na uređenoj odlagališnoj plohi na sanitarni način, do uspostave centra za 
gospodarenje otpadom. 
Kako bi se ispunili uvjeti Pravilnika o načinima i uvjetima za odlaganje otpada, kategorijama i uvjetima rada za 
odlagališta otpada (NN 141/15) te odlagalište „Baćanska" steklo status uređenog odlagališta, planirana je 
biostabilizacija ostatnog (miješanog komunalnog) otpada, koji neće u potpunosti biti „oslobođen" biorazgradivog 
otpada. Procjenjuje se (PGORH) da ostatni otpad sadrži 60% mase proizvedenog biootpada. Za biostabilizaciju 
ostatnog otpada planirana je izgradnja kompostane. 
Izgradnjom navedenih sadržaja, uz postojeće reciklažno dvorište, na lokaciji odlagališta komunalnog otpada 
„Baćanska" uspostavio bi se Reciklažni centar, u skladu s PGORH (NN 03/17), kao sklop građevina i uređaja za 
sakupljanje i obradu komunalnog otpada koji bi se sastojao od: 
• kutka za ponovnu uporabu, 
• reciklažnog dvorišta, 
• postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada – sortirnice i 
• postrojenja za biološku obradu (biostabilizaciju) organskog biootpada sadržanog u ostatnom (miješanom 
komunalnom) otpadu – kompostane. 
Pretovarna stanica čija izgradnja je bila predviđena Studijom (2006. godine) neće biti izgrađena jer je analizom 
prostora i potreba sustava gospodarenja otpadom, a obzirom na lokaciju Županijskog centra za gospodarenje 
otpadom centra za gospodarenje otpadom koji se planira na poziciji današnjeg odlagališta "Šagulje Ivik" u Novoj 
Gradiški, i koji je od lokacije odlagališta "Baćanska" udaljen 30-ak kilometara, zaključeno je da na lokaciji 
,,Baćanska'' nema potrebe za izgradnjom pretovarne stanice. 

KOMPOSTANA 
Kompostana služi za biološku obradu – stabilizaciju biootpada i biorazgradivog otpada sadržanog u miješanom 
komunalnom (ostatnom) otpadu koji se prihvaća na odlagalištu "Baćanska". Planirani prihvat miješanog 
komunalnog (ostatnog) otpada koji će se obrađivati na kompostani iznosi 10.500 t/god. 
Planirani dnevni kapacitet kompostane iznosi oko 42 t/dan (na bazi 250 radnih dana). 
Maksimalan volumen otpada koji se u jednom trenutku može nalaziti na lokaciji kompostane, uzimajući u obzir 
dimenzije bokseva i visinu kompostne hrpe, iznosi oko 3.515 m3. Uz navedeno, na prostoru odlagališne plohe 
može se nalaziti još cca 2.635m3 otpada na dodatnoj stabilizacij. Na lokaciji odlagališta otpada ,,Baćanska'' 
odabrani tehnološki proces kompostiranja koji će se primjenjivati, sastoji se od sljedećih koraka kako je navedeno: 
• Zaprimanje i privremeno skladištenje otpada, 
• Predobrada, 
• Intenzivno kompostiranje u dva koraka u bokesvima za kompostiranje (osam armiranobetonskih bokseva) 
• Biostabilizacija i 
• Odlaganje na odlagalištu otpada. 
Procjedne vode nastale tijekom kompostiranja se padovima i kanalicama odvode u sustav odvodnje procjednih 
voda i prikupljaju se u bazenu za procjedne vode te se koriste za ovlaživanje biorazgradivog otpada u procesu 
kompostiranja, a eventualni višak se recirkulira na aktivnu plohu odlagališta. S obzirom na potrebe za električnom 
energijom tijekom procesa kompostiranja od cca 100 kW predviđena je izgradnja trafostanice na poziciji uz ulaz 
na odlagalište, a do tada napajanje električnom energijom osigurat će se putem disel agregata. 
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Slika 22 Detalji bokseva za kompostiranje (Izvor: Hidroplan d.o.o.) 

SORTIRNICA 
Godišnje se u sklopu sortirnice planira obraditi oko 5.000 t odvojeno prikupljenog (ambalažnog) otpada. Planirani 
kapacitet sortirnice iznosi 2,9 t/h otpada odnosno cca 20 t/dan (na bazi 250 radnih dana). U sortirnici je planirano 
izdvajanje sljedećih materijala iz izdvojeno prikupljenog otpada: 
• papir, 
• karton i tetrapak, 
• PET, 
• PP, 
• PEHD, 
• PVC, 
• LDPE folije, 
• staklo i 
• aluminij. 

Tehnološka oprema sortirnice sastoji se od pokretnih (transportnih) traka, sortirne kabine opremljene 
klimatizacijskim sustavom za grijanje/hlađenje zraka i prozračivanje, bokseva za prihvat isortiranog materijala, 
magnetskog separatora, preše balirke, viličara za manipulaciju otpadom i izdvojenim baliranim komponentama 
otpada te od kontejnera za prihvat izdvojenih metala, stakla i ostatne frakcije otpada. 
Tehnologija obrade otpada u sklopu sortirnice će biti sljedeća: odvojeno prikupljeni otpad će se u halu sortirnice 
dopremiti kroz industrijska rolo vrata. Otpad se potom istovaruje na pod hale te se potom pomalo dozira u 
prihvatno grotlo. Iz prihvatnog grotla otpad se podiznom trakom transportira na sortirnu traku. Potom otpad koji je 
na sortirnoj traci prolazi kroz sortirnu kabinu u kojoj se nalaze radnici koji ručno odvajaju otpad te ubacuju u 
lijevke koji prolaze kroz otvore na podu sortirne kabine. . Materijali (PET, PP, PEHD, PVC, LDPE folije te papir i 
karton) prikupljaju se u boksevima ispod sortirne kabine, dok se aluminij i staklo prikupljaju u komunalnim 
kontejnerima zapremine 1.100 l. 
Svaki radnik može ubacivati materijal kroz dva lijevka od kojih mu se svaki nalazi s jedne strane (lijevo i desno). 
Nakon zapunjavanja pojedinog boksa otvaraju se vrata boksa, a potisni mehanizam potiskuje izdvojeni materijal 
na pokretnu traku kojom se materijal odvodi do preše-balirke. 
Tijekom pražnjenja boksa otvor lijevka za odvajanje tog boksa se zatvara te lijevak služi kao privremeni spremnik, 
tako da se proces sortiranja otpada ne prekida. 
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Magnetski metali izdvajaju se putem magnetskog separatora koji se nalazi na kraju sortirne linije, iznad sortirne 
trake. Izdvojeni magnetski metali padaju u kontejner zapremine 5 m3 (kontejner za podizanje autopodizačem), 
koji se nalazi ispod magnetskog separatora. 
Ostatak nakon obrade pada sa sortirne trake u zaseban kontejner koji se nalazi ispod kraja sortirne trake. Ovaj 
kontejner je zapremine 12 m3. 
Na mjestima gdje može doći do nastanka iscjednih voda (prihvatno dozirno grotlo i preša) izvode se kanalice za 
prikupljanje iscjedne vode i vode od pranja podova, a prikupljena voda odvodi se cjevovodom u bazen za 
procjedne vode (predviđen je jedan bazen za procjedne vode za potrebe sortirnice i kompostane). 
Skladištenje izdvojenih komponenti otpada predviđeno je van hale sortirnice. Balirani papir i karton skladište se u 
hali za privremeno skladištenje papira i kartona, a ostali izdvojeni materijali u vanjskim armirano-betonskim 
boksevima, do odvoza s lokacije. Kapacitet obrade otpada u pogonu iznosi oko 2,9 t/h, odnosno oko 20 t/dan 
tijekom jedne smjene od efektivnih 7 sati rada. Uz 250 radnih dana godišnje, ukupni godišnji kapacitet na ulazu uz 
jednosmjenski rad iznosi oko 5.000 t/god. 
Za funkcioniranje sortirnice potreban je viličar i kamion autopodizač. S obzirom na potrebe za električnom 
energijom tijekom procesa kompostiranja od cca 100 kW predviđena je izgradnja trafostanice na poziciji uz ulaz 
na odlagalište, a do tada napajanje električnom energijom osigurat će se putem disel agregata. 
Sanitarne otpadne vode iz zgrade za zaposlene odvode se u sabirni bazen za otpadne sanitarne vode (cca 60 m3) 
koji se periodički prazni te se vode odvode na uređaj za pročišćavanje van lokacije. Čiste oborinske vode s krovova 
ispuštaju se na okolni teren. Vodoopskrba – na lokaciji postoji priključak na javnu vodovodnu mrežu, te će se 
novopredviđeni potrošači spojiti na istu. 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 
Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), JLS koja je na svojem području osigurala 
funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna je osigurati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem 
mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje svaka četiri mjeseca u svakom naselju, izuzevši naselje u kojem se nalazi 
reciklažno dvorište. 
S obzirom na prostorni razmještaj sukladno članku 10. Uredbe (NN 50/17): reciklažno dvorište i mobilno 
reciklažno dvorište mora se nalaziti unutar područja jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno te 
mobilno reciklažno dvorište mora se nalaziti na javnoj površini ili na površini dostupnoj s javne površine u naselju. 
Mobilno reciklažno dvorište-mobilna jedinica sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 
121/15 i 117/17) mora udovoljiti sljedećim uvjetima: 
• mora biti onemogućen dotok oborinskih voda na otpad, 
• mora biti postavljeno na način da je onemogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu, 
• skladištenje otpada mora se obavljati na način kojim se onemogućava, odnosno sprječava razlijevanje i rasipanje 
otpada, 
• utjecaj rada reciklažnog dvorišta na okolna zemljišta i zgrade mora biti sveden na najmanju moguću mjeru, a 
osobito u pogledu neugodne koju može uzrokovati buka, prašina i/ili neugodni mirisi, 
• primarni spremnici koji se koriste moraju biti podesni za transport pri čemu ne smije doći do rasipanja i/ili 
prolijevanja otpada, 
• odredbama članka 18. i 19. ovog Pravilnika i 
• mora biti opremljeno vagom. 
� 2. Na mobilnom reciklažnom dvorištu-mobilnoj jedinici mora biti oznaka koja sadrži naziv: MOBILNO

 RECIKLAŽNO DVORIŠTE- 
Tvrtka koja upravlja mobilnim reciklažnim dvorištem 
oznaka mobilnog reciklažnog dvorišta i radno vrijeme 
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Slika 23 Primjer mobilnog reciklažnog dvorišta 

5.2. Status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom 
Na području Općine Davor nema divljih odlagališta otpada. Ukoliko se na području Općine Davor uoči i prijavi 
odbačeni otpad, Općina putem komunalnog poduzeća Komunalac Davor d.o.o. isti sanira. 

