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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

6.

ISPRAVAK

Odluke o donošenju Plana gospodarenja 
otpadom općine Brodski Stupnik  
za razdoblje 2017-2022. godine 

U »Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije« broj 2/2018 od 12. veljače 2018. godine  
pogrešno je objavljena KLASA:, URBROJ: i datum 
donošenja Odluke o donošenju Plana gospodarenja 
otpadom općine Brodski Stupnik za razdoblje 2017-
2 0 2 2 .  g o d i n e  ( K L A S A : 3 5 1 - 0 1 / 1 7 - 0 1 / 2 , 
URBROJ:2178/13-01-17-36  od 30. siječnja 
2017.godine),  a treba glasiti:

„KLASA:363-01/16-01/18 
  URBROJ:2178/03-02-18-36 
  Brodski Stupnik,  30. siječnja 2018.godine“

7.

 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne 
novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 
137/15-ispravak i 123/17) i članka 42. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 08/09, 3/13 i 2/18.), općinski 
načelnik općine Brodski Stupnik, podnosi 
� � � � � �     

IZVJEŠĆE
 

o radu općinskog načelnika u razdoblju
srpanj - prosinac 2017. godine

Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne 
novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 
137/15-ispravak i 123/17) općinski načelnik je u 
obvezi dva puta godišnje podnijeti Općinskom 
vijeću izvješće o radu.

Temeljem zakona o područnoj samoupravi 
definirano je da načelnik općine obavlja izvršnu 
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funkciju vezano za poslove i zadatke lokalne 
samouprave, osigurava izvršenje općih akata 
Predstavničkog tijela, priprema prijedloge općih 
akata, usmjerava i kontrolira rad Upravnog odijela i 
komunalnog poduzeća u okviru njihovog djelokruga 
rada,  upravl ja  i  raspolaže nekretninama, 
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave, te u skladu sa zakonom gospodari 
prihodima i rashodima općine, te obavlja i druge 
poslove utvrđene Statutom.

� U izvještajnom razdoblju srpanj - prosinac 
2017. godine, a temeljem gore navedenog, općinski 
načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je 
koordinirao i proveo niz aktivnosti na području 
općine.  Donijeto je niz odluka bitnih za 
funkcioniranje naše jedinice lokalne samouprave.

Statutom općine Brodski Stupnik definirano 
je da je općinski načelnik zajedno sa svojim 
zamjenikom nositelj izvršne vlasti te da sukladno 
Zakonu o lokalnoj samoupravi obavlja izvršne 
poslove lokalne samouprave.
� U izvještajnom razdoblju srpanj - prosinac 
2017. godine načelnik općine Brodski Stupnik u 
skladu sa zakonom uredno je obavljao izvršne 
poslove koji su mu povjereni, a posebice: 

- u suradnji s Upravnim odjelom utvrđivanje 
prijedloga općih akata koje donosi 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik,

- iznošenje mišljenja, sugestija, stavova i 
pr i jed loga  b i tn ih  za  raspravl janje 
Općinskog vijeća te u konačnici donošenje 
odluka,

- izvršavanje općih i drugih akata Općinskog 
vijeća,

- upravljanje prihodima i rashodima općine 
Brodski Stupnik,

- utvrđivanje prijedloga izmjena i dopuna 
Proračuna za 2017.g.    

- utvrđivanje prijedloga programa: program 
građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture,  program održavanja 
komunalne infrastrukture,  program 
održavanja objekata u vlasništvu općine, 
p r o g r a m  g o s p o d a r s t v a ,  p r o g r a m 
vatrogastva i civilne zaštite, program javnih 
potreba u društvenim djelatnostima, 
socijalni program i dr.,    

- utvrđivanje prijedloga Proračuna općine 
Brodski Stupnik za 2018.g. i projekcije  
2019-2020.

- upravljanje nekretninama i pokretninama 
na području općine, 

- donošenje odluka o investicijama u skladu 
sa zakonom,

- donošenje odluka o izradi potrebite 
projektne dokumentacije te praćenje 
raspisanih nat ječaja  i  nominiranje 
usklađenih projekta prema izvorima 
financiranja,

- donošenje odluke o nastavku provedbe 
javnih radova na području općine,

- kvalitetna suradnja sa mjesnim odborima, s 
ciljem provođenja njihovih planova rada,

- dobra suradnja s udrugama koje djeluju na 
području općine,

- kvalitetan odnos s tijelima državne uprave, 
ministarstvima, fondovima i javnim 
poduzećima,

- suradnja s drugim jedinicama lokalne 
s a m o u p r a v e  t e  r e g i o n a l n o m 
samoupravnom,

- briga o sustavu zaštite i spašavanja, 
protupožarnoj zaštiti i dr.,

- vođenje brige o predškolskoj i školskoj 
djeci,  

- učešće u aktivnostima Lokalne akcijske 
grupe „POSAVINA“,

- usmjeravanje i djelovanje na rad Upravnog 
odjela kao i na Locorum d.o.o.- vlastito 
komunalno poduzeće, te nabavka opreme za 
njihov rad.

� U tijeku izvještajnog razdoblja pokrenuto je 
ili nastavljeno niz aktivnosti oko izrade projektne 
dokumentacije i svih potrebnih dokumenata za 
prijavu na buduće raspisane natječaje iz nacionalnih 
i  programa EU. 
� Prijavljena je za financiranje iz PRR RH 
2014-2020- Podmjera 7.1.1. Izrada strategije 
razvoja turizma općine, a rezultati i realizacija  istog 
će biti tijekom slijedeće godine. 
         Održan je niz sastanaka sa predstavnicima 
BPŽ, CTR-a i Grada Sl.Broda na temu prijave na 
natječaj ITU UPSB projekta „Poljoprivrednog 
inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni, na kojima je 
Općina dobila izraženu potporu od predstavnika 
BPŽ te se poduzimaju aktivnosti provedbe studije 
radi izbora najboljeg modela izgradnje istoga, a za 
što Općina ima osigurano financiranje EU 
sredstvima (85%).
�
� P o k r e n u t a  j e  i z r a d a  p r o j e k t n e 
dokumentacije za projekt „Parkiralište“ kod groblja 
u Brod.Stupniku te smo ishodili lokacijsku dozvolu,  
kao i idejno rješenje za mrtvačnicu u Krajačićima 
zbog koje će biti potrebno ići u radnje izmjene 
Prostornog plana općine.
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Ishođena je građevinska dozvola za Ulicu Josipa 
Kozarca u Starom Slatiniku čiju rekonstrukciju 
planiramo provesti uz sufinanciranje MRRFEU.
Krajem godine smo dobili Odluku o financiranju 
(EU sredstva,100%sufinanciranje) nastavka 
izgradnje Slavonske ulice iz Podmjere 7.2.2. PRR 
RH 2014-2020. vrijednosti preko 1.500.000,00 kn.
U suradnji sa Hrvatskim cestama d.d. poduzeli smo 
aktivnosti pripreme dokumentacije za  projekt 
rekonstrukcije Ulice Ilije Martinovića u Starom 
Slatiniku za koji se nakon rješavanja imovinsko-
pravnih odnosa čeka ishođenje građevinske dozvole 
za rekonstrukciju građevine infrastrukturne 
namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-
rekonstrukcija državne cesta DC525, gradnja 
obostrano biciklističko-pješačke staze i oborinske 
odvodnje sa predmetnih površina.
Sa Županijskom upravom za ceste Općina sudjeluje 
u reguliranju imovinsko-pravnih odnosa u 
komunikaciji sa našim građanima zbog radnji da bi 
se čim prije dobile dozvole za radove asfaltiranja 
ceste Lovčić-Bučje.
Pokrenute  su  radnje  pr ipreme pro jektne 
dokumentacije vezano za realizaciju energetske 
obnove zgrade Društvenog doma u Starom Slatiniku 
te Sportskih domova u Brod.Stupniku i Starom 
Slatiniku, a koji će se početkom 2018. godine 
prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost.
Izvedeni su radovi izgradnje staza na grobljima 
Brodskom Stupniku te staza i ograde u Starom 
Slatiniku kao i ograda na groblju u Krajačićima koji  
su sufinancirani od strane Ministarstva graditeljstva 
i prostornog uređenja.
     Na MRRFEU je kandidiran i odobren ukupnom u 
iznosu 400.000,00 kn projekt uređenja „Stare škole“ 
te su se radovi, uz vlastito financiranje ostalog dijela, 
krajem godine priveli kraju te se cijeli objekt nakon 
nekoliko godina faznog uređivanja stavio u funkciju 
knjižnice u donjem dijelu te prostora za provođenje 
igraonice u gornjem dijelu što će uslijediti početkom 
2018.godine.
        Priključeno je plinsko centralno grijanje u 
poslovnom prostoru u Društvenom domu St.Slatinik 
kojeg koristi liječnica, a isto je učinjeno i sa 
prostorom „Mlade škole“ u Brod.Stupniku kojeg 
koriste udruge STUP, Drumarice i KUD Zrinski.
� U ovom izvještajnom razdoblju čelništvo 
općine se u suradnji sa tvrtkom Vodovod-Slavonski 
Brod aktivno uključilo u radnje ishođenja preostalih 
imovinsko-pravnih odnosa buduće trase vezano za 
realizaciju projekta „BROD 2“ kojim naša Općina 
planira osigurati vodoodvodnju za sve svoje 
građane.