5.3. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju 
Lokacija onečišćena otpadom je svaka ona na kojoj se nalazi otpad koji može uzrokovati ili uzrokuje onečišćenje 
okoliša. Popis lokacija onečišćenih otpadom čine: 

• lokacije ''crnih točaka'' koje su u postupku sanacije ili za koje je sanacija u pripremi, 

• lokacije na kojima se nalaze neusklađena odlagališta otpada, 

• određene lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad i 

• lokacije ''divljih odlagališta''. 

''Divlja odlagališta''su lokacije na kojima se nalazi manja količina odbačenog otpada koju su tamo odbacili 
pojedini neodgovorni pojedinci. Na ''divljim odlagalištima'' većinom se nalazi odbačeni glomazni otpad i 
građevni otpad. ZOGO-om je određeno da su komunalni redari obvezni osigurati uklanjanje otpada s takvih 
lokacija, a propisane mjere uključuju provedbu redovitog godišnjeg nadzora i vođenje evidencije o lokacijama 
odbačenog otpada, procijenjenim količinama odbačenog otpada, obvezniku uklanjanja otpada i predaju otpada 
osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadom. Trenutno ne postoji jedinstvena nacionalna baza podataka lokacija 
odbačenog otpada, ali su pojedine županije i gradovi uspostavile vlastite informacijske sustave evidencije, a 
nacionalni sustav razvija HAOP. Ako dođe do pojave divljih odlagališta, ista je potrebno u što kraćem roku 
sanirati. 
Ako dođe do nastanka divljeg odlagališta, potrebno je izvršiti detaljan pregled lokacije te izgradnjom ograde 
onemogućiti daljnji pristup istom. Potom je potrebno razvrstati otpad odnosno odvojiti reciklabilne komponente 
otpada te pristupiti daljnjoj sanaciji. Divlje odlagalište je potrebno sanirati u dogovoru s koncesionarom. 
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6. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČVANJA 
NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I 
EDUKACIJU STANOVNIŠTVA 

Plan gospodarenja otpadom RH propisuje ciljeve koje je potrebno postići do 2022. godine, a isti su prikazani u 
Tablici 13 Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu 
(PGORH, NN 003/17). Kroz ovaj plan gospodarenja otpadom predviđena je provedba mjera i aktivnosti te su 
dane smjernice za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Općini Davor. 

Tablica 13 Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. 
godinu (Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. godine, NN 03/17) 
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6.1. Sprječavanje nastanka otpada 

Prioritet cjelovitog sustava gospodarenja otpadom je sprječavanje nastanka otpada. Sprječavanje nastanka otpada 
podrazumijeva niz mjera koje se poduzimaju prije nego li tvar, materijal ili proizvod postanu otpad, a kojima se 
smanjuju količine otpada. Sprječavanje nastanka otpada provodi se u svrhu smanjenja količina otpada, uključujući 
ponovnu uporabu proizvoda i produljenje njihova životna vijeka, smanjenje negativnih utjecaja nastalog otpada 
na okoliš i ljudsko zdravlje, te smanjenje sadržaja opasnih tvari u materijalima i proizvodima. 
Sprječavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju općih ciljeva gospodarenja otpadom: 
• odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada, 
• očuvanje prirodnih resursa, 
• smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta, 
• smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš, 
• smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš. 

Stoga, kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Davor potrebno je 
nastaviti: 
• provođenje mjera definiranih Planom sprječavanja nastanka otpada, 
• provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti i 
• provođenje akcija prikupljanja otpada. 

PLAN SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA 
Planom sprječavanja nastanka otpada predlažu se sljedeće mjere: 
Mjere koje mogu utjecati na okvirne uvjete koji se odnose na stvaranje otpada: 
• poticanje ponovnog korištenja materijala od rušenja, 
• organizacija informativno – edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane, 
• rad na unaprjeđenju sustava prikupljanja i obrade podataka o otpadu od hrane, 

Mjere koje mogu utjecati na dizajn i fazu proizvodnje i distribucije: 
• promicanje održive gradnje, 
• uspostava sustava doniranja hrane, 

Mjere koje mogu utjecati na fazu potrošnje i korištenja: 
• organizacija komunikacijske kampanje za građane, 
• poticanje sprječavanja nastanka otpadnih plastičnih vrećica, 
• promicanje kućnog kompostiranja, 
• poticanje „zelene" i održive javne nabave, 
Primjenom ovih mjera na području Općine Davor unaprijedit će se sustav gospodarenja otpadom te doprinijeti 
smanjenu količina odloženog miješanog komunalnog otpada. 

PROVOĐENJE IZOBRAZNO INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI 

Ostvarenje svih zadanih ciljeva gospodarenja otpadom značajno ovisi o informiranosti i kontinuiranoj izobrazbi 
svih aktivnih sudionika u sustavu gospodarenja otpadom. Najveći problemi koji se javljaju u sustavu gospodarenja 
otpadom su uglavnom neinformiranost i nesavjesnost građana o potrebi razdvajanja korisnih sastojina otpada te o 
važnosti recikliranja otpada. 
Također, nerijetko stanovništvo odbacuje otpad na za to nepredviđena mjesta u prirodu koje može imati štetne 
posljedice ne samo za prirodu već i za općenito zdravlje i dobrobit ljudi. Iz navedenih razloga proizlazi činjenica 
da je zaista nužno kontinuirano informirati i obrazovati sve sudionike u procesu odvojenog prikupljanja 
komunalnog otpada. Članak 39. ZOGO-a propisuje obvezu JLS da je dužna o svome trošku na odgovarajući način 
osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svome području, 
a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u 
medijima. 
Također Općina Davor dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s 
informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. 
Izobrazno-informativne aktivnosti potrebno je kontinuirano provoditi. 
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Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja 
otpadom jedinica lokalne samouprave. 
Stanovništvo Općine Davor potrebno je kroz edukacije, radionice, tiskane materijale, internetsko informiranje i 
ostale načine informiranja educirati o: 
• Mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada i/ili njegovog mogućeg smanjenja, 
• Kućnom kompostiranju, 
• Mogućnosti predaje otpada u reciklažnom dvorištu, 
• Važnosti odvajanja otpada na zelenim otocima ili na kućnom pragu, 
• Mogućnosti kupnje proizvoda koji se mogu reciklirati, 
• Izbjegavanju proizvoda koji su u jednokratnoj ambalaži i 
• Kupnji proizvoda u povratnoj ambalaži ili u većim pakiranjima itd. 

Bez nastavka provedbe kvalitetnih izobrazno-informativnih programa na području Općine Davor, neće biti 
moguće dostići ciljeve u gospodarenju otpadom koji su propisani do 2022. godine. 

AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 

U svrhu ostvarenja cilja sprječavanja nastanka otpada JLS može organizirati akcije prikupljanja otpada. Sukladno 
članku 40. pravna i fizička osoba-obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu za 
gospodarenje otpadom za vrstu otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog 
otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost 
upravnog odjela JLS nadležnog za poslove zaštite okoliša. 
Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. ovog članka podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije. Suglasnost iz 
stavka 1. ovog članka određuje: 1. vrijeme trajanja akcije, 2. vrstu otpada koja se prikuplja, 3. način, uvjete i svrhu 
provedbe akcije, 4. rok za dostavu izvješća o provedenoj akciji. 
Osoba kojoj je izdana suglasnost dužna je osigurati predaju prikupljenog otpada akcijom osobi koja posjeduje 
važeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Nadzor nad provedbom akcije prikupljanja otpada obavlja komunalni 
redar. Osoba koja organizira akciju smatra se vlasnikom prikupljenog otpada tijekom trajanja akcije, a trajanje 
akcije je ograničeno na najviše 30 dana. 
Organizator akcije prikupljanja otpada obavezan je u roku od osam dana od završetka akcije dostaviti nadležnom 
upravnom odjelu Izvješće o provedenoj akciji. Nadležni upravni odjel dužan je dostaviti Izvješće o provedenim 
akcijama na području Općine Davor Agenciji do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 
7. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA 

Korištenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade, uvođenjem na tržište ,,povoljnih'' vrsta proizvoda te ekološki 
savjesnim ponašanjem krajnjih potrošača doprinijeti će se smanjenju količina i štetnosti otpada koje bi trebalo 
obraditi i odložiti. Učinkovita primjena mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada na području Općine 
Davor znači ujedno i osjetno smanjenje priliva otpada u budući centar za gospodarenje otpadom. 