    Budući je dosadašnji koncesionar, Veterinarska 
stanica Đakovo, najavila otkazivanje pružanja 
veterinarskih usluga za područje općine (prostor u 
Starom Slatiniku-Društveni dom), poduzete su 
radnje koje su rezultirale potpisivanjem Ugovora sa 
tvrtkom VETO d.o.o. iz Sl.Broda koja je nastavila sa 
pružanjem veterinarskih usluga za područje naše 
općine.
U suradnji sa LAG-om Posavina kao prijaviteljem 
sudjelujemo kao partneri u projektu iz Programa 
„Zaželi“ (ESF) ukupne vrijednosti 8,3 mil. kn, kojim 
će se tijekom slijedeće godine na 2 godine zaposliti 
15 nezaposlenih žena sa područja naše općine kao 
pomoć i podrška starijim osobama kojima je ta 
pomoć potrebna u našoj Općini.
Istom suradnjom je prijavljen projekt „Umjetnost i 
kultura 54+“, također financiran EU sredstvima, 
kojim želimo osobama starije dobi kvalitetnije 
provođenje njihovih aktivnosti. 
              Odobreni su za financiranje projekti za 
izradu projektne dokumentacije za biciklističke 
staze općine i cestu „Žirinjak“, a prijavljen je  
projekt za izradu projektne dokumentacije za 
reciklažno dvorište. 
Nabavljena je oprema (stolovi, stolice) za potrebe 
korištenja Društvenog doma u Lovčiću te su 
postavljene 3 nadstrešnice na autobusnim 
stajalištima u Općini.
� Suradnja sa obje područne škole preko 
matičnih odvijala se tijekom ovog razdoblja kroz 
aktivnosti izvođenja nastave tjelesnog odgoja u 
prostoru Društvenog doma u Brodskom Stupniku, 
gdje su osigurani kvalitetni uvjeti, a podržali smo 
projekt digitalizacije PŠ Stari Slatinik financijskom 
pomoći za nabavku 2 LCD TV-a.
U školskim prostorima Općina preko Udruge za 
djecu „Bubamara“ provodi program igraonice koju 
pohađa preko 40 djece u dobi 3-6 godina.
          Uz suglasnost i potporu općine, udruge sa 
područja općine-STUP, Bubamara i LAG Posavina 
uspješno su realizirale svoje projekte kojima su 
postavljena 3 dječja igrališta (kod Silosa, u 
Vinogradskoj i Rašićevoj ulici).
Radi potrebe održavanja travnatog terena na 
prostoru Sportskog objekta u Brodskom Stupniku 
iskopan je bunar, a isto se u dogovoru sa korisnicima 
(udruga NK Svačić) učinilo i u Starom Slatiniku, 
gdje je u donjem dijelu objekta izmijenjen i dio 
stolarije te su kupljene grijalice.
Na sportskom objektu u Brod.Stupniku ugovorena 
je izmjena ograde koja će se realizirati u 2018. 
godini čime će se stvoriti bolji uvjeti za rad.
Općina je kupila zemljište u Ulici Petra Zrinskog 
(kod Silosa) koje se oduvijek koristilo kao sportsko-
rekreacijski park, odnosno dječje igralište.   
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           Održavanje javnih površina, nerazvr. cesta, 
poljskih i brdskih putova te kanalske mreže (III. i 
IV.reda) odvijalo se redovitim korištenjem usluga 
našeg komunalnog poduzeća.
� Mjerom javnog rada HZZ-a koncem godine 
uposleno je 10 djelatnika koji će obavljati poslove 
uređenja okoliša i javnih površina.
            Proračunom planirana sredstva za pomoć 
udrugama u kulturi, sportskim udrugama, vjerskim 
zajednicama, kao i  planirana sredstva za 
obilježavanje značajnih događanja na području 
općine kao što su „Stupnička berba grožđa“, 
„Slatinsko ljeto“ te „Memorijalni turnir Neven i 
Mijo“, isplaćena su u cijelosti.
 � Napominjemo, u ovom izvještajnom 
razdoblju općina je pomogla Vatrogasnoj zajednici 
za redovnu djelatnost i donijela Odluku o kupnji 
navalnog vozila te u granicama svojih mogućnosti 
provela socijalni program općine i pomogla u radu 
knjižnice.   
           Podneseno Izvješće o radu općinskog 
načelnika  za razdoblje srpanj-prosinac 2017. 
godine sadrži prikaz većeg dijela poslova i zadataka 
iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela koji je, 
uz stručnu, administrativnu i tehničku pomoć Službe 
u općini Brodski Stupnik te u suradnji sa svojim 
zamjenikom gospodinom Petrom Lovinčić, u okviru 
mogućnosti planiranih proračunom, nastojao  s 
jedne strane osigurati što kvalitetnije životne uvjete 
žitelja općine, a sa druge strane kvalitetno se 
pripremati za programe EU.

Na kraju koristim priliku da se u ime svih 
djelatnika, svog zamjenika i sebe osobno zahvalim 
svim vijećnicima Općinskog vijeća koji su svojim 
odgovornim radom, pozitivnim idejama i 
konstruktivnim prijedlozima dali svoj doprinos u 
razvoju općine.

KLASA:023-01/18-01/28
URBROJ:2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik, 20. ožujak 2018. godina
    

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r. 

8.

 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne 
novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 
137/15-ispravak i 123/17)  i članka 30. Statuta 
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 08/09, 3/13. i 2/18), 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 7. 
sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika  

u razdoblju srpanj-prosinac 2017. g. 

I.

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 

prihvaća  Izvješće općinskog načelnika o 

provedenim aktivnostima u razdoblju srpanj-

prosinac 2017. godine.

� Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini 

njegov sastavni dio.

II.

� Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije».

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

     
KLASA: 023-01/18-01/28
URBROJ:2178/03-02-18-3
Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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9.

 Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("N.N." broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04-Uredbe, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 42. 
Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 8/09, 3/13 i 2/18), općinski 
načelnik općine Brodski Stupnik, donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Brodski Stupnik za  2017. godinu

Članak1.

Izvršenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brodski Stupnik za 
2017. godinu po aktivnostima  iznosi:

1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

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

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

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

4. IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE, BICIKLISTIČKIH STAZA I IZRADNJA 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DR.

Izgradnja oborinske kanalizacije, biciklističkih staza i pješačkih staza na glavnoj prometnici i ulici Ilije 
Martinovića sukladno projektnoj dokumentaciji i izrada ostale projektne dokumetacije.
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5. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

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

6. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Izgradnja javne rasvjete na području općine Brodski Stupnik

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

Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni «Rižino polje» Brodski Stupnik 
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8. GRAĐENJE INKUBATORA U POSLOVNOJ ZONI «RIŽINO POLJE»

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja inkubatora u Poslovnoj zoni.  

9. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENE ZONE U STAROM SLATINIKU   

Izrada projektne dokumentacije za gradnja stambene zone u Starom Slatiniku (kod Ciglane) 
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Članak 2.

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu ostvareno je 1.836.125,78 
kuna.                                                

Članak 3.

Izvješće o izvršenju programa objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

KLASA: 402-01/18-01/30
URBROJ: 2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik, 20. ožujak  2018. godine

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.

10.

 Na temelju članka 30. stavak 4. 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, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta 
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na 7. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
     

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

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/30
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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11.

 Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 
i 147/14) i članka 42. Statuta općine Brodski  Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”  broj 08/09, 
3/13 i 2/18), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brodski 
Stupnik u  2017. godini

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture općine Brodski Stupnik za 2017. godinu po aktivnostima:
1.  Odvodnja atmosferskih voda,
2.  Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina i 

nerazvrstanih cesta
3.  Održavanje groblja 
4.  Javna rasvjeta.

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

Članak 2.

U 2017. godini  održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa  u općini Brodski Stupnik 
obuhvaća:

1.  Odvodnju atmosferskih voda       

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

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

Pod održavanje čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina:
-   čišćenje raslinja i košnja dječjih igrališta,
-   čišćenje  otvorenih odvodnih kanala,
-   čišćenje ispred svih društvenih domova, 
-   košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća.
 
Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina,  pješačkih staza, 
pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te 
dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu: 
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4.        Javna rasvjeta
       
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 
uključivo podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje 
prolaze kroz naselja i  nerazvrstanih cesta :izmjena  i popravci rasvjetnih tijela za područje općine - po potrebi 
tijekom godine:

Članak 3.

Programom održavanja komunalne infrastrukture  iz  članka 2. ostvareno je  901.585,29 kuna.

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

KLASA: 402-01/18-01/31
URBROJ: 2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik, 20. ožujka  2018. godine

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.
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12.

 Na temelju stavka 4. članka 28. 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, 144/12, 94/13,  153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta 
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09,  3/13 i 2/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na 7. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
  

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

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Brodski za 2017. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Brodski za 2017. godinu  sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/31
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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13.

 Na temeljem članka 33. stavak 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj 94/13 i 73/17) 
i članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 08/09, 3/13 I 
2/18), općinski načelnik općine Brodski Stupnik,  donosi  

I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 
području općine Brodski Stupnik u 2017. godini

1. U V O D 
Općina Brodski Stupnik obuhvaća 4 naselja: Brodski Stupnik, Krajačići, Lovčić i Stari Slatinik, a prema 
posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine na području općine Brodski Stupnik živi 3.036 stanovnika u 940 
kućanstava i obuhvaća površinu od 56,83 kvadratna kilometra.
Na području općine djeluju dva komunalna poduzeće : 
- K.P. „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba  - skupljanje, odvoz i zbrinjavanje  komunalnog  otpada (putem 
koncesije)
- K.P. LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik u 100%-om vlasništvu općine Brodski Stupnik  
Na Području općine Brodski Stupnik nema odlagalište komunalnog otpada.

Općina Brodski Stupnik je donijela novi Plan gospodarenja otpadom općine Brodski Stupnik 2017-2022 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 02/18), usklađen s  Planom gospodarenja otpadom RH za 
razdoblje 2017-2022.g.  (NN 3/13)

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
    Dana 1. travnja 2008.g Općina Brodski Stupnik je zaključila Ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada s područja  općine Brodski Stupnik s tvrtkom «Jakob Becker» d.o.o. Vrbskih žrtava 33, 
Gornja Vrba, na rok od 5 godina, te 1. travnja 2013. zaključila je Aneks ugovora o koncesiji kojim se produžuje rok 
do završetka natječajnog postupka, odnosno do donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
obavljanje koncesije.  
    Dana 7. ožujka 2011. godine, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o prihvaćanju nacrta Sporazuma o zajedničkoj 
izgradnji i korištenju županijskog centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije a u svrhu 
uspostave cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom. 
     Prema izvještajima s terena, utvrđeno je da su gotovo sva domaćinstva i pravne osobe preuzeli posude za otpad. 
     Što se tiče deponija, one su tijekom 2012. i 2013. god. povremeno čišćene i sanirane te s njima nije bilo 
problema jer se uglavnom poštuju zabrane stavljene na natpisne ploče. 
     Plan za naredno razdoblje vezan za gospodarenje otpadom – planira se uspostava sustava odvojenog skupljanja 
i obrade biološki razgradivog otpada kao i obrada građevinskog otpada.  
    Općina Brodski Stupnik nema lokaciju za službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz komunalnog 
otpada povjereno koncesionaru tvrtki «Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba.
    Općina Brodski Stupnik nije koristila sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju 
odlagališta komunalnog otpada.    