7.1. Opće mjere za gospodarenje otpadom 

Opće mjere za izbjegavanje nastanka i smanjenje količine generiranog otpada su univerzalne mjere koje je 
moguće primijeniti na bilo kojem području i za bilo koje vrste otpada. Kod svih sudionika gdje se generira miješani 
komunalni otpad potrebno je izbjegavanje nastanka otpada nametnuti kao dugotrajnu i djelotvornu mjeru zaštite 
okoliša. 
Opće mjere koje je potrebno provoditi kako bi se izbjeglo nastajanje i smanjila količina generiranog otpada u 
potrošnji su: 
• Kupovati proizvode koji se mogu reciklirati, izbjegavati jednokratnu ambalažu, smanjiti korištenje plastičnih 
vrećica, 
• Educirati proizvođače i potrošače o mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada i/ili njegovog mogućeg 
smanjenja i 
• Stimulirati kupnju ekološki povoljnih proizvoda. 
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Generalno, opće mjere za gospodarenje otpadom koje je potrebno nastaviti provoditi na području Općine Davor 
su: 
• Nastaviti organizirano i redovito prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog 
otpada, 
• Nastaviti organizirano i redovito prikupljanje i odvoz otpadnog papira, plastike, stakla te dodatno postaviti 
kontejnere za metal i tekstil putem spremnika postavljenih na javnim površinama i 
• Nastaviti organizirano odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada u reciklažnom dvorištu. 

Ove mjere ostvarit će se i kroz razvoj infrastrukture, nabavu opreme, povećanje spremnika na javnoj površini 
(zeleni otoci) i njihovu odgovarajuću distribuciju, edukaciju i informiranje stanovnika te nabavom mobilnog 
reciklažnog dvorišta te izgradnjom reciklažnog dvorišta (sa spremnicima za biootpad). Nadalje potrebno je 
provesti javnu edukaciju stanovništva o važnosti izdvajanja biootpada iz komunalnog otpada te je potrebno 
informirati stanovništvo o izradi komposta. Također, Općina Davor nabavit će kućne kompostere i podijeliti ih 
stanovništvu. 

7.2. Mjere za gospodarnje opasnim otpadom 

Sustav gospodarenja opasnim otpadom proveden je izgradnjom reciklažnog dvorišta u obuhvatu odlagališta 
otpada ,,Baćanska''. Stanovništvu je omogućeno dovesti problematičan otpad u reciklažno dvorište s popisa 
problematičnog otpada koji se može predati u reciklažno dvorište. 
Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je prema ZOGO: 
• zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu nastalom u kućanstvu na 
području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište: problematični otpad iz 
kućanstva, metal, staklo, plastika, tekstil, papir, glomazni otpad, 
• odvojeno skladištiti otpad u odvojenim spremnicima, 
• predati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada, 
• osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem utvrđuje, u suradnji s tijelima lokalne samouprave, pravo korištenja 
usluga reciklažnog dvorišta bez naknade, 
• osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je izvršiti uvid u osobni identifikacijski dokument osobe koja 
predaje otpad i sudjelovati u sustavima gospodarenja posebnom kategorijom otpada na način propisan propisima 
kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada. 

7.3. Mjere gospodarenja posebnim kategorijama otpada 

Sukladno članku 28. ZOGO-a, Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja 
posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 
Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), u okviru sustava sakupljanja komunalnog 
otpada (članak 5) korisniku usluge se pružaju sljedeće usluge povezane s javnom uslugom: 
• sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, 
• sakupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini, 
• sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji određuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu 
odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu. 
Sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada je jedan od ciljeva Općine Davor, koji će se postići u 
budućnosti kroz provedbu mjera kao što su: kontinuirano provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti, 
provođenje akcija prikupljanja otpada i kroz postojeće reciklažnog dvorište te planiranu izgradnju sortirnice i 
kompostane. 

8. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG 
OTPADA 

U narednom planskom razdoblju, potrebno je dati naglasak na unaprjeđenje postojećeg sustava prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada iz kojeg se trenutno mogu izdvojiti staklo, papir i plastika. 
Sustav je potrebno unaprijediti mogućnošću odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada na ,,kućnom pragu'' te 
nabavkom kućnih kompostera za stanovnike kako bi se povećalo izdvajanje biorazgradivog komunalnog otpada iz 
miješanog komunalnog otpada na području Općine Davor. 
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9. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE 
TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 

Za unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) 
otpada potrebno je uspostaviti odgovarajuću infrastrukturu, ali i provoditi odvojeno prikupljanje otpada na mjestu 
nastanka. U sklopu PGORH (NN 003/17) propisan je Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog 
komunalnog otpada (prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i biootpada i dr.) te je potrebno osigurati 
infrastrukturu koja potiče i olakšava prikupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada: otpadnog papira, kartona, 
stakla, plastike, metala i biootpada, krupnog glomaznog otpada i sl. 
Stoga su JLS dužne na svome području: 

• nabaviti opremu za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila (rok 2020. godina), 

• izgraditi postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) 
(rok 2020. godina) te 

• izgraditi reciklažna dvorišta (rok 2019. godina). 

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 prikupljenog otpada za recikliranje. Odvojeno 
prikupljanje je preduvjet za racionalno korištenje otpada. Ako izostane, otpad koji se dobije mješavina je, u pravilu 
najgorih osobina svih sastojaka u njemu, a to uvelike smanjuje broj mogućnosti za njegovo korištenje i sigurno 
uklanjanje. Za ostvarenje ovih ciljeva na području Općine Davor, već je dosta toga ostvareno- prvenstveno kroz 
izgrađeno reciklažno dvorište te postavljene zelene otoke. Daljnjem ostvarenju navedenih ciljeva doprinijet će se 
kroz planirani projekt izgradnje sortirnice i kompostane, ali i pretvorbom odlagališta otpada ,,Baćanska'' u 
reciklažni centar te nabavkom dodatne infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada kao što je tekstil, metali i 
biorazgradivi otpad. 
U skladu sa Strategijom (NN 130/05) i ZOGO te donesenim pravilnicima koji reguliraju ovo područje, za pojedine 
kategorije komunalnog otpada predviđena su određena rješenja u okviru sustava gospodarenja otpadom kao što je 
prikazano u tabličnome prikazu (Tablica 14). 

Tablica 14 Prosječni sastav komunalnog otpada, mjere i postupci za njihovo zbrinjavanje (PGORH) 
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10. PROJEKTI VAŽNI ZA PROVEDBU PLANA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM 

Popis projekta važnih za provedbu Plana i dosizanja ciljeva dan je u Tablici 16. 

Tablica 15 Popis projekata važnih za provedbu Plana prema PGORH (NN 03/17) 

*U sklopu odlagališta ,,Baćanska'' već postoji reciklažno dvorište te plato za obradu građevnog otpada. 
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11. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU 
MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
 
Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Mjere gospodarenja otpadom propisuju Vlada 
Republike Hrvatske te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Provedbena tijela na državnoj razini su Hrvatska 
agencija za okoliš i prirodu te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jedinica lokalne samouprave 
dužna je na svome području osigurati provedbu i uvjete propisanih mjera gospodarenja otpadom. Također, 
jedinice lokalne samouprave dužne su sukladno ZOGO provoditi ovaj Plan gospodarenja otpadom. 
Kako bi se osigurao kontinuirani razvoj sustava gospodarenja otpadom, potrebno je utrošiti financijska sredstva za 
koje postoje različiti oblici financiranja. 
Provedba mjera za uspješnu uspostavu sustava gospodarenja otpadom Općine Davor zahtijeva utvrđivanje izvora 
financiranja. Isti se u ovome Planu trebaju uzeti u obzir samo kao okvirni, budući da se izvori financiranja ne mogu 
unaprijed definirati. Iz toga razloga će se u ovome Planu iznijeti mogući izvori financiranja planiranih zahvata koji 
imaju za cilj unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Davor. 
Izvori financiranja mogu biti, uz vlastita sredstva, dostupni iz međunarodnih i javnih fondova, Hrvatske banke za 
obnovu i razvoj (HBOR) te komercijalnog kapitala, koncesija, javno-privatnog partnerstva te ostali izvori. Pod 
ostale izvore misli se na prihode od oporabljenog otpada, naknada za odlaganje inertnog otpada, namjenske 
naknade koje bi plaćali proizvođači otpada, domaćinstva i pravne osobe te ostali slični prihodi. 
Raspodjela potrebnih sredstava za pojedine aktivnosti sačinjena je u skladu s terminskim planom. Iznosi su 
predloženi kao planski i kao takve ih treba promatrati (Tablica 17). Aktivnosti po pojedinim stavkama su u skladu s 
važećim planskim dokumentima. 
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12. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

Sukladno procijenjenim potrebnim financijskim sredstvima i predloženim aktivnostima napravljen je i ovaj 
terminski plan aktivnosti koje je potrebno poduzeti u svrhu uspostavljanja cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom na području Općine Davor. 

Tablica 17 Terminski plan 
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13.ZAKLJUČAK 

Plan gospodarenja otpadom Općine Davor za razdoblje od 2017.-2022. godine temelji se na ciljevima Plana 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine (NN 003/17) te ZOGO u koje su 
preneseni važeći europski propisi iz relevantnog područja. Također, nastavno na ciljeve i viziju gospodarenja 
otpadom u Republici Hrvatskoj do 2025. godine, definirane Strategijom gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske (NN 130/05) i važeće nacionalne propise, svrha ovog Plana je uspostava cjelovitog i učinkovitog sustava 
gospodarenja otpadom koji će se provesti kroz: unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja otpada, smanjenje 
količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta te smanjenje količine biorazgradivog otpada u 
miješanom komunalnom otpadu, izgradnju kompostane i sortirnice te provedbu izobrazno-informativnih 
aktivnosti kroz edukaciju stanovništva Općine Davor. 