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA  
Prostorni plan uređenja općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 21/2002, 
20/2007, 26/2012, 1/2015 i 14/2014)  utvrđuje uvjete uređivanja prostora općine Brodski Stupnik, određuje 
svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i saniranje građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te 
zaštitu kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova prirode na razmatranom prostoru. Uvjeti za određivanje i 
razgraničenje namjena površina proizašli su iz karakteristika razmatranog područja, mogućnosti korištenja 
prostornih resursa, uvjeta zaštite prirodnih vrijednosti i kulturnih dobara, uključivo ciljeve i smjernice utvrđene 
prostorno-planskom dokumentacijom više razine, te razvojne potrebe općine Brodski Stupnik, kao što su:
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-  prostorno-prirodni i prometni uvjeti,
-  zatečena izgrađena struktura naselja (objekti i komunalna infrastruktura),
-  prirodne i krajobrazne vrijednosti,
- smjernice Strategije i Programa prostornog uređenja te Strategije prometnog      
Razvitka Republike Hrvatske, uključivo Prostorne planove Brodsko-posavske   županije,
- poljoprivredno i šumsko zemljište,
- vodoopskrbna i vodozaštitna područja,
- potreba urbanog, demografskog i gospodarskog razvoja općine Brodski Stupnik,
- održivo korištenje resursa te očuvanje kvalitete prostora i okoliša, uz unapređenje
kvalitete života
Prostornim se planom osiguravaju temeljni uvjeti za ukupni društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša, te 
svrhovito korištenje prostora, prirodnih i kulturno povijesnih dobara.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
     U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, na sjednici Općinskog 

vijeća općine Brodski Stupnik, održanoj 30. siječnja 2018. godine usvojen je Plan gospodarenja otpadom općine 
Brodski Stupnik 2017-2022 (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 02/18).

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 
općine UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA 

Na području općine djeluje komunalno poduzeće „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba   koja vrši skupljanje, odvoz i 
zbrinjavanje  komunalnog  otpada (putem ugovora o koncesiji). 
Izgradnja reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad  još nije regulirano. Skupljanje 
građevinskog otpada građani sami odvoze na zato određenu lokaciju (k.o. Stari Slatinik).   

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SKUPLJANJE OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE 
OSTVARENJU CILJEVA NA PODRUČJU općine 
Prema podacima tvrtke „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba u 2017. godini na području općine prikupljeno je:  
Tvrtka ili nazivPodručje sa kojeg je skupljen otpad  Broj stanovnikaKljučni broj otpadaNaziv otpada Ukupno 
skupljeno „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja VrbaOtpad se sakuplja iz 4 naselja:
 Brodski Stupnik, Stari Slatinik, Krajačići i Lovčić 3036200301Komunalni otpad82.760 kg
Količini komunalnog otpada utvrđene su na temelju odvage i pratećih listova ovjerenih od strane ovlaštenih 
deponija.

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM, TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I 
LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM  

7.  1.  Na području općine Brodski Stupnik nema odlagališta. 
- Lokacije za reciklažna dvorišta planirana su Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Brodski 
Stupnik s lokacijom na Gospodarskoj zoni «Rižino polje».   
- Lokacija za odlaganje građevinskog otpada određeno je u Starom Slatinik na k.č. broj 1621/1 k.o. Stari Slatinik. 

7. 2. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG  OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 
     Divljih odlagališta na području općine uglavnom nema, osim na nekim mjestima nešto tek malo zamjetno, a što 
je putem Komunalnog poduzeća rješavano. 
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8. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 
NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE 
PRIKUPLJANJA OTPADA 
         Za provedbu mjera postupanja s otpadom stanovništvo se potiče i obavještava putem obavijesti, letaka, 
Biltena i sl.    
Općina će nastojati osigurati funkcioniranje reciklažnog dvorišta, odnosno mobilne jedinice postavljanjem 
odgovarajućeg broja i vrste spremnika za odvojeno skupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike i tekstila. U naseljima gdje nema reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom 
mobilne  jedinice.

9. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM,  OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA
    Propisat će se novim Planom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. �

10. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 
KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, 
METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA  

    � Pilot projekt odvojenog skupljanja otpada u kućanstvima započeo je podjelom vreća za odvajanje plastične, 
staklene i ambalaže od papira i kartona.
     � Kućanstva su prilikom podjele vreća dobili i letke na kojim je objašnjeno i riječima i slikovno odvajanje 
korisnog otpada, sve druge informacije za isto mogu se naći u na web stanici tvrtke „Jakob Beckera“ i putem 
telefona. U planu je tijekom 2018. godine podjela spremnika u koje će domaćinstva odvajati korisni i bio otpad. 
    � U dogovoru sa koncesionarom postavljeni su kontejneri na određenim lokacijama za odvojeno prikupljanje 
otpada. Krupni otpad se vozi dva puta godišnje. 

11.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA,   ORGANIZACIJSKI 
ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA  ZA PROVEDBU MJERA 
GOSPODARENJA OTPADOM  

    � Općina Brodski Stupnik nije donijela Program građenja građevina za gospodarenje otpadom. U planu je 
izrada projektne dokumentacije za izgradnju recilkažnog dvorišta.

12.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 
      �Rokovi izvršenja plana – tijekom 2018. g.
      �Nositelj izvršenja plana: Općinski načelnik 

13.  Z A K LJ U Č A K 
� Općina Brodski Stupnik će tijekom 2018. godine osigurati posude za odvojeno skupljanje otpada za sva 
kućanstva te boljom uspostavom zelenih otoka u svim naseljima poboljšati će se sustav zbrinjavanja otpada i 
omogućiti stanovništvu da se veći dio proizvedenog otpada zbrine na zakonom predviđeni način. Također će 
kontrolirati i provoditi nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu 
sprečavanja nastajanja novih. Općina će osigurati mobilno reciklažno dvorište putem kojeg će prikupljati otpad te 
nastaviti započete aktivnosti oko ishođenja projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Isto tako 
će se raditi na dodatnim edukacijama pravnih i fizičkih osoba na području općine. Sve će to dovesti do boljeg 
sustava gospodarenja otpadom i poštivanja zakonskih obveza. 

KLASA: 351-01/18-01/06
URBROJ:2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik, 20. ožujka 2018.g. �� � � � � � �                                                                                        

Općinski načelnik 
Goran Jelinić, ing., v.r.
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14.

 Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ br. 94/13 i 73/17) i  čl. 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 08/09, 3/13 i 2/18), 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na 
svojoj 7. sjednici održanoj dana 27. ožujka 
2018.godine, donosi  

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom  na području općine 

Brodski Stupnik za 2017. god.

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području općine Brodski 
Stupnik za 2017. godinu  koji je ovom tijelu podnio 
općinski načelnik.

 

Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. ovog Zaključka je 
sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 351-01/18-01/06
URBROJ:2178/03-02-18-3
Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018.g. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.

15.

 Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine" br. 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 8/09, 3/13 i 2/18), 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 
7. sjednici održanoj dana 27. ožujak 2018. godine, 
donosi

O D L U K U

o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području općine Brodski 
Stupnik

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za 
uklanjanje odbačenog otpada na području općine 
Brodski Stupnik. 

Članak 2.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su: 
- učestala kontrola komunalnog redarstva stanja 

spremnika za komunalni otpad na lokacijama 
kod korisnika usluge na javnim površinama, 

- poštivanje znakova upozorenja o zabrani 
odbacivanja otpada na lokacijama uočenog  
odbacivanja otpada, 

- distribucija informacija o telefonskom broju na 
koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje 
otpada i informacije o načinu postupanja sa 
komunalnim otpadom, 

- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada 
putem isporučitelja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 
biorazgradivog komunalnog otpada, 

- periodične akcije uklanjanja nepropisano 
odbačenog otpada provode se na području općine 
Brodski Stupnik prve nedjelje u travnju i u rujnu 
svake godine. 

Članak 3.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke 
osiguravaju se u proračunu općine Brodski Stupnik. 
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Članak 4.

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

Članak 5.

Ova Odluka odmah po donošenju dostavit će se 
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:351-01/18-01/ 05
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine. 

PREDSJEDNIK 
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.

16.

 � Na temel ju  odredaba  St ra tegi je 
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 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.i 18/17), 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., 19/13. – 
pročišćeni tekst i 137/15), članka 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na 7. sjednici od 27. 
ožujka 2018. godine donosi, sljedeću

O D L U K U

o donošenju Strategije upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu općine 

Brodski Stupnik za razdoblje
2018. do 2023. godine

Članak 1.

� Donosi  se  Strategi ja  upravl janja  i 

raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik.

Članak 2

� Strategija upravljanja i raspolaganja 
imovinom u vlasništvu općine  Brodski Stupnik 
donosi se za razdoblje 2018.  do 2023. godine.

Članak 3.

� Strategija iz članka 1. ove Odluke čini 
sastavni dio ove Odluke, te će se zajedno s ovom 
Odlukom objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:940-01/18-01/06
URBROJ:2178/03-02-18-5
Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.

17.

STRATEGIJA 

upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik za razdoblje 

od 2018. godine do 2023. godine
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1. UVOD

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik donosi se za 
potrebe općine Brodski Stupnik. Strategija određuje 
ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje 
imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 
razdoblje od 2018. do 2023. godine. Strategijom 
upravljanja i raspolaganja se želi osigurati 
ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno 
upravljanje i raspolaganje imovinom.

Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (Narodne novine“ broj 76/13) i načela koja 
su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom 
imovinom prema kojoj je za upravljanje i 
raspolaganje nekretninama lokalnih jedinica 
potrebno uspostaviti jednaka pravila postupanja 
koja vrijede i za državne nekretnine, kao i na 
program ukupnog razvoja Strategije gospodarskog 
razvoja općine Brodski Stupnik.

Pojedini pojmovi u smisli ove Strategije, a sukladno 
odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske imaju 
sljedeće značenje:
- upravljanje imovinom u vlasništvu općine 

Brodski Stupnik podrazumijeva sve sustavne i 
koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima 
Općina optimalno i održivo upravlja svojom 
imovinom u svrhu ostvarivanja svojeg 
organizacijskog strateškog plana;

- upravljanje nekretninama podrazumijeva 
s t j e c a n j e  n e k r e t n i n a ,  r a s p o l a g a n j e 
nekretninama i ostvarivanje drugih vlasničkih 
prava sukladno propisima koji uređuju 
vlasništvo i druga stvarna prava;

- raspolaganje imovinom u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik podrazumijeva pravo na 
otuđenje, opterećenje, ograničenje i odricanje 
od prava;

- korištenje imovine u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik podrazumijeva uporabu i ubiranje 
plodova i koristi koje općinska imovina daje, 
bez otuđenja ili opterećenja.

U upravljanju imovinom Općina Brodski Stupnik 
dužna je postupati kao dobar gospodar, što prije 
svega podrazumijeva izradu sveobuhvatnog popisa 
imovine u njenom vlasništvu, s utvrđenim stanjem u 
kojem se imovina nalazi i određenom tržišnom 
vrijednosti, sagledavanja troškova i prihoda od 
nekretnina radi učinkovitog korištenja, kao i 
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utvrđivanje važnosti određenih nekretnina za 
općinu.

Odluka o upravljanju nekretninama treba se temeljiti 
na najvećem mogućem ekonomskom učinku, a 
nekretnine treba primarno klasificirati na aktivne i 
neaktivne, tj. na one s kojima će se općina Brodski 
Stupnik koristiti za vlastite potrebe ili davati na 
korištenje drugima i na ostale nekretnine kojima će 
Općina Brodski Stupnik raspolagati prema 
smjernicama iz Strategije.

Upravljanje općinskom imovinom mora se temeljiti 
na osnovnim načelima javnosti, predvidljivosti, 
učinkovitosti i odgovornosti:
- načelo javnosti upravljanja općinskom 

imovinom osigurava se propisivanjem pravila i 
kriterija upravljanja i raspolaganja imovinom u 
svim aktima općine Brodski Stupnik koja tijela 
općine donose u svezi s njihovim upravljanjem 
i raspolaganjem, te njihovom javnom objavom, 
o d r e đ i v a n j e m  c i l j e v a  u p r a v l j a n j a  i 
raspolaganja, redovitim upoznavanjem 
javnosti sa aktivnostima tijela koje upravljaju i 
raspolažu općinskom imovinom, javnom 
objavom najvažnijih odluka vezanih za 
upravljanje i raspolaganje i vođenjem registra 
općinske imovine;

- nače lo  p redv id l j i vos t i  os igu rava  da 
raspolaganje imovinom u istim ili sličnim 
slučajevima bude obuhvaćeno jednakim, 
predvidljivim postupanjem;

- načelo učinkovitosti osigurava učinkovito 
upravljanje i  raspolaganje općinskom 
imovinom radi ostvarivanja gospodarskih, 
infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih 
Strategijom kao javni interes;

- n a č e l o  o d g o v o r n o s t i  o s i g u r a v a  s e 
propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih 
nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja 
imovinom, nadzorom nad upravljanjem i 
raspolaganjem, izvješćivanjem o postignutim 
ciljevima i mjerama protiv nositelja funkcija 
koji se ne pridržavaju odredaba propisa.

Vlasništvo općine važan je instrument postizanja 
strateških razvojnih ciljeva vezanih uz regionalnu, 
prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za 
druge razvojne politike općine. Učinkovitim 
upravljanjem imovinom Općina Brodski Stupnik 
poticat će razvoj gospodarstva, a istodobno 
pridonositi boljoj kvaliteti života svih mještana 
općine.

Ova je Strategija iskorak u smislu transparentnosti i 
javne objave podataka vezanih uz upravljanje i 
raspolaganje općinskom imovinom. Tijekom 
sljedećih godina struktura ove Strategije će se 
usavršavati, posebno u vidu modela planiranja koji 
bi bio primjenjiv na metode usporedbe i mjerljivosti 
rezultata ostvarivanja provedbe iste. Nedostaci će se 
svakako pokušati maksimalno ukloniti razvijanjem 
unificirane metode izvještavanja provedbe 
Strategije i mjerljivosti rezultata rada.

1.1. OPĆI PODACI OPĆINE BRODSKI 
STUPNIK

Općina Brodski Stupnik je jedinica lokalne 
samouprave koja se nalazi u Brodsko-posavskoj 
županiji, a područje joj je utvrđeno Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj. Obuhvaća četiri naselja i to: Brodski 
Stupnik, Krajačići, Lovčić i Stari Slatinik.
Naselje Brodski Stupnik leži najvećim djelom duž 
ceste koja povezuje Slavonski Brod i Novu Gradišku 
i prema popisu stanovnika iz 2011. godine broji više 
od 1500 stanovnika. Jedan dio naselja se proteže 
prema rijeci Savi i graniči s općinom Bebrina, dok se 
dio naselja smjestio na brdovitom predjelu sjeverno 
od glavne ceste prema selu Lovčić koje ujedno čini 
sjevernu granicu općine Brodski Stupnik. Općina 
Brodski Stupnik smještena je ispod obronaka Dilj 
gore na glavnoj pruzi Zagreb – Vinkovci,  zapadno, 
graniči s  općinom Oriovac dok se s istočne strane 
veže na općinu Sibinj. 
Naselje Brodski Stupnik je najveće naselje, po broju 
stanovnika i ujedno je administrativno sjedište 
općine Brodski Stupnik.
Gospodarski položaj je povoljan jer područjem 
općine prolaze važni državni i međudržavni, 
cestovni i željeznički, koridori.
Područje općine obuhvaća površinu od 56,83 
kvadratna kilometra na kojoj živi 955 domaćinstava 
s 3036 stanovnika.

2. VAŽEĆI PROPISI U SVEZI 
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 
IMOVINOM

2.1. Zakoni i drugi propisi

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ br. 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. i 85/15. – pročišćeni tekst)

- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u 
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne 
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novine“ broj 94/13., 18/16. i 89/17.)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samouprav i  ( „Narodne  nov ine“  b ro j 
33/01.,60/01.,129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., i 
123/17.)

- Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne 
novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99.,114/01., 
100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 
60/13. i 108/17.)

- Zakon o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa 
u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina 
(„Narodne Novine“ broj 80/11)

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne 
novine“ broj 153/13 i 65/17.)

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 
i 20/17.)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 
129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 
110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 
90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14., i 
36/15.)

- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 
91/96., 48/98., 66/98. i 22/06)

- Zakon o obveznim odnosima („Narodne 
novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.)

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 
64/15)

- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ( 
„Narodne novine“ broj 78/15.)

- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 
84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.)

- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 
153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.)

- Zakon o trgovački društvima („Narodne 
novine“ broj 113/93., 34/99., 121/99., 52/00., 
118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 
152/11., 111/12., 68/13. i 110/15)

- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade 
(„Narodne novine“ broj 74/14)

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 
87/08., 136/12. i 15/15.)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne 
novine“ broj 139/10.i 19/14)

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
(„Narodne novine“ broj 69/99., 151/03., 
157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 
136/12., 157/13., 152/14 i 98/15.)

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 
(„Narodne novine“ broj 16/07., 152/08., 
124/10. i 56/13.)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“ broj 39/13. i 48/15.)

- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 
19/98., 50/12 i 89/17.)

  
2.2. Opći akti općine Brodski Stupnik

- Statut općine Brodski Stupnik ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 8/09. 
i 3/13 i 2/18)

- Odluka o Prostornom planu uređenja općine 
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" broj 21/2002.)

- Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO 
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" broj 20/07., 26/12., 1/15. i 
14/15)

- Odluka o komunalnom redu ( "Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" broj 26/17)

- Odluka o grobljima na području općine Brodski 
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 8/17)

- Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 
10/12.)

- Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji 
poslovnih prostora u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 26/12., 1/15.,15/15. i 23/15).

- Odluka o upravljanju i  gospodarenju 
nekretninama u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 10/11.)

- Odluka o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 7/16)

- Odluka o davanju na privremeno i povremeno 
korištenje poslovnog prostora u objektima u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
7/16.)

3. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Općina Brodski Stupnik  sustavno se trudi upravljati 
imovinom s ciljem povećanja prihoda. 
Važnost poboljšanja upravljanja imovinom je 
prepoznata kako od izvršnog tijela, tako i od 
predstavničkog tijela općine.
Lokalne samouprave bit će sposobne učinkovito 
upravljati svojom imovinom samo ako prihvate  
ključne elemente iz prakse upravljanja imovinom i 
to:
- upravljanje, računovodstvo, izrada proračuna i 
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radovi zasnovani po jedinici  imovine,
- relevantne i redovito ažurirane baze podataka o 

f i z ičk im opera t ivn im i  f inanc i j sk im 
značajkama nekretnina,

- godišnji pregledi i izvještavanje,
- parametri privatnog tržišta, uključivši tržišnu 

vrijednost svih prenosivih nekretnina,
- standardi financijskih instrumenata i rezultata 

koji se primjenjuju na tržištu  nekretnina 
(primjerice obračuni povrata na ulaganja i 
kapitalizacija),

- uvođenje djelotvornog natjecanja za zakup, 
prodaju i nabavu usluga i materijala,

- prodaja manjih nekretnina radi efikasnijeg 
upravljanja portfeljom.

Kvalitetan model upravljanja imovinom sastoji se 
od sljedećih aktivnosti:
- uvođenje baze podataka/sustava inventure za 

svaku jedinicu imovine posebno,
- klasifikacija imovine i formuliranje financijske 

politike u skladu s klasifikacijom,
- procjena nekretnina,
- računovodstvo i financijsko planiranje za 

imovinu,
- intenzivna financijska analiza projekata, 

imovine i portfelja,
- deregulacija poslovnog zakupa i poboljšanje 

postupaka iznajmljivanja,
- izvještavanje o imovini,
- konsolidiranje upravljanja,
- izrada planova za upravljanje imovinom.

4. ANALIZA STANJA IMOVINE I 
POSTOJEĆI MODEL UPRAVLJANJA I 
RASPOLAGANJA IMOVINOM

Općina Brodski Stupnik u svom vlasništvu/ 
suvlasništvu ima sljedeći portfelj imovine:

- nekretnine (zemljišta, poslovne prostore, 
stambene prostore i dr.),

- javne površine i prostore (nerazvrstane ceste, 
zelene površine, javne površine, dječja 
igrališta i drugo).

- sportska igrališta i objekte,
- kulturne objekte,
- komunalnu i prometnu infrastrukturu,
- poslovne udjele u trgovačkim društvima,
- druga imovina. 

Postojeći model upravljanja nekretninama normiran 
je putem zakonskih, podzakonskih akata, te putem 
općih akata općine. Donesena je Odluka o 

upravljanju i raspolaganju  nekretninama u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik kojom se utvrdila 
nadležnost i postupanje tijela općine Brodski 
Stupnik, te ovlasti, procedure, mjerila i kriteriji za 
sve oblike raspolaganja nekretninama.
Ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje 
nekretninama u vlasništvu općine imaju Općinsko 
vijeće, odnosno načelnik, ako posebnim zakonom 
nije drukčije određeno.
Općinsko vijeće, odnosno načelnik stječu, otuđuju, 
raspolažu i upravljaju nekretninama u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik pažnjom dobrog gospodara 
u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog 
napretka mještana općine Brodski Stupnik, a sve na 
načelima zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju 
nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5 % 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđenju nekretnine, odnosno čija je pojedinačna 
vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna. 