14. LITERATURA 

• Informacijski sustav prostornog uređenja, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, rujan 2017. godine 
• Izvješće o komunalnom otpadu (www.azo.hr), rujan 2017. godine 
• Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine Davor u 2016. godini, 
• Popis stanovništva 2011. godine (Državni zavod za statistiku,  rujan, 2017. godine www.dzs.hr)
• Registar poslovnih subjekata, listopad 2017 
•  listopad 2017.  http://ec.europa.eu/environment/waste/plans/index.htm,
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11.

 Na  temelju  članka  31. stavak 2.  Zakona  
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne  novine“ 86/12, 143/13 i 65/17.)  i  članka  
32. Statuta  općine  Davor  („Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije“ broj: 12/09  i 07/13)  
Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  04. 
sjednici  održanoj  09. ožujka  2018. godine,  
donijelo  je 

PROGRAM

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

Članak  1.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru planira se u Proračunu 
općine Davor za 2018. godinu u iznosu od 60.000,00 
kuna.

Članak  2.

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

Članak  3.

Ovaj  Program  objavit  će  se  u  „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske  župani je“ ,  a   
primjenjuje  se  od  01. 01. 2018.godine.

OPĆINA  DAVOR
OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:400-01/17-01/8
URBROJ:2178/17-01-18-07
Davor, 09. ožujka 2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Lidija Brlić, v.r.

12.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  4 4 .  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
39/13, 48/15), članka 3. Pravilnika o uvjetima i 
načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije za ribnjake i članka 32. Statuta općine 
Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 12/09 i 07/13.) Općinsko vijeće 
općine Davor na svojoj 04. sjednici održanoj 09. 
ožujka 2018. godine, donijelo je

PROGRAM

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

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

općine Davor za 2018. godinu

Članak 1.

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

Članak 2.

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

Članak 3.

� Prihod od prodaje, koncesije i zakupa 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 5Strana: 1132



poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske planira se u Proračunu općine Davor za 
2018. godinu u ukupnom iznosu od 400.000,00 
kuna.

Članak 4.

� Financiranje poslova iz članka 2. ovog 
Programa vršit će se na način da će se sredstva 
ostvarena od prodaje i zakupa udružiti sa ostalim 
sredstvima koji su prihod općine Davor, te trošiti po 
planiranim pozicijama.

Članak 5.

� Ovaj Program primjenjuje se od 01. 01. 
2018. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-01/17-01/
URBROJ:2178/17-01-18-06
Davor, 09. ožujka 2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :

Lidija Brlić, v.r.

13.

 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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17) i članka 32. Statuta općine Davor ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 12/09 i 
07/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko 
vijeće općine Davor na sjednici održanoj 09. ožujka 
2018., donijelo je

STATUT 

općine Davor

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni 
djelokrug općine Davor, njezina službena obilježja, 
javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela 
općine,  način obavl janja  poslova,  obl ic i 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, 
način provođenja 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 Davor.

Članak 2.

Općina Davor je jedinica lokalne samouprave a 
područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom 
o područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj.

U sastavu općine Davor su sljedeća naselja: Davor i 
Orubica.

Granice općine Davor mogu se mijenjati na način i u 
postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina Davor je pravna osoba.
Sjedište općine Davor je u Davoru, Ivana Gundulića 
35.
Općina Davor ima pečate: Općinskog vijeća, 
Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog 
odjela.
Pečat Općinskog vijeća okruglog je oblika, a u krugu 
su upisane riječi: Republika Hrvatska – Brodsko-
posavska županija, općina Davor, Općinsko vijeće 
Davor sa grbom RH u sredini.
Pečat Općinskog načelnika okruglog je oblika,a u 
krugu su upisane riječi: Republika Hrvatska 
–Brodsko-posavska županija, općina Davor, 
Općinski načelnik Davor sa grbom RH u sredini.
Pečat Jedinstvenog upravnog odjela okruglog je 
oblika, a u krugu su upisane riječi: Republika 
Hrvatska – Brodsko-posavska županija, općina 
Davor, Jedinstveni upravni odjel Davor sa grbom 
RH u sredini.
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II. OBILJEŽJA OPĆINE DAVOR

Članak 4.

Općina Davor ima grb i zastavu. 

Grb i zastava općine Davor mogu se rabiti na način 
kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo 
općine.

Način uporabe i zaštita obilježja općine Davor 
utvrđuje se posebnom odlukom.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 5.

Grb općine Davor ima oblik štita, u srebrnome/ 
bijelome polju ispod plavog sidra plava greda na 
kojoj je zlatna/žuta riba (šaran). 

Članak 6.

Zastava općine Davor je plave boje sa žuto 
obrubljenim grbom općine u sredini .

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 7.

Dan općine Davor je 23. travnja koji se svečano 
obilježava.

 
III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak 
i ugled općine, a osobito za naročite uspjehe 
ostvarene u području gospodarstva, znanosti, 
kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, 
ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i 
drugih javnih djelatnosti. 
�

Članak 9.

Javna priznanja općine Davor su:

1. Počasni građanin općine Davor
2. Nagrada - Grb općine Davor (Zlatni i srebrni)
3. Zahvalnica općine Davor

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 
oblik, postupak dodjele te 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 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 kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan 
interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za 
njezino razvijanje. 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji 
može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, 
memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji općine Davor i lokalne jedinice 
iz druge države objavljuje se u službenom glasilu 
općine.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina Davor je samostalna u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te 
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 
tijela općine Davor.
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Članak 15.

Općina Davor 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 sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- održavanje nerazvrstanih cesta te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog 
djelokruga detaljnije se uređuje odlukama 
općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom.

�  
Članak 16.

Općina Davor može obavljanje pojedinih poslova iz 
članka 15. ovoga Statuta organizirati 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 
stavkom 1. ovoga članka donosi općinsko vijeće.

Članak 17.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga općine Davor, čije je 
obavljanje od interesa za građane na području više 
jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom 

prenijeti na županiju Brodsko-posavsku.

Općinsko vijeće općine Davor može tražiti od 
županijske skupštine da joj uz suglasnost središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave povjeri 
obavljanje određenih poslova iz samoupravnog 
djelokruga županije na području općine, ako može 
osigurati sredstva za njihovo obavljanje.

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 Davor, 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 (ukoliko su osnovana) 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.
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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 redovni izbori za općinskog 
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.
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Općinsko  v i j eće  dužno  j e  da t i  odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
primitka prijedloga.

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 DAVOR

Članak 28.

Tijela općine 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 utvrđeno 
t i je lo nadležno 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. ovoga 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 30.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut općine,
- donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
općine,

- donosi proračun i odluku o izvršenju 
proračuna,

- usvaja godišnje i polugodišnje izvješće o 
izvršenju proračuna,

- donosi odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom 
općine čija pojedinačna 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,

- donosi odluku o promjeni granice općine 
Davor, 

- 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,

- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini 
trgovačkog društva u kojem općina 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 ili 
koje su u većinskom vlasništvu općine; 

- 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 u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća, 

- bira i razrješava članove radnih tijela 
Općinskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu općine,
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- 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 odlukama 
Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim 
aktima.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako 
je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut, Poslovnik općinskog vijeća, 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 jednog 
potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća.

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 predsjedava sjednicama općinskog 

vijeća, 
- 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 se o zaštiti prava vijećnika i
- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće općine Davor 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.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom 
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna 
većina članova općinskog vijeća.

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 mu prestane prebivalište na području 
općine Davor, danom prestanka prebivališta,
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- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
danom prestanka državljanstva 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 općinskom 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 i

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika od upravnih tijela općine.

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 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 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:

- i z b o r  i  r a z r j e š e n j e  p r e d s j e d n i k a  i 
potpredsjednika općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 
općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje drugih osoba 
određenih ovim Statutom i drugim odlukama 
općinskog vijeća,

- propise o naknadama 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 
mandata kada se ispune 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 
z a k o n s k i m  p r o p i s i m a ,  a  n a j v i š e  d o 
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. O stjecanju i otuđivanju 
nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju 
imovinom većom od prethodno utvrđenih 
vrijednosti odlučuje općinsko vijeće;

- 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 

komunalnog pogona;
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- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 
r asp is ivan ju  na t ječa ja  za  obavl jan je 
komunalnih djelatnosti;

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalnih djelatnosti;

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 
r asp is ivan ju  na t ječa ja  za  obavl jan je 
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, trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba kojima je općina osnivač 
odnosno u kojima ima dionice ili udjele u 
vlasništvu osim ako posebnim zakonom nije 
drukčije određeno;

- 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;

- 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,

- 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,

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.

Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali 
mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje.
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Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 
2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa 
općinskog načelnika.

Članak 51.

Općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno, za 
zamjenik volonterski.

Općinski načelnik može promijeniti način 
obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom 
pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja 
dužnosti nadležnom upravnom tijelu općine.

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu 
promijeniti način obavljanja dužnosti 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 te obavljanje poslova državne uprave koji su 
zakonom preneseni na Općinu, ustrojavaju se 
upravni odjeli i službe (upravna tijela) općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i 
službe.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na 
temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 55.

Upravna tijela u okviru svoga djelokruga 
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i 
općih i pojedinačnih akata tijela općine te 
poduzimaju propisane mjere. 

Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna 
općinskom načelniku.

Članak 56.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 
proračunu općine Davor.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 57.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga općina 
osigurava obavljanje poslova u području 
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima 
se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana, a za 
koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna 
služba. 
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Članak 58.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 
57. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, 
trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih 
pravnih osoba.