� Odluka o  upravl janju  i  raspolaganju  
nekretninama obuhvaća sljedeće aktivnosti:
· stjecanje, otuđenje i terećenje  nekretnina,
· način otuđenja i provođenje postupka otuđenja 

nekretnina,
· posebni uvjeti prodaje stanova i poslovnih 

prostorija u vlasništvu općine,
· provođenje postupka davanja u zakup 

neizgrađenog građevinskog zemljišta i javnih 
površina,

· ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih 
prava na nekretninama, a koje nije uređeno 
drugim općim aktima općine Brodski Stupnik.

Navedenom Odlukom ne uređuju se postupci 
davanja u zakup poslovnih prostora, davanje u 
najam stanova u vlasništvu  općine Brodski Stupnik, 
kao niti raspolaganje nekretninama kroz postupke 
dodjele koncesija ili javno-privatnog partnerstva, a 
koji se uređuju posebnim propisima.

4.1. USPOSTAVA REGISTRA IMOVINE

Uspostavljanje baze podataka i popisa imovine prvi 
je i najvažniji korak u uspostavi djelotvornog 
sustava upravljanja imovinom. Detaljna baza 
podataka omogućava nadzor i analizu  imovine, te 
osigurava visok stupanj transparentnosti u radu 
općine Brodski Stupnik.

Registar imovine bit će sačinjen uvažavajući točne i 
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podrobne podatke preuzete iz katastra nekretnina, 
zemljišnih knjiga, sudskog registra, te drugih javnih 
registara. Neki od tih podataka su stalni ili se rijetko 
mijenjaju,  dok su ostali  podložni češćim 
promjenama.
Registrom imovine omogućuje se financijsko 
praćenje prihoda i rashoda po svakoj jedinici 
imovine.

Registar imovine uspostavlja se i vodi sukladno 
članku 60. Zakona o upravljanju i raspolaganju 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Način 
uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja registra 
imovine propisan je Uredbom o registru državne 
imovine.
Registar imovine je sveobuhvat autentičnih i 
redovito ažuriranih pravnih, fizičkih, ekonomskih 
financijskih podataka o imovini.

4.2. STANJE DOKUMENTACIJE, VLASNIČKI 
UPISI I PRAĆENJE IMOVINE

Upravljanje imovinom zahtjeva točne podatke o 
imovini. Općina Brodski Stupnik će putem registra 
imovine uspostaviti cjelovitu i sistematiziranu 
evidenciju imovine u svom vlasništvu, te će donijeti 
plan aktivnosti za rješavanje imovinsko-pravnih 
odnosa, procjene i evidentiranja imovine u 
poslovnim knjigama i pokretanje postupaka upisa 
prava vlasništva na nekretninama u korist općine 
kao i usklađenja zemljišno-knjižnog stanja sa 
stanjem u katastarskom operatu.

5. NEKRETNINE

5.1 ZEMLJIŠTA

U portfelju nekretnina vlasništvo općine Brodski 
Stupnik važan udio čine zemljišta koje predstavljaju 
veliki potencijal za investicije i ostvarivanje 
ekonomskog rasta.
Stoga je nužno ono zemljište koje je prostornim 
planom predviđeno za gradnju urediti i učiniti 
sposobnim za gradnju, te dalje s istim raspolagati 
sukladno odredbama zakona.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća:
- prikupljanje tehničke dokumentaci je , 

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i 
ishođenje dozvola potrebnih za provedbu 
radova na uređenju građevinskih zemljišta,

- osiguranje sredstava za uređenje građevinskog 
zemljišta u proračunu,

- građenje odnosno rekonstrukciju komunalne 

infrastrukture prema posebnom zakonu,
- sanaciju terena u naselju (odvodnjavanje, 

izravnavanje, osiguranje zemljišta i sl.)
- iniciranje i organizaciju suradnje s pravnim 

osobama s javnim ovlastima i drugim 
subjektima u čijem je djelokrugu, prema 
posebnim zakonima, građenje građevina 
prometne, elektroopskrbne i telekomuni-
kacijske infrastrukture, te zdravstvenih, 
obrazovnih, upravnih i drugih javnih građevina 
potrebnih za život i rad u jedinici lokalne 
samouprave.

Krajnji cilj uređenja građevinskih zemljišta jest 
djelovanje sukladno dokumentima prostornog 
uređenja, odnosno izgradnja, a kao posljedica 
izgradnje poticanje naseljavanja, te podizanje 
kvalitete života i rada na području općine.

Novo ustrojeni grad Slavonski Brod te općine 
Bebrina, Oriovac, Donji Andrijevci, Gundinci, 
Garčin, Klakar, Sibinj, Slavonski Šamac, Brodski 
Stupnik, Vrpolje, Velika Kopanica, Podrckavlje i 
Oprisavci zaključile su temeljem članka 11. stavka 
2. i članka 87. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi 
("Narodne novine" broj 90/92), dana 24. svibnja 
1994. godine Sporazum o preuzimanju pokretne i 
nepokretne imovine bivše općine Slavonski Brod na 
području općine Brodski Stupnik, KLASA:  940-
01/93-01/35, URBROJ: 2178-06-03/93-1. Predmet 
navedenog Sporazuma je preuzimanje pokretne i 
nepokretne imovine bivše općine Slavonski Brod 
koje se nalaze na području općine Brodski Stupnik, a 
sastoji se od: građevinskog zemljišta, zgrada, 
stanova, te pokretne imovine bivših mjesnih 
zajednica.

Zemljište koje je u vlasništvu općine, a koje prema 
svojoj kulturi predstavlja poljoprivredno zemljište 
mora se odražavati pogodnim za poljoprivrednu 
proizvodnju do privođenja istog namjeni određenoj 
prostorno-planskom dokumentacijom. Ista 
zemlj iš ta  potrebno je  davat i  u  zakup za 
poljoprivrednu obradu sukladno posebnim 
propisima.

Uvjeti prodaje

Raspolaganje nekretninama vrši se isključivo 
temeljem provedenih javnih natječaja, osim u 
slučajevima kad je to posebnim zakonom drugačije 
uređeno.
Javni natječaji za prodaju nekretnina objavljuju se 
na mrežnim stranicama općine Brodski Stupnik, kao 
i na oglasnoj ploči općine, te se obavijest o javnom 
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natječaju objavljuje u dnevnom tisku.

Ulaganja

Općina Brodski Stupnik sukladno mogućnostima, 
potrebama te odredbama Proračuna ulaže u 
nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu. Sva 
ulaganja su iskazana u knjigovodstvenim 
evidencijama. Prilikom ulaganja u zajedničke 
dijelove nekretnina Općina Brodski Stupnik u istima 
sudjeluje sukladno svojem suvlasničkom omjeru.

Zemljišta u vlasništvu općine Brodski Stupnik 
generiraju trošak u slučajevima ulaganja u iste. Sva 
ulaganja prati i knjigovodstvena evidencija na način 
da se povećava vrijednost imovine.

Tijekom sljedećeg razdoblja planirane su ove 
aktivnosti:
- postupanje po postojećim zahtjevima za 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik,

- zahtjevi i prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za 
investicije razvoja javne infrastrukture te 
stvaranje uvjeta za poboljšanje životnog 
standarda i stambenih uvjeta života,

- aktivnost i  prema planovima tekućeg, 
investicijskog i interventnog održavanja.  

5.2. POSLOVNI PROSTORI

Općina ukupno raspolaže sa 16 poslovnih prostora 
od kojih je manji dio dan u zakup  poslovnim 
subjektima putem javnog natječaja uz obvezu 
podmirenja zakupnine, dok su ostali prostori, 
društveni i vatrogasni domovi, te objekti uz sportska 
igrališta na korištenju lokalnom stanovništvu i 
koriste se u društvene svrhe.
Jedan dio poslovnih prostora daju se u zakup 
temeljem Odluke o načinu i uvjetima davanja u 
zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik sa njenim izmjenama i dopunama.
Drugi dio poslovnih prostora u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik daju se na povremeno i privremeno 
korištenje, ne dužem od 30 dana i to temeljem 
Odluke o davanju na privremeno i povremeno 
korištenje poslovnog prostora u objektima u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik, a koja se odnosi 
na korištenje društvenih domova, vijećnica i zgrada 
„Stare općine“. Istom Odlukom određena je i visina 
naknade po namjeni korištenja.
Također, posebnom Odlukom o načinu upravljanja i 
korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik definiran je način korištenja javnih 

sportskih građevina i drugih sportskih građevina u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik. 
Javne sportske građevine u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik jesu:
- nogometno igralište s tribinama i objektima – 

sv lač ionicama,  uredskim i  k lupskim 
prostorijama u naselju Brodski Stupnik,

- nogometno igralište s tribinama i objektima – 
sv lač ionicama,  uredskim i  k lupskim 
prostorijama u naselju Stari Slatinik.

Prethodno citiranom Odlukom  definirano je što se 
smatra javnom sportskom građevinom, a u skladu s 
odredbama Zakona o sportu.

5.3. STANOVI

Općina Brodski Stupnik je temeljem Sporazuma o 
preuzimanju pokretne i nepokretne imovine bivše 
općine Slavonski Brod na području općine Brodski 
Stupnik od 24. svibnja 1994. godine preuzela 
određeni broj stanova. 
Predmetni  s tanovi  bi l i  su  u najmu,  a  sa 
najmoprimcima su bili zaključeni Ugovori o najmu 
stanova sa zaštićenom najamninom.
Temeljem zakonskih odredbi i to članka 49. Zakona 
o upravljanju državnom imovinom Općinsko 
državno odvjetništvo podnijelo je Općinskom sudu 
u Slavonskom Brodu  2012. godine prijedlog za 
uknjižbu prava vlasništva na onim stanovima koje su 
društvena poduzeća u postupku pretvorbe prenijela 
fondov ima  u  s t ambenom i  komuna lnom 
gospodarstvu, a koji nisu prodani nositeljima 
stanarskog prava na temelju Zakona o prodaji 
stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Općina Brodski Stupnik izdala je Tabularne isprave 
radi valjanog upisa takvih stanova u korist 
Republike Hrvatske. 
Jedan dio stanova koji nije predan u vlasništvo 
Republici Hrvatskoj  prodan je osobama koje su u 
trenutku prodaje bili  najmoprimci.
U trenutku donošenja ove Strategije Općina Brodski 
Stupnik nema u svom vlasništvu niti jedan stan. 

5.4. NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su "ceste koje se koriste za 
promet vozilima i koje svatko slobodno može 
koristiti na način i pod uvjetima određenim zakonom 
o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane 
kao javne ceste". Nerazvrstane ceste su "javno dobro 
u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave".
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Nerazvrstane ceste čine bitan dio imovine općine 
Brodski Stupnik. Sukladno zakonskim odredbama, 
ne mogu se otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne 
samouprave, a za njihovo održavanje i građenje 
namjenski se koriste sredstva komunalne naknade, 
komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju, 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru i drugih izvora.