Predstavnike općine u tijelima upravljanja pravnih 
osoba kojima je općina osnivač ili u kojima ima 
udjele Općinu imenuje općinski načelnik, ako ovim 
Statutom nije drukčije propisano.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 59.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 
mogu dati građani i članovi općinskog vijeća.�
 Članak 60.� � �
�
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 
može dati 10% građana upisanih u popis birača za 
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog 
odbora.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 
mogu dati i članovi općinskog vijeća. �
 Članak 61.

Ako prijedlog iz članka 60. stavka 1. ovoga članka 
podnose građani prijedlog se u pisanom obliku 
dostavlja općinskom načelniku.

Članak 62.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen 
na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim 
Statutom. 

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke 
potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, 
obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u 
roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 
općinskom vijeću. 

Članak 63.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se 
podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa 
prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne 

osobe), predloženom području i granicama mjesnog 
odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila 
mjesnog odbora, način financiranja njihove 
djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih 
poslova za njihove potrebe, te druga pitanja od 
važnosti za ostvarivanje njihovih prava i obveza.

Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom 
prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku 
u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

O inicijativi i prijedlogu za osnivanje mjesnog 
odbora općinsko vijeće donosi odluku većinom 
glasova svih članova općinskog vijeća.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
DAVOR

Članak 64.
�
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 
koja pripadaju Općini Davor, čine imovinu općine 
Davor.

Članak 65.

Imovinom općine upravljaju općinski načelnik i 
općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i 
ovoga Statuta, pažnjom dobrog gospodara.

U postupku upravljanja imovinom općinski 
načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja 
imovinom na temelju općih akata općinskog vijeća o 
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
imovinom općine. 

Članak 66.

Općina Davor ima prihode kojima u okviru svog 
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi općine Davor su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
odlukama općinskog vijeća,

- prihodi od imovine i imovinskih prava u 
vlasništvu općine,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba u vlasništvu općine odnosno u kojima 
općina ima udjele,

- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše općina Davor u skladu sa 
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zakonom,
- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u 

porezu na dohodak za decentralizirane funkcije 
prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći  Republ ike Hrvatske 
predviđena u Državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 67.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi 
rashoda općine Davor iskazuju se u proračunu 
općine Davor koji je temeljni financijski akt općine 
Davor.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti 
iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni 
proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 68.

Proračun općine i odluka o izvršenju proračuna 
donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu 
za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. 
prosinca.

Članak 69.

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 70.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi 
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 propisanom za 
donošenje proračuna.

Članak 71.

Materijalno i financijsko poslovanje općine nadzire 
Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih 
sredstava općine Davor nadzire Ministarstvo 
financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 72.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim 
Statutom općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, 
proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i 

 
druge opće akte.
�
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 
temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 73.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi 
odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za 
to ovlašten zakonom ili općim aktom općinskog 
vijeća.

Članak 74.

Radna tijela općinskog vijeća donose zaključke i 
preporuke. 

Članak 75.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 
članka 74. ovoga Statuta, na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost 
rada upravnih tijela.

Opći akti objavljuju se u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije. 

Članak 76.

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. ovoga članka 
može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba 
nadležnom upravnom tijelu županije ili pokrenuti 
upravni spor.
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Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku.

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 77.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko 
vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 
obavlja ured državne uprave u Brodsko-posavskoj 
županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu. 

XIII. JAVNOST RADA

Članak 78.

Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i 
upravnih tijela općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 
pratiti rad općinskog vijeća u skladu s odredbama 
Poslovnika općinskog vijeća.

Članak 79.

Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim 
održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i 
drugih akata općinskog vijeća u službenom glasilu 
općine Davor i na internetskim stranicama općine 
Davor.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se 
od ržavan jem konfe renc i j a  za  med i j e  t e 
objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog 
načelnika u službenom glasilu općine Davor i na 
internetskim stranicama općine Davor.

Javnost rada upravnih tijela općine osigurava 
objavljivanjem informacija na internetskim 
stranicama općine Davor, te drugim oblicima javnog 
priopćavanja.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 
vijećnika općinskog vijeća, općinski načelnik i 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta.

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta, 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 81.

Mjesni odbori osnovani Statutom općine Davor 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 12/09 i 07/13), ukidaju se istekom mandata od 
četiri godine članova vijeća mjesnih odbora 
izabranih na izborima za članove vijeća mjesnih 
odbora 25.05.2014. godine.

Članak 82.

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

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti 
Statut općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije", broj 12/09 i 07/13) i Odluka o 
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
općine Davor od 06.03.2014. godine.

OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/18-01/1
URBROJ: 2178/17-01-18-01
Davor, 09. ožujka 2018.

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Lidija Brlić, v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

10.

 Temeljem članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.i 65/17.) i 
članka 29. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije » br 01/18), 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 8. 
sjednici održanoj 27.03. 2018. godine donijelo je:

O D L U K U

o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Gornja Vrba

Članak 1.

Ovom Odlukom o izradi 3. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (u 
daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak izrade 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije 08/2003., 3/2009 i 10/2016.), u daljnjem 
tekstu: Izmjena i dopuna Plana.

1) PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I 
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu s 
odredbama članka 76. i 113. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.i 65/17.), i 
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 

standardu elaborata prostornih planova („Narodne 
novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04 – ispravak i 
163/04.).

2) RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU 
PLANA

Članak 3.

(1) Osnovni razlog i cilj izrade Izmjena i dopuna 
Plana je:
1. Usklađenje sa Zakonom o prostornom 
uređenju, 
2. Usklađenje s Prostornim planom Brodsko-
posavske županije, 
3. Prenamjene zemljišta i to:
a) iz građevinskog područja naselja u sportsko-
rekreacijsku namjenu: kč.br. 855, 854, 853/2, 853/1, 
851/2, 850 k.o. Vrba,
b) iz poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 
područje: kč.br. 111, 112, 113, 110/2 k.o. Vrba,
c) iz poljoprivrednog zemljišta u gospodarsko 
mješovitu namjenu (parcele u D. Vrbi) kč.br. 514, 
515, 516, 517 k.o. Vrba.
 
(2) Nakon analize izgrađenog i neizgrađenog 
područja sukladno Zakonu o prostornom uređenju 
(NN 153/13. i 65/17.), te izračuna postotka 
izgrađenosti, građevinska područja će se eventualno 
smanjiti na pojedinim područjima, a sukladno 
obvezama definiranim člankom 43., stavkom 4. 
 
(3) Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju izmjene i 
drugih dijelova plana u obuhvatu koji proizlazi iz 
izmjena navedenih u stavku (1.) ovoga članka .
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(4)Navedeno će se na odgovarajući način ugraditi u 
Plan ukoliko ne postoje zapreke u smislu 
usklađenosti s planom šireg područja i zakonskim 
propisima, što je nedvojbeno moguće utvrditi samo 
neposredno kroz proces izrade plana. Ukoliko se 
kroz izradu Plana utvrdi da neku od navedenih 
izmjena nije moguće ugraditi ili se od njih odustaje, 
ovu Odluku nije zbog toga potrebno mijenjati.

3) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Izmjene i dopune izrađuju se u tekstualnom dijelu 
Plana, Odredbama za provođenje i kartografskim 
prikazima, u obuhvatu koji proizlazi iz izmjena 
navedenih u članku 3. ove Odluke.

4) OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5. 

Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba donesen 
je 2003.. godine, a izmjene i dopune 2009., i 2016. 
godine (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije 08/2003., 3/2009 i 10/2016).
Ukupan prostorni razvoj područja općine Gornja 
Vrba u skladu je s PPUO Gornja Vrba u velikom 
dijelu, ali je, zbog donošenja nove zakonske 
regulative, te izmjena plana višeg reda, te dopune 
prostorno – razvojnih i gospodarskih usmjerenja 
potrebno pristupiti izmjenama i dopunama 
navedenim u članku 3. ove Odluke.

5) CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 
IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje 
prostornih uvjeta za planirani razvoj općine Gornja 
Vrba.

6) POPIS POTREBNIH STRUČNIH 
PODLOGA ZA IZRADU IZMJENA I 
DOPUNA PLANA

Članak 7.

 Ne procjenjuje se potrebnim izrada stručnih 
podloga za izradu ovih Izmjena i dopuna Plana. 

7) VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA 
KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH 
PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune izrađuju se na kartografskim 
prikazima PPUO Gornja Vrba, a eventualne 
nedostajuće podloge pribavit će općina Gornja Vrba.

8) POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA 
DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I 
DOPUNA PLANA

Članak 9.

 (1) U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana 
zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske 
smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih 
javnopravna tijela:

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 
ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, 
Radnička cesta 80, Zagreb, 10000 ZAGREB�

2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u 
Slavonskom Brodu, A. Starčevića 43, 35000 
Slavonski Brod

3. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za 
nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg 
kralja Petra Krešimira IV, 10 000 ZAGREB

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, 
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ul. 
Grada Vukovara 78, 10 000 ZAGREB, 

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, 
Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, 
Planinska 2a, 10000 Zagreb

6. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 
ENERGETIKE, Uprava vodnoga gospodarstva, 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,

7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH 
POSLOVA, Policijska uprava Brodsko – posavska,
Služba zajedničkih i upravnih poslova, Ivana 
Mažuranića 9, 35000 Slavonski Brod

8. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, 
Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,

9. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA 
ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta 
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Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

10. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE, Petra 
Krešimira IV, br. 1, 35000 Slavonski Brod,

11. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, 
Upravni odjel graditeljstvo i prostorno uređenje
Petra Krešimira IV, br. 1, 35000 Slavonski Brod,

12. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU 
I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE SLAVONSKI BROD
 Ulica Nikole Zrinskog 65a, 35000 Slavonski Brod,

13. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 
zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Petra. 
Krešimira IV. broj 1, Slavonski Brod,

14. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, 
Upravni odjel za poljoprivredu, Petra Krešimira 
IV, br. 1, 35000 SLAVONSKI BROD,

15. INA d.d. Zagreb, SD istraživanje i 
proizvodnja nafte i plina, Av. Većeslava Hočlevca 
10, 10020 Zagreb,

16.  JANAF d.d., Ul.Grada Vukovara 14, 10000 
Zagreb
17. Vodovod d.o.o. Slavonski Brod , 35000 
Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25,

18. ŽUC Brodsko – posavske županije, 
I.G.Kovačića 58, 35000 Slavonski Brod,

19. HŽ INFRASTRUKTURA, Sektor za razvoj, 
pripremu i provedbu investicija i EU fondova, 
Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,

20. HRVATSKE CESTE d.o.o. Vončinina 3, 
10000 Zagreb,

21. SUSJEDNE JEDINICE LOKALNE 
SAMOUPRAVE:
a. G R A D 
SLAVONSKI BROD
b. O P Ć I N A 
BUKOVLJE
c. OPĆINA 
GARČIN
d. OPĆINA 
KLAKAR

 (2) Pravne osobe navedene u stavku 1. ovoga članka 

dužne su osigurati i dostaviti općini zahtjeve 
(podatke, planske smjernice i propisane dokumente) 
sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju 
u roku od 20 dana samo u dijelu koji je direktno 
vezan uz navedene izmjene i dopune Plana. 
(3) Prema čl. 88. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17.), o izradi 
Izmjena i dopuna Plana pisanim putem potrebno je 
obavijestiti susjedne jedinice lokalne samouprave.

Članak 10.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 
Plana je najviše 20 dana od dana dostave ove 
Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. 
ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku 
određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih 
nemaju.

Članak 11.

U skladu s člankom 90. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17.), 
javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke moraju u 
svojim zahtjevima odrediti važeće propise i njihove 
odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na 
kojima temelje svoje zahtjeve u izradi Izmjena i 
dopuna Plana. Ako to ne učine, nositelj izrade nije 
dužan poštivati takve zahtjeve. U tom slučaju je 
nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana dužan 
posebno obrazložiti nepoštivanje zahtjeva.

Članak 12.

Javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke dužni su 
nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez 
naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju 
iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu 
Izmjena i dopuna Plana.

9) ROKOVI VEZANI UZ IZRADU IZMJENA 
I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana ( 
podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u 
roku od najviše 20 dana.

Nacrt prijedloga Plana - u roku od najviše 60 dana od 

primitka eventualno nedostajućih podloga i zahtjeva 

javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, 

sukladno Članku 90. Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17) uz 

pretpostavku da se zbog navedenih zahtjeva neće u 
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većoj mjeri povećati količina predviđenih radova. 

10) IZVORI FINANCIRANJA IZRADE 
IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 14.

Izvor financiranja Izmjena i dopuna Plana su 
fondovi EU – Program ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske, Mjera 07, Podmjera 7.1., Operacija 7.1.1.

11) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

U vrijeme izrade Izmjena i dopuna Plana nema 
zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru, odnosno građenje.

Članak 16.

 Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju 
ova Odluka dostavlja se:
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj 
- tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke zajedno 
sa pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 90. Zakona 
o prostornom uređenju.

Članak 17.

(1) Nositelj izrade po objavi odluke o izradi 
prostornog plana obavještava javnost o izradi 
prostornog plana na:

1. mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave

2. mrežnoj stranici područne (regionalne) 
samouprave 

3. kroz informacijski sustav putem Hrvatskog 
zavoda za prostorni razvoj.
(2) O izradi Izmjena i dopuna Plana potrebno je 
obavijestiti susjedne jedinice lokalne samouprave.

Članak 18.

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

KLASA: 350-02/17-01/1
URBROJ. 2178/28-02-18-19
Gornja Vrba, 28. 03. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.

11.

 Na temelju odredaba Strategije upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine 
(„Narodne novine“ broj 76/13), članka 10. i 11. 
Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u 
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 
broj 94/13), 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, 137/15, 123/17), članka te članka 29. 
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» broj 01/18.), Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na 8. sjednici održanoj 
27.03.2018. donijelo je:

ODLUKU

o donošenju Strategije upravljanja i 
raspolaganja imovinom općine Gornja Vrba za 

razdoblje 2018-2021

Članak 1.

Usvaja se Strategija upravljanja i raspolaganja 
imovinom općine Gornja Vrba za razdoblje 2018-
2021. u skladu sa čl. 10. st. 1. Zakona o upravljanju i 
raspolaganju državnom imovinom (»Narodne 
novine«,  broj  94/13,  18/16) donesena za 
četverogodišnje razdoblje prema čl. 11. st. 2. 
istoimenog Zakona.

Članak 2.

Strategija iz prethodnog članka čini sastavni dio ove 
Odluke, i čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Gornja Vrba, a objavit će se na web stranici 
općine Gornja Vrba.

Članak 3.

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

KLASA: 406-01/18-01/2
URBROJ. 2178/28-02-18-14
Gornja Vrba, 28. 03. 2018. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Renata Lucić, v.r.
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12.

 Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivre-
dnom zemljištu („Narodne novine“ 39/13. 48/15) čl. 
3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake 
(Narodne novine broj 45/09) i članka 29 Statuta 
općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije » br. 01/18), Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na 8. sjednici održanoj dana 
27.03.2018. godine, donosi:

PROGRAM 

utroška sredstava od prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske za 2018.godinu

Članak 1.

Općina Gornja Vrba Proračunom za 2018. godinu 
planira sredstava od prodaje i zakupa poljoprivre-
dnog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 
iznosu od 530.000,00 kuna.

Članak 2.

 � Sredstva iz pozicije prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta mogu se isključivo 
koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere 
zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za 
podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s 
provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(usluge katastra, javnog bilježnika), održavanje 
nerazvrstanih cesta, materijal i usluga za sanaciju 
poljskih puteva (nasipavanje natresnica), otkup 
zemljišta za proširenje prometnica, naknade 
članovima povjerenstva za pripremu i provođenje 
javnih poziva za zakup polj. zemljišta u vlasništvu 
RH-e sanacija divljih odlagališta otpada, ,  
sufinanciranje LAG Slavonska ravnica, te 
sufinanciranje i druge poticajne mjere u unapređenju 
poljoprivredne proizvodnje. 

Članak 3.

Financiranje poslova iz čl. 1 ove Odluke vršit ce se 
na način da ce se sredstva ostvarena od prodaje i 
zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod 
općine te trošiti po planiranim Gornja Vrba, 
pozicijama.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 
objave na oglasnoj ploči općine Gornja Vrba, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 320-02/18-01/3
URBROJ:2178/28-02-18/1
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.god.

Predsjednica 

Općinskog vijeća:

Renata Lucić, v.r.

13.

 
 Na temelju članka 44. stavak 3. zakon o 
poljoprivrednom zemljištu ( NN 39/13 ), i članka 29. 
Statuta općine Gornja Vrba ( „Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18) Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na 08. sjednici održanoj 
dana 27. 03. 2018. godine donosi:

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o
utrošku sredstava od prodaje, zakupa i 

prenamjene poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Gornja Vrba za 2017. godinu

Članak 1.

 Općinsko vijeće općine Gornja Vrba prihvaća 
Izvješće o utrošku sredstava od prodaje, zakupa i 
prenamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Gornja Vrba 
za 2017. godinu. 
Izvješće o utrošku sredstava od zakupa poljoprivre-
dnog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Gornja Vrba za 2017. godinu 
sastavni je dio ovog Zaključka. 

Članak 2.

Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 5Strana: 1150



OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 320-02/18-01/2
URBROJ:2178/28-02-18/3
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Renata Lucić, v.r.

14.

 Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o 
šumama (“Narodne novine “ br. 140/05, 82/06, 
129/08, 80/10 i 124/10) i članka 29 Statuta općine 
Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije » br. 01/18), Općinsko vijeće općine Gornja 
Vrba na 8. sjednici održanoj dana 27.03.2018. 
godine, donosi:

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o
utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 

2017. godinu

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Gornja Vrba prihvaća 
Izvješće o utrošku sredstava od šumskog doprinosa 
za 2017. godinu. 
Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 
2017. godinu., sastavni je dio ovog Zaključka. 

Članak 2.

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 321-01/18-01/1
URBROJ:2178/28-02-18-3
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.god.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Renata Lucić, v.r.

15.

 Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o 
šumama (“Narodne novine “ br. 140/05, 82/06, 
129/08, 80/10 i 124/10) i članka 29 Statuta općine 
Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije » br. 01/18), Općinsko vijeće općine Gornja 
Vrba na 8. sjednici održanoj dana 27.03.2018. 
godine, donosi:

P R O G R A M 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. 
godinu

Članak 1.

Planirani iznos šumskog doprinosa za 2018. godinu 
iznosi 35.000,00 kuna. 
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro-
račun Proračuna općine. 

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa koja će biti uplaćena 
općini tijekom 2018. godine utrošit će se za 
kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, 
tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih 
cesta.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 
objave na oglasnoj ploči općine Gornja Vrba, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 320-02/18-01/1
URBROJ:2178/28-02-18-1
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.god.

Predsjednica 

Općinskog vijeća:

Renata Lucić, v.r.
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16.

 Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(Narodne novine br. 86/12, 143/13) i članka 29. 
Statuta općine Gornja Vrba («Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije» br. 01/18), Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na 8. sjednici održanoj 
dana 27.03.2018. godine, donosi:

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2017. godinu

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Gornja Vrba prihvaća 
Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. 
godinu 
Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
za 2017. godinu., sastavni je dio ovog Zaključka. 

Članak 2.

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 944-10/18-01/1
URBROJ:2178/28-02-18/3
U Gornjoj Vrbi, 28. 03.2018.god.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Renata Lucić, v.r.

17.

 Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(Narodne novine br. 86/12, 143/13) i članka 29. 
Statuta općine Gornja Vrba («Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije» br. 01/18), Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na 8. sjednici održanoj 
dana 27.03.2018. godine, donosi:

PROGRAM

utroška sredstava za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. Godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje 
ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u 
postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih 
zgrada na području općine, a pripadaju općini 
Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: naknadu).
 � Sredstava naknade koriste se namjenski za 
izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti 
i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja 
zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje 
infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja. 

Članak 2.

 � Ovaj Program odnosi se za 2018. godinu. 

Članak 3.

Planirana sredstva naknade u visini od 30.000,00 
kuna namjenski će se koristiti: 
- za financiranje troškova realizacije Programa 
izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture na 
području općine za 2018. godinu u dijelu koji se 
odnosi na održavanje komunalne infrastrukture na 
području izgrađenih dijelova građevinskog područja 
naselja općine Gornja Vrba. 

Članak 4.

 Realizacija planiranih sredstava naknade u 
proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih 
zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 
zgrada na području općine.
Proračunska sredstva namijenjena za troškove 
realizacije Programa gradnje i održavanja 
komunalne infrastrukture iz članka 3. ovog 
programa, ne mogu biti manja od ostvarenih 
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sredstava naknade u toj godini, čime se osigurava 
namjensko trošenje sredstava naknade. 
 

Članak 5.

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 
objave na oglasnoj ploči općine Gornja Vrba, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 944-10/18-01/1
URBROJ:2178/28-02-18-1
U Gornjoj Vrbi, 28. 03.2018.god.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Renata Lucić, v.r.

18.

 Na temelju čl. 44. stavak 3. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 
39/13), i članka 29 Statuta općine Gornja Vrba 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije » br. 
01/18), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 8. 
sjednici održanoj dana 27.03.2018. godine, donosi:

PROGRAM

utroška sredstava od naknade za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta u 2018.godini.

Članak 1.

 Ukupno planirana sredstva 2018.godine – 

2000,00 kn.

Red.br. 
 

Opis  Planirano 

1. 
 
 
 

Zemljišnoknjižni troškovi i sređivanje 
katastarskog stanja 

 2000,00 kn 

 
 
 

Ukupno :  2000,00 kn 

 

Članak 2.
 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 
objave na oglasnoj ploči općine Gornja Vrba, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 320-02/18-01/3
URBROJ:2178/28-02-18-1
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.god.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Renata Lucić, v.r.
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19.

 Temeljem čl. 20.st. 1 Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („N.N.“ broj 94/13, 73/17) i 
čl. 29. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18.) 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, na svojoj 08. 
sjednici održanoj dana 27.03.2018., d o n o s i :
 

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom na području 

općine Gornja Vrba za 2017. godinu

Članak 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području općine Gornja 
Vrba 2011-2019 za 2017. god koji je ovom tijelu 
podnio načelnik općine Gornja Vrba.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova će se Odluka objaviti u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije te biti poslana 
nadležnom Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša 
 
KLASA: 351-01/18-01/02
URBROJ: 2178/28-01-18-2

Gornja Vrba, 28. ožujak 2018. godine

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Renata Lucić, v.r.

20.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Gornja 
Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» broj 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Gornja Vrba na 8.sjednici održanoj 27. 03. 2018. 
godine donosi:

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom

 općine Gornja Vrba

Članak 1.

� Donosi se Izmjena i dopuna Plana gospoda-
renja otpadom općine Gornja Vrba („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 22/17.) 

Članak 2.

� Ovim izmjenama i dopunama usklađuje se 
postojeći Plan gospodarenja otpadom općine Gornja 
Vrba s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 73/17.) Uredbom o gospodarenju 
komunalnim otpadom (NN 50/17), te Zakonom o 
zaštiti prirode (NN 80/13), i Uredbom o ekološkoj 
mreži (NN 124/13 i 105/15), Natura 2000, kao 
važećim zakonskim propisima vezanim uz 
gospodarenja otpadom.

Članak 3.

� Plan Gospodarenja otpadom općine Gornja 
Vrba ostaje na snazi u dijelu koji nije u suprotnosti s 
dokumentima iz članka 2. ove Odluke do isteka roka 
na koji je donjet.

Članak. 4.

� Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom 
su sastavni dio ove Odluke.

Članak 5.

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

KLASA: 351-08/18-01/1
URBROJ: 2178/28-01-18-5
Gornja Vrba, 28.03. 2018.godine

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
Renata Lucić, v.r.
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21.

 Na temelju članka 10.st.2. i čl.12.st.2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 39/13 i 48/15) i 
članka 29. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 1/18“), ), 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 08.sjednici 
održanoj 27.03.2018.godine donosi:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih 
mjera na području općine

Gornja Vrba u 2017.godini.

I.

 � Općinsko vijeće općine Gornja Vrba usvaja 
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Gornja Vrba u 2017.godini. 

II.

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

Zaključak i Izvješće dostaviti će se u Ministarstvo 
poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, 
hranu i selo . 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 320-01/18-01/1
URBROJ: 2178/28-01-18-2
Gornja Vrba, 28.03.2018.

Predsjednica 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.

 

22. 

 Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu 
i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 
novine“, broj 125/11, 64/15), članka 29. Statuta 
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj 1/18), Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na 8. sjednici održanoj dana 
27.03. 2018. godine, donosi:

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke
 o uvjetima i postupku natječaja za davanje u 

zakup  poslovnih prostorija u vlasništvu općine 
Gornja Vrba

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i postupku natječaja za davanje 
u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu općine 
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, 22/15) članak 17. mijenja se i glasi:
„Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni 
prostor određuje se prema: položajnoj zoni, korisnoj 
površini i namjeni poslovnoga prostora i iznosi za:
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Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

 Članak 3. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 406-01/18-01/3
URBROJ: 2178/28-02-18-1
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.godine

Predsjednica 
Općinskog vijeća
Renata Lucić, v.r.

23.

 Na temelju članka 21. Odluke o javnim 
priznanjima općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/14) i članka 8. 
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 1/18), Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na 08. sjednici održanoj 
27.03.2018. godine, donijelo je:

O D L U K U

o dodjeli javnih priznanja općine Gornja Vrba 
za 2018.g.

Članak 1.

Javna Priznanja općine Gornja Vrba, dodjeljuju se 
povodom Dana općine Gornja Vrba istaknutim 
pojedincima, društvenim organizacijama i 
udrugama, za doprinos u promicanju društvenih, 
gospodarskih i ljudskih vrijednosti, te na 
unapređenju kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti 
na području općine Gornja Vrba.
 Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja 
općine Gornja Vrba za 2018. godinu kako slijedi: 
1. Nagrada za životno djelo općine Gornja Vrba 
dodjeljuje se: 
 ŠIMO ODOBAŠIĆ-ŠIMICA, Donja Vrba 

2. Plaketa „Grb općine Gornja Vrba“ dodjeljuje se: 
 IVAN PRIMORAC, Gornja Vrba 

3. Povelja općine Gornja Vrba dodjeljuje se:�
 TAEKWONDO KLUB „ŠKORPION“ Gornja 
Vrba
 

Članak 2.

 Javna priznanja općine Gornja Vrba za 2018.g. iz 
točke 1. ove Odluke dodijelit će se na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja 
Dana općine Gornja Vrba.
 

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

 OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA 

KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/28-02-18-07
Gornja Vrba, 28.03.2018.god.,

 
Predsjednik vijeća:

Renata Lucić, v.r.

 
Red.br. 

 
Djelatnost za koju se koristi 
poslovni prostor 

Početni iznos mjesečne zakupnine po m2 
 
 I zona   II. zona  

1. Zdravstvena djelatnost 4 4 
2. Trgovačka djelatnost 32 30 
3. Ugostiteljska djelatnost 35 33 
4. Proizvodna djelatnost 22 20 
 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 5Strana: 1156



24.

 Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka čl. 29. 
Statuta općine Gornja Vrba ( Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br.01/18), Općinsko 
vijeće Gornja Vrba na svojoj 08.sjednici održanoj 
27.03.2018.g. donijelo je:

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog 
načelnika

I.

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika 
općine Gornja Vrba za razdoblje od 01.srpnja 2017. 
do 31. prosinca 2017. godine. 

II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 023-01/18-01/14
URBROJ: 2178/28-02-18-2 
Gornja Vrba, 28. 03. 2018.god.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Renata Lucić, v.r.

25.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Gornja 
Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije » br. 01/18), Općinsko vijeće općine Gornja 
Vrba na svojoj 8. sjednici održanoj 27.03.2018.god. 
donijelo je slijedeći:

O D L U K U

o pokretanju I Izmjena i dopuna UPU naselja 
Gornja Vrba

I

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće Gornja Vrba daje 
suglasnost za pokretanje I Izmjena i dopuna UPU 
naselja Gornja Vrba ( ''Službeni vjesnik'' Brodsko-
posavske županije, broj 21/2006).
Postupak se pokreće u svrhu usklađenja prometne 
regulacije sa postojećim stanjem i dodatnim 
izmjenama, sukladno važećim zakonskim 
propisima. 
 � � � � �  

II

Za provedbu ove Odluke zadužuje se općinski 
načelnik i Jedinstveni upravni odjel.
� � � � �  

III

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ:2178/28-02-18/1
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.godine
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.
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26.

 Na temelju čl. 24. stavak 3. Zakona o javnoj 
nabavi (Narodne novine, broj 90/11) i čl. 29. Statuta 
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 1/18), Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na 8. sjednici održanoj 
27.03.2018. godine, donijelo je:

R J E Š E N J E

o izmjeni i dopuni Rješenja
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

I

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu 
nabavu KLASA: 021-01/17-01/2
 od 29.06.2017. godine., mijenja se i glasi:
„Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka 
prikupljanja ponuda i provedbe javne nabave, (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu:

 1. Barbarić Dragan, 
 2. Tomislav Marijić 
 3. Ovlašteni predstavnik s važećim certifikatom

II

 Nadležnost Povjerenstva određena je odredbama 
Zakona o javnoj nabavi, a ima zadatak da po kriteriju 
odabira izabere najpovoljniju ponudu u postupku 
javne nabave.

III

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 021-01/18-01/1
URBROJ ; 2178/28-02-18-1
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.godine

Predsjednica Vijeća:
Renata Lucić, v.r.

27.

 Na temelju čl. 29. Statuta općine Gornja Vrba 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
1/18), te čl. 19. Odluke o javnim priznanjima općine 
Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 03/14 ) Općinsko vijeće Gornja Vrba 
na svojoj 8.sjednici održanoj 27.03.2018.g. donijelo 
je:

ODLUKU

o izboru članova Odbora za
dodjelu javnih priznanja općine Gornja Vrba

Članak 1.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja općine Gornja 
Vrba biraju se:
1. Barbarić Dragan, član Općinskog vijeća;
2. Tolić Alen, član Općinskog vijeća;
3. Zirdum Dražen, član Općinskog vijeća;
4. Stjepan Odobašić,.
5. Mijo Stojanac

Članak 2. 

Izabrani članovi Odbora razmatraju sve pristigle 
inicijative, po potrebi traže mišljenje od nadležnih 
stručnih tijela i institucija, radi utvrđivanja istinitosti 
inicijativa, odnosno dostavljanih obrazloženja i 
dokumentacije, kojom se potkrepljuje određena 
inicijativa.
Nakon razmatranja inicijativa Odbor utvrđuje 
Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja kojeg 
upućuje Općinskom vijeću.
 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

Klasa: 021-01/18-01/1
Urbroj: 2178/28-02-18-2
Gornja Vrba, 28.03.2018.godine

Predsjednik Vijeća:
Renata Lucić, v.r.
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28.

 Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 
broj 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 29. Statuta 
općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije » br. 01/18), Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na svojoj 8. sjednici održanoj 
27. 03. 2018. god. donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini 
Gornja Vrba za 2017. godinu, koje je podnio 
općinski načelnik.
 

II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA 

KLASA: 363-02/16-01/9
URBROJ:2178/28-02-18/5
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.

29.

 Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 
broj 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 29. Statuta 
općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije » br. 01/18), Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na svojoj 08. sjednici održanoj 
27. 03. 2018. god. donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl.22. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu u općini 
Gornja Vrba za 2017. godinu, koje je podnio 
općinski načelnik.
 

II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA 

KLASA: 363-02/16-01/10
URBROJ:2178/28-02-18/5
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.
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30.

 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 29. 
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije » br. 01/18), Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 08. sjednici 
održanoj 27.03.2018.god. donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba i potrebitih sredstava u 

području društvenih djelatnosti na području 
općine Gornja Vrba  za 2017. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih 
potreba i potrebnih sredstava u području društvenih 
djelatnosti na području općine Gornja Vrba za 2017. 
godinu., koje je podnio općinski načelnik.
 

II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 402-08/16-01/21
URBROJ:2178/28-02-18/4
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.

31.

 Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i 
članka 29. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije » br. 01/18), 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 08. 
sjednici održanoj 27.03.2018.god. donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 

području općine Gornja Vrba za 2017. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa socijalne 
skrbi i zdravstvene zaštite na području općine 
Gornja Vrba za 2017. godinu, koje je podnio 
općinski načelnik.
 

II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 402-08/16-01/20
URBROJ:2178/28-02-18/4
U Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

6.

 Na temelju članka 4. Zakona o službenicima 
i  namještenicima u lokalnoj  i  područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 , 61/11 i 
04/18) i članka 10. Odluke o ustrojstvu jedinstvenog 
upravnog odjela općine Oriovac, i članka 28. Uredbe 
o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 74/10) Načelnik 
općine Oriovac 09.03. 2018. godine donosi

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Oriovac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

� Ovim pravilnikom uređuje se unutarnje 
ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, 
stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, 
potreban broj izvršitelja i duga pitanja od značaja za 
rad Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac ( u 
daljnjem tekstu: Jedinstveni  upravni odjel).

Članak 2.

� Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga općine propisane 
Zakonom, Statutom općine i odlukom o ustrojstvu 

Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 3.

� Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku za 
osobe u muškom rodu, uporabljivi su neutralno i 
odnose se na muške i ženske osobe.
� U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, 
obvezama i  odgovornostima službenika i 
namještenika naziv radnog mjesta navodi se u rodu 
koji  odgovara spolu službenika,  odnosno 
namještenika raspoređenog na odnosno radno 
mjesto.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojavaju se 
slijedeći odsjeci:
I. Odsjek za lokalnu samoupravu
II. Odsjek za financije i proračun
      Za obavljanje poslova utvrđenih Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu osnovan je Vlastiti 
pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti (dalje u 
tekstu: Vlastiti pogon).

Članak 5.

U odsjeku za lokalnu samoupravu sistematizirana su 
slijedeća radna mjesta: 
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· Voditelj odsjeka za lokalnu samoupravu
· Komunalni redar
· Referent – administrativni tajnik
· Referent za društvene djelatnosti
· Spremačica

Članak 6.

� U ods j eku  za  f inanc i j e  i  p ro račun 
sistematizirane su slijedeća radna mjesta:
· Voditelj odsjeka za financije i proračun
· Referent za financije i proračun

Članak 7.

U Vlastitom pogonu –  sistematizirana su slijedeća 
radna mjesta:
· Upravitelj Vlastitog pogona
· Komunalni djelatnik – voditelj poslova 

namještenika
· Komunalni djelatnici

III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM  
UPRAVNIM ODJELOM

Članak 8.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Odsjecima iz članka 4. upravljaju voditelji odsjeka, 
a Vlastitim pogonom Upravitelj.
Pročelnik, odnosno rukovoditelji – voditelji 
odsjeka, organiziraju i usklađuju rad Jedinstvenog 
upravnog odjela, odnosno odsjeka. 
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog 
upravnog odjela pročelnik odgovara načelniku, a 
voditelj odsjeka pročelniku Jedinstvenog upravnog 
odjela.
U slučaju upražnjenosti radnog mjesta pročelnika,  
odnosno do imenovanja pročelnika putem javnog 
natječaja, načelnik može ovlastiti službenika/cu  
koji ispunjava sve uvjete za radno mjesto pročelnika 
da obavlja poslove toga radnog mjesta. 

Članak 9.
                       

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove 
obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, 
općim aktima općine Oriovac, pravilima struke te 
uputama pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,  
voditelja odsjeka i  upravitelja Vlastitog pogona. 

 IV.  RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 10.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na 
upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete 
za prijam u službu, propisane Zakonom te posebne 
uvjete za raspored na radno mjesto propisane 
Zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
ovim Pravilnikom.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa 
Zakonom.

Članak 11.

Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se 
u skladu sa Zakonom.
Postupak prijma u službu u općinu Oriovac obavlja 
se u skladu s važećim planom prijma.

V.  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 12.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija 
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, 
koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih 
mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom 
mjestu.

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I 
RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Članak 13.

U upravnom postupku postupa službenik u čijem 
opisu poslova je vođenje tog postupka, odnosno 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
U slučaju odsutnosti službenika raspoređenog na 
mjesto u čijem je opisu poslova vođenje upravnog 
postupka ili rješavanje o upravnim stvarima ili 
odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje 
postupka, odnosno rješavanje upravne stvari 
nadležan je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
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VII.  RADNO VRIJEME I ODNOSI SA 
STRANKAMA

Članak 14.

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela je od 
7,00 do 15,00 sati i raspoređeno je na pet radnih dana 
od ponedjeljka  do petka.
Uredovno  radno vrijeme je tijekom cijele godine od 
7,00 do 15,00 sati.
Raspored radnog vremena ističe se na ulazu 
općinske zgrade te na web stranici općine.

Članak 15.

Na zgradi općine ističe se naziv tijela općine u 
skladu sa Zakonom.
U predvorju sjedišta općinske uprave ističe se 
raspored prostorija u zgradi.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna 
imena dužnosnika, službenika i namještenika.

Članak 16.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava 
se putem knjige žalbe smještene u hodniku općinske 
uprave.

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom 
upravnom odjelu rasporedit će se na radna mjesta 
utvrđena ovim Pravilnikom i poslovima koje su do 
sada obavljali, sukladno svojim stručnim uvjetima

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.              
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje 
važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Oriovac Klasa: 022-01/10-
01/74, Urbroj: 2178/10-04-10-1 od 12. 10. 2010. 
godine, kao i Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem redu Klasa: 022-01/14-01/35, Urbroj: 
2178/10-02-14-1, od 14. 03. 2014. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/5
Urbroj: 2178/10-03-18-1
Oriovac, 09.03.2018.godine.   

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

Antun Pavetić, 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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