Zemljišne knjige i katastar zemljišta često puta ne 
prikazuju točno, stvarno stanje nekretnine na terenu. 
To se najviše vidi upravo na upisima nerazvrstanih 
cesta, vjerujemo radi činjenice što su one izvan 
pravnog prometa pa često puta nije niti bilo interesa 
da se uskladi stvarno stanje sa stanjem u knjigama. 
Radi toga Općina mora, sukladno svim financijskim 
mogućnostima i prioritetima, kontinuirano 
poduzimati potrebne aktivnosti odnosno izrađivati 
geodetske elaborate, te temeljem Zakona o cestama i 
Odluke o nerazvrstanim cestama, podnositi 
prijedloge za uknjižbu prava vlasništva općine 
Brodski Stupnik.

6. UPRAVLJANJE POSLOVNIM 
UDJELIMA OPĆINE U TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA 

Trgovačka društva doprinose stvaranju bruto 
društvenog proizvoda te nastavno povećavaju 
zaposlenost i njihovo je poslovanje značajno za 
mještane općine kao i za dijelove poslovnog sektora.

Općina Brodski Stupnik sudjeluje u vlasničkoj 
strukturi sljedećih trgovačkih društava:

- Vodovod d.o.o. Slavonski Brod – 1,72% udjela 
u vlasništvu,

- Posavska Hrvatska d.o.o. Slavonski Brod – 
3,59 % udjela u vlasništvu

- Locorum d.o.o. Brodski Stupnik - 100 % udjela 
u vlasništvu

U budućem periodu Općina Brodski Stupnik ima 
namjeru pristupiti osnivanju ustanova na području 
općine.

6.1. DRUGA IMOVINA

Drugu imovinu općine čine:
- materijalna imovina  -  prirodna bogatstva,
- nematerijalna imovina,
- građevinski objekti,
- postrojenja i oprema,

- umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,
- nematerijalna proizvedena imovina,
- sitan inventar,
- dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi,
- novac, depoziti, jamčevni polozi i drugo,
- vrijednosni papiri,
- potraživanja za prihode poslovanja,
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

Sva se imovina upisuje u odgovarajuće knjige 
osnovnih sredstava i sitnog inventara po kontima i 
amort izaci jskim grupama sa naznačenom 
nabavnom i knjižnom vrijednosti. Jednom godišnje 
radi se  inventura imovine i usklađuje se vrijednost.

Godišnjim planom upravljanja i raspolaganja 
imovinom koji će se odnositi na svaku pojedinačnu 
proračunsku godinu planirat će se investicije za 
izgradnju i održavanje nekretnina u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik.

Radi učinkovitog upravljanja nekretninama Općina 
će tijekom 2018. godine ustrojiti registar imovine u 
koji će se unijeti podaci o svim pojavnim oblicima 
imovine koje su u vlasništvu općine. U razdoblju 
provođenja ove Strategije Općina će kontinuirano 
voditi i ažurirati podatke u registru imovine.

7. CILJ STRATEGIJE I SMJERNICE ZA 
NJEZINO OSTVARENJE

Nekretnine u vlasništvu općine Brodski Stupnik su 
jedan od važnih resursa gospodarskog razvoja i 
moraju se odgovorno upotrebljavati. Općina je 
svjesna činjenice nedovoljno iskorištenog resursa 
općinske imovine. Jedan od glavnih ciljeva 
Strategije je staviti imovinu u funkciju. Svako 
učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama 
kao preduvjet  podrazumijeva poznavanje 
vrijednosti nekretnina. Nekretnine se mogu koristiti 
kao pasivni gospodarski potencijal ili se njima može 
aktivno raspolagati. Međutim, osnovni podatak za 
svakog vlasnika predstavlja vrijednost njegove 
nekretnine.

Vezano uz postupke legalizacije nekretnina poduzet 
će se sve mjere u očuvanju imovine općine na kojoj 
su izgrađene i legalizirane građevine.

Općina će radi učinkovite provedbe Strategije 
donositi i godišnji Plan upravljanja nekretninama i 
to početkom godine za tekuću godinu, ili krajem 
godine za sljedeću kalendarsku godinu.
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Jedan od prvih i najvažnijih koraka u uspostavi 
djelotvornijeg i učinkovitijeg sustava upravljanja 
imovinom jest uspostava odgovarajućih evidencija 
imovine. U trenutku donošenja ove Strategije, 
Općina dovršava postupak ustrojavanja evidencije 
imovine koja se nalazi u njezinom vlasništvu 
odnosno suvlasništvu, a koja će kao registar imovine 
biti tabelarno prikazana obuhvaćajući sljedeće 
podatke:
- popis katastarskih čestica,
- katastarske općine,
- zemljišno-knjižni uložak,
- broj  katastarske čestice,
- površina,
- broj posjedovnog lista,
- broj katastarske čestice iz posjedovnog lista,
- naziv katastarske općine,
- površinu katastarske čestice iz posjedovnog 

lista,
- vlasništvo – udjeli,
- procijenjena tržišna vrijednost,
- prostorno-planska namjena,
- napomene (podaci o teretima, sudskim 

sporovima i slično)

Plan je ovakvu detaljnu bazu podataka sustavno 
ažurirati i nadopunjavati, a sve u cilju održavanja 
kvalitete postavljenog registra nekretnina koji će po 
potrebi dati točne i precizne podatke o svakoj 
nekretnini u vlasništvu/suvlasništvu općine Brodski 
Stupnik.

Plan aktivnosti kojim se namjerava uspostaviti 
učinkovito raspolaganje imovinom za vrijeme 
trajanja ove Strategije, a sukladno svemu do sada 
iznijetom jest:
- konstantno ažuriranje uspostavljene baze 

nekretnina na način da se mora voditi računa o 
tome da se u nju upisuju sve nekretnine na 
kojima je Općina stekla pravo vlasništva (bilo 
da se radi o kupovini, putem ošasnih postupaka, 
darovanjem ili nekim sličnim institutom 
prijenosa prava vlasništva) ili je iste otuđio.

- redovito ažuriranje ostale imovine (pokretna i 
druga imovina)  u  za  to  predviđenim 
inventurnim popisima i usklađivanje sa 
knjigovodstvenim evidencijama.

- poduzimanje aktivnosti da se zemljište koje je 
prostornim planom predviđeno za gradnju 
uređuje i priprema za izgradnju, te da se njime 
dalje upravlja i raspolaže sukladno zakonskim 
odredbama  proračunskim sredstvima općine.

- poduzimanje aktivnosti da se zemljište u 
vlasništvu općine, a koje prema svojoj kulturi 
predstavlja poljoprivredno zemljište, održava 

pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju na 
način da se sukladno iskazanom interesu isto 
dodjeljuje u zakup za poljoprivrednu obradu 
sukladno zakonskim propisima i internim 
aktima općine.

- pridržavanje odredaba Odluke o davanju u 
zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik.

- konstantno održavanje poslovnih prostorija i 
društvenih zgrada sukladno pozitivnim 
zakonskim propisima posebice imajući u vidu 
podizanje energetske učinkovitosti prostora 
kako bi se smanjili troškovi održavanja.

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i 
postupno uvođenje upisa prava vlasništva 
općine na uknjiženim i neuknjiženim 
nekretninama i njihovo evidentiranje u 
poslovne knjige.

- sustavno usklađivanje podataka u zemljišnim 
knjigama i katastru.

- provođenje  akt ivnost i  za  razvrgnuće 
suvlasničke zajednice na onim nekretninama na 
kojima postoji suvlasnička zajednica,

- učestalo i žurno rješavanje imovinsko-pravnih 
odnosa na nekretninama potrebnim radi 
realizacije investicijskih projekata i izgradnje 
komunalne infrastrukture.

- provođenje postupaka prisilne naplate protiv 
svih subjekata koji ne podmiruju uredno svoje 
obveze prema Općini Brodski Stupnik s bilo 
koje osnove.

- učes ta lo  p raćen je  p ravn ih  p rop i sa  i 
usklađivanje općih akata, te njihovo javno 
objavljivanje na mrežnim stranicama kao i u 
javnom glasilu općine Brodski Stupnik.

8. ZAKLJUČAK

Učinkovito i  t ransparentno upravl janje i 
raspolaganje imovinom u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik jest cilj i vizija donošenja ove Strategije. 
Dužnost općine Brodski Stupnik, kao i svih ostalih 
jedinica lokalne samouprave je učinkovito i 
jednoobrazno i transparentno raspolaganje i 
upravljanje imovinom. Stoga se pristupilo izradi ove 
Strategije čiji je osnovni cilj analizirati postojeće 
stanje i odrediti smjernice kao pomoć u što 
kvalitetnijem gospodarenju imovinom. Neovisno od 
činjenice što je do sada upravljanje i raspolaganje 
bilo na zadovoljavajućoj razini, konstantno treba 
težiti uspostavi još boljeg sustava gospodarenja 
općinskom imovinom i to upravo činimo 
donošenjem ove Strategije.
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18.

 Na temelju članka 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” 08/09, 3/13 i 2/18) i Proračuna 
općine Brodski Stupnik za 2018. godinu (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” 26/17), 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na 
svojoj 7. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, 
donosi

O D L U K U
 

o zamjeni postojećih rasvjetnih tijela 
(reflektora)  na sportskom

objektu u Brodskom Stupniku

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu prihvaća provedbu 
aktivnosti zamjene postojećih rasvjetnih tijela 
(reflektora) na sportskom objektu u Brodskom 
Stupniku  kroz AKTIVNOST: Održavanje sportskih 
objekata u vrijednosti od cca 30.000,00 kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:406-01/18-01/02
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.

19.

 Na temelju članka 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj: 8/09, 3/13 i 2/18), 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 7. 
sjednici održanoj  27. ožujka  2018. godine, donijelo 
je

Z A K L J U Č A K 

o davanja prijedloga osoba za obavljanje 
mrtvozorničke djelatnosti  za područje općine 

Brodski Stupnik  

I.

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
predlaže Županijskoj skupštini Brodsko-posavske 
županije osobe za obavljanje mrtvozorničke 
djelatnosti za područje općine Brodski Stupnik i to:

1. Željka Siser, dr.med.
2. Mato Gjurčević, dr.med.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:501-01/18-01/01
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine
�

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 1204



OPĆINA  GUNDINCI

4.

 Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i 
članka 30. Statuta općine Gundinci  («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 01/18.) 
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj  8. 
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2018.god. donosi:

P O S L O V N I K

Općinskog  vijeća općine Gundinci

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

� Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje 
način konstituiranja Općinskog  vijeća, ostvarivanje 
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje 
prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, 
način i postupak donošenja akata u Općinskom 
vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak 
izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za 
rad Općinskog vijeća općine Gundinci.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG 
VIJEĆA

Članak 2.

� Konstituirajuća sjednica Općinskog  vijeća 
saziva se na način, po postupku i u rokovima 
utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je 
konstituirano izborom predsjednika Općinskog 
vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici 
nazočna većina  članova Općinskog vijeća.
� Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u 
daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti 
predsjednika Općinskog vijeća u pogledu 
predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora 
Mandatne komisije i Odbora za  izbor i imenovanja, 
ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo 
pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim 
Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke 
predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.
� Nakon što je  Općinsko vijeće konstituirano, 
izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 
domovino” .

Članak 3.

� Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim 
izborima, vijećnici polažu prisegu. 
� Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 
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Općinskom vijeću općine Gundinci obavljati 
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati 
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine 
Gundinci, te da ću se zauzimati za svekoliki 
napredak Republike Hrvatske i općine Gundinci”.
� Predsjedatelj poslije pročitane prisege 
proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što 
je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i 
izgovara: “Prisežem”.
� Vijećnik koj i  n i je  bio  nazočan na 
konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, 
kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže 
prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.

� U slučaju mirovanja mandata i prestanka 
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 
vijećnika.

� Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, 
zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, 
a kojeg odredi politička stranka.
� Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi 
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat 
kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, 
kojem je prestao mandat.
� Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi 
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
� Ostavka se podnosi u pisanom obliku 
Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama 
Statuta općine Gundinci.

Članak 5.

� � Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i 
Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili 
najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu 
dnevnog reda konstituirajuće sjednice. 

 
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 6.

� Prava i dužnosti vijećnika propisana su 
Statutom općine Gundinci. 

Članak 7.

� Pročelnici upravnih tijela dužni su vijećniku 
pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje 
su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog 

tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao 
vijećniku potrebne.
� Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja 
od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika 
radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 

Članak 8.

� Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za 
Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u 
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi 
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i 
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo 
Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku 
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su 
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili 
radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i 
objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja 
problema na koje nailazi u obavljanju funkcije 
vijećnika.

Članak 9.

� Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub 
nezavisnih vijećnika.
� Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
� Klubovi vijećnika obavezni su o svom 
osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog 
vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o 
članovima.
� Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 
klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, 
prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

VIJEĆA

Članak 10.

� Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika .
� Predsjednika odnosno potpredsjednika bira 
Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim 
glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika 
Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.
� Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog 
samo za jednog kandidata.
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Članak 11.

� Izbor predsjednika i potpredsjednika se 
obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
� Ako prigodom glasovanja za izbor 
predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat 
ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim 
kandidatima se ponavlja.
� Ako je za izbor predsjednika i potpredsjed-
nika bilo predloženo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata 
koji su dobili najviše glasova.
� Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
� Ako niti u ponovljenom glasovanju niti 
jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja 
se izborni postupak u cijelosti.
U slučaju odsutnosti predsjednika vijeća zamjenjuje 
ga izabrani potpredsjednik.

Članak 12.

� Prava i dužnosti predsjednika Općinskog 
vijeća propisana su Statutom općine Gundinci i 
ovim Poslovnikom.

Članak 13.

� Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, 
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika.

Članak 14.

� Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 
pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće.

� �
V. RADNA TIJELA

Članak 15.

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom 
općine su:
1.  Odbor za izbor i imenovanja,
2. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost,
3. Mandatna komisija.

� Pored radnih tijela navedenih u stavku l. 
ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom 
osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz 
djelokruga Općinskog vijeća.

� Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu 
između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, 
stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Odbora za 
izbor i imenovanja,  uz prethodni poziv političkim 
strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje 
prijedloge.
� O prijedlogu kandidata za predsjednika i 
članove radnih tijela glasuje se u cjelini. 

Članak 16.

� Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva 
člana.
� Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća  iz redova vijećnika.

Članak 17.

� Odbor za izbor i  imenovanja, čine 
predsjednik i četiri člana.
� Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova 
vijećnika Općinskog vijeća.

Članak 18.

� Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost, čine predsjednik i dva člana. 
� Predsjednik Komisije se bira iz redova 
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i 
drugi javnih osoba.
 

Članak 19.

� Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, 
reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.
� O sazivanju s jednica radnih t i je la 
Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih 
radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče 
Općinskog vijeća i objavom na web stranici općine 
Gundinci.
� U radnim tijelima razmatraju se akti koje 
donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug 
rada radnog tijela.
� Radno tijelo obavezno je o svojim 
zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, 
načelnika i Općinsko vijeće.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I  
OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 20.

Općinski načelnik i  zamjenik općinskog načelnika 
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na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.

� Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu 
sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću 
dužnost općinskog načelnika/zamjenika općinskog 
načelnika općine Gundinci obavljati savjesno i 
odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava 
Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine 
Gundinci, te da ću se zauzimati za svekoliki 
napredak Republike Hrvatske i općine Gundinci”.
� Predsjednik Općinskog vijeća poslije 
pročitane prisege proziva pojedinačno općinskog 
načelnika i zamjenika općinskog načelnika , a 
općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika 
nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, 
ustaju i izgovaraju: “Prisežem”. 

Članak 21.

� Općinski načelnik i zamjenik općinskog 
načelnika  prisustvuju sjednicama Općinskog 
vijeća.
� Općinski načelnik određuje izvjestitelja za 
točke dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu 
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 

Članak 22.

� 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.
� Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni 
izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, 
smatra li da je prisutnost  izvjestitelja nužna, 
raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 23.

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog 
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća 
izvješćuju općinskog načelnika i izvjestitelje 
najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.  

Članak 24.

Način i postupak pokretanja  razrješenja općinskog  
načelnika propisan je Statutom općine Gundinci.
�

VII. AKTI VIJEĆA

Članak 25.

� Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  koje 
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik 
Vijeća.

Članak 26.

� Na izvornike odluka i drugih  akata 
Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.
� Pod izvornikom odluka odnosno drugih 
akata Općinskog  vijeća podrazumijeva se onaj tekst 
odluke odnosno drugog akta,  koji je usvojen na 
sjednici Općinskog vijeća.
� Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se 
u  pismohrani općine Gundinci.

Članak 27.

� Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog 
vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju 
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće 
objavljuju se u Službenom vjesniku i na službenim 
web stranicama općine Gundinci. 
� O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog 
članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće.

Članak 28.

� Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi 
Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, 
općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, 
osim ako je zakonom propisano da pojedini 
prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Članak 29.

� Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni 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, odnosno 
podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat 
će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni 
ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu 
otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se 
prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije 
upućen Općinskom vijeću.
� Ukoliko je prijedlog odluke skinut s 
dnevnog reda ili odluka nije donesena na 
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Općinskom vijeću, može se ponovno staviti na 
dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako 
Općinsko vijeće ne odluči ranije.

Članak 30.

� Postupak donošenja akta pokreće se 
prijedlogom akta.
� Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za 
donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, 
tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno 
dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i 
odgovarajuća dokumentacija.
� Pred laga te l j  ak ta  odnosno  n jegov 
predstavnik može na početku rasprave podnijeti 
uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko 
obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći 
akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno 
obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
� Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ 
u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
mišl jenja i  izjašnjavati  se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama.
� Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku 
rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava 
ima i izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost.

Članak 31.

� Ako dva ili više predlagatelja upute posebne 
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, 
preds jednik  Općinskog vi jeća  pozvat  će 
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan 
prijedlog.
� Ako se ne postigne dogovor, predsjednik 
Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u 
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća 
redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 32.

� Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje 
prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za 
prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 
minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i 
duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od 
propisanog  stavkom 1. ovog članka. 

Članak 33.

� Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga 
akta podnosi se u pravilu pisano u obliku 

amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije 
održavanja sjednice.
� Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili 
dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi 
samo na članke obuhvaćene predloženim 
izmjenama i dopunama.
� Amandman se upućuje predsjedniku 
Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća 
ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, 
predlagatelju akta i općinskom načelniku, ukoliko 
on nije predlagatelj.
� Pravo na podnošenje amandmana imaju 
ovlašteni predlagatelji akata iz članka 28. ovog 
Poslovnika.
 

Članak 34.

� Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s 
tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i 
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.
� Pred laga te l j  ak t a  može  podnos i t i 
amandmane sve do zaključenja rasprave.
� Općinski načelnik može do zaključenja 
rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i 
kada nije predlagatelj.

Članak 35.

� Ako su podneseni amandmani takve naravi da 
bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se 
rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo 
dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
� Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, 
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
zatraži općinski načelnik, neovisno da li je on 
predlagatelj.

Članak 36.

� O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj 
akta ili ne.

� Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u 
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima.

Članak 37.

� Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
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- ako ga je podnijela Komisija za Statut, Poslovnik 
i normativnu djelatnost i s njima se suglasio 
predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima 
se suglasio predlagatelj akta.

Članak 38.

� Ako konačni prijedlog akta nije podnio općinski 
načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 
suglasio općinski načelnik, se glasuje  odvojeno.
� Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 
vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta 
o kojoj se odlučuje.

Članak 39.

� O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
� Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta 
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 
amandmanima.
� Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM 
POSTUPKU

Članak 40.

� Iznimno, akt se može donijeti po hitnom 
postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani 
razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u 
određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za 
Općinu.
� Za donošenje akata po hitnom postupku, ne 
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 
29. ovog Poslovnika.
� Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako prijedlog 
podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 
većine vijećnika.
� Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku 
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog 
vijeća.

� Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku vijećnicima, te općinskom načelniku, ako 
on  nije predlagatelj.
 

Članak 41.

� Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom 
postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja 
u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i 
odlučuje o aktu.

Članak 42.

� Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 
postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave.
� O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog 
članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje 
se odnose na prijedloge akata koji se donose u 
redovnom postupku.

X. DONOŠENJE PRORAČUNA I 
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA

OPĆINE

Članak 43.

� Prijedlog proračuna, projekciju proračuna 
za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju  proračuna općine Gundinci 
podnosi općinski načelnik na način i u rokovima 
propisanim zakonom.

Članak 44.

� Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  
proračuna donose se većinom glasova svih 
vijećnika.

XI. VIJEĆNIČKA PITANJA 

 Članak 45.

� Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
općinskom načelniku, zamjeniku općinskog  
načelnika i pročelnicima upravnih tijela u svezi 
poslova iz njihovog djelokruga rada.
� Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 
vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u  
pisanom obliku posredstvom predsjednika 
Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome 
ga upućuje. 
� Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 
vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može 
trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja 
vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da 
može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje 
može trajati najduže pet minuta. 
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� Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj 
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti 
razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj 
sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.
� Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može 
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor 
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
� Općinski načelnik, zamjenik općinskog  
načelnika odnosno pročelnici dostavljaju pisani 
odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika 
Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća 
upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
 

Članak 46.

� Pi tan ja  ko ja  v i jećn ic i  pos tav l ja ju 
općinskom načelniku, zamjeniku općinskog 
načelnika, odnosno pročelnicima upravnih tijela kao 
i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i 
kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih 
mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.

� Ako smatra da postavljeno pitanje nije u 
skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati 
ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
� Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s 
odredbama ovog Poslovnika,  predsjednik 
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili 
osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti 
vijećnika.

Članak 47.

� Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 
predstavlja profesionalnu tajnu, općinski načelnik, 
zamjenik općinskog  načelnika odnosno pročelnik 
može predložiti da se odgovori neposredno 
vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez 
prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog 
tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje.
�

Članak 48.

� Nakon primljenog odgovora vijećnik može na 
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o 
odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje 
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od 
dvije minute.
� Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na 
kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio 
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i 
dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti 
mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG 
NAČELNIKA

Članak 49.

� Općinski načelnik podnosi izvješće o svom 
radu u skladu s odredbama Statuta općine Gundinci.

Članak 50.

� Prijedlog za traženje izvješća od općinskog 
načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
� Prijedlog se podnosi u pisanom obliku 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 kojem se traži 
izvješće.   

Članak 51.

� Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja 
prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve 
iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava 
nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što 
protekne 8 dana od dana  primitka.
 

Članak 52.

� Predstavnik vijećnika koji su podnijeli 
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici 
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
� Općinski načelnik ima pravo na sjednici 
usmeno se očitovati na podneseni prijedlog. 

Članak 53.

� Raspravu o izvješću općinskog  načelnika 
Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem 
stajališta o pitanju koje je zahtjevom za 
podnošenjem izvješća pokrenuto ili  donošenjem 
zaključka kojim se od općinskog načelnika traži  
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.
 

Članak 54.

� Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 
izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući 
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
� Ako prijedlog za traženje izvješća 
općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za 
traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju  ne 
može se ponovno postaviti prije proteka roka od 2 
dana od dana kada je Općinsko vijeće donijelo 
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zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje 
izvješća od općinskog načelnika. 

XIII. RED NA SJEDNICI

l. Sazivanje sjednice

Članak 55.

� Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
Općinskog vijeća. 
� Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog 
najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog 
općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana 
primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 
općinskog načelnika.
� Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 
utvrđeni dnevni red.
� Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 
Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski 
načelnik u roku od 8 dana.�
� Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev 
jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev 
vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno 
odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se 
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
       Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga 
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavima.

Članak 56.

� Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a 
samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
� Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose 
na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima  
tri (3) dana prije održavanja sjednice. Samo iz 
osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
� Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i 
elektroničkim putem. Sjednica Općinskog vijeća 
može se održavati i putem video veze.
� O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u 
kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog 
vijeća.

� Materijali za sjednicu Općinskog vijeća 
dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku, 
zamjeniku općinskog načelnika, pročelnicima 
upravnih tijela.

2. Dnevni red

Članak 57.

� Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu. 
� Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za 
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 
dnevnog reda sjednice. 

Članak 58.

� Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
� Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini 
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže 
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se 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 rada 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 
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. 
� Prije prelaska na dnevni red usvaja se 
zapisnik s prethodne sjednice.

Članak 59.

� Tijekom sjednice ne može se promijeniti 
redoslijed rasprave o pojedinom predmetu 
utvrđenog dnevnog reda.
� Predlagatelj čiji je predmet uvršten u 
prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog 
prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom 
slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s 
dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije 
podnijet.
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Članak 60.

� Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti 
prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije 
uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način 
propisan člankom 29. ovog Poslovnika prije proteka 
roka od tri mjeseca od dana odlučivanja Općinskog  
vijeća o dnevnom redu.

3. Predsjedavanje i sudjelovanje

Članak 61.

� Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj 
odsutnosti ili spriječenosti   potpredsjednik.  

Članak 62.

� Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi 
oni  koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
� Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego 
što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog 
vijeća.
� Prijave za govor primaju se čim se otvori 
rasprava. 
� Govornika može opomenuti na red ili 
prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog 
vijeća.
� Predsjednik Općinskog vijeća se brine da 
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom 
govoru.

Članak 63.

� Preds jednik  Općinskog  v i jeća  da je 
vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
� Vijećniku koji želi govoriti o povredi 
Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog 
vijećnika ne može trajati duže od tri minute.
� Predsjednik je dužan poslije iznesenog 
prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika 
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije 
zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje 
na sjednici bez rasprave.
� Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod 
za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod 
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, 
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog 
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora 
ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov 
govor ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 64.

� Govornik može govoriti samo o temi o kojoj 
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
� Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog 
reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, 
svojim upadicama ili na drugi način ometa 
govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe 
koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik 
Općinskog vijeća će ga opomenuti.
� Ako govornik i poslije opomene nastavi sa 
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a 
po potrebi i udaljiti  ga sa sjednice.
� Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u 
slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik 
Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa 
sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

Članak 65.

� Na sjednici Općinskog vijeća se može 
odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo 
jedanput.
� Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti 
najdulje pet minuta.
� Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće 
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i 
dulje.
� Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji 
su se prijavili za govor u skladu s člankom 63. ovog 
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada 
mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o 
tome da li su ranije govorili o toj temi.

4. Tijek sjednice

Članak 66.

� Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika. 
� Vijećnik koji neće prisustvovati  sjednici 
Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika 
Općinskog vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje 
obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 
� Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za 
određeni dan i sat.

� Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju 
kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema 
nazočnosti većine vijećnika.
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� Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika 
predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku 
sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 
većina vijećnika.

5. Odlučivanje

Članak 67.

� Za donošenje akata na sjednici Općinskog 
vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim 
u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije 
određeno.

Članak 68.

� Općinsko vijeće donosi akte većinom danih 
glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća 
nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, 
Statutom općine Gundinci ili ovim Poslovnikom 
nije drugačije određeno.
� Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko 
vijeće donosi slijedeće akte:
- Statut općine,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- proračun,
- godišnji izvješće o izvršenju proračuna
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća
- odluku o raspisivanju referenduma o 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih 
statutom općine Gundinci.
- odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
predložio 2/3 članova općinskog vijeća, općinsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća.

6. Glasovanje

Članak 69.

Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju 
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da 
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike 
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je 
“protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od 
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u 
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» 
prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od 
glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.

� Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja 
zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
� Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se 
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može 
odmah konstatirati da je amandman odbijen.
� Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik 
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje 
stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.  

Članak 70.

� Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat 
glasovanja.
� Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru 
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 71.

� Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i 
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
� Na glasačkom listiću prezimena kandidata 
navedena su abecednim redom, a glasuje se na način 
da se zaokruži redni broj ispred prezimena 
kandidata.
� Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
� Glasačke listiće priprema službenik iz članka 69. 
ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća 
može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu 
pomagati kod tajnog glasovanja.

Članak 72.

� Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku 
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 
predaje vijećnicima glasačke listiće.
 

Članak 73.

� U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida 
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom 
kao i prvo glasovanje.

Članak 74.

� Vijećnik može glasovati samo jednim 
glasačkim listićem i to osobno.
� Nevažeći je nepopunjen listić, listić na 
kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 1214



listić koji je tako popunjen da se ne može sa 
sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik 
glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj 
kandidata od broja koji se bira.

Članak 75.

� Nakon što su svi nazočni vijećnici predali 
glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog 
vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se 
na utvrđivanje rezultata glasovanja.
� Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi 
predanih glasačkih listića.
� Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik 
Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  
vijećnika koji su mu pomagali kod samog 
glasovanja.
� Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 
rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je 
provedeno tajno glasovanje.

XIV. IZBORI I IMENOVANJA

Članak 76.

� Predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u 
postupku propisanim Statutom općine Gundinci i 
ovim Poslovnikom. 
 

Članak 77.

� Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u 
radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja 
poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

� Ako je predsjednik Općinskog vijeća 
spriječen ili odsutan zamjenjuje ga  potpredsjednik 
Općinskog vijeća.
� Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog 
vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti 
predsjednika.

Članak 78.

� Na prijedlog Odobra za izbor i imenovanja 
ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti 
postupak  razrješenja predsjednika i potpredsjed-
nika Općinskog vijeća.
� Prijedlog se dostavlja predsjedniku 
Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora 
sadržavati obrazloženje prijedloga. 
� Predsjednik, odnosno potpredsjednik 
Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o 

prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave 
prijedloga. 
� Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog 
vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 
dana od kada je prijedlog zaprimljen.
� Ako Općinsko vijeće donese odluku o 
razrješenju predsjednika i  potpredsjednika 
Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju 
obavljanja dužnosti  im prestaju izborom novog 
predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 79.

� Predsjednik i potpredsjednik Općinskog 
vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje 
danom izbora novog predsjednika Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 80.

� Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novog, potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva 
prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 
predsjednik.
� Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana 
od donošenja odluke  o razrješenja predsjednika 
izabrati novog predsjednika.

XIV. ZAPISNICI

Članak 81.

O radu sjednice vodi se zapisnik.
� Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu 
sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
� U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
pojedinom predmetu.

Članak 82.

� Svaki vijećnik ima pravo na početku 
sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti 
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
� O osnovanosti primjedbe na zapisnik 
odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se 
primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku 
odgovarajuća izmjena.
� Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 
odnosno zapisnik u kojem su suglasno s 
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra 
se usvojenim.
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� Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik. 
� Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva 
Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci. 

Članak 83.

� Sjednice Općinskog vijeća tonski se 
snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva 
Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci. 
� Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci 
je dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da 
sasluša tonski snimak sjednice.

1. JAVNOST RADA

Članak 84.

Sjednice Općinskog Vijeća su javne.
� Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i dr.).
� Ukoliko je broj osoba koje prate rad 
Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba 
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Članak 85.

� O radu Općinskog vijeća javnost se 
obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, 
oglasne ploče i objavom na web stranicama općine.
� Najava održavanja sjednice, materijal za 
sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu 
Općinskog vijeća mogu se  objavljivati i na 
službenim web stranicama općine.

Članak 86.

� Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
podaci, koji su u skladu s posebnim propisima 
klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
 

Članak 87.

� Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja 
javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih 
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za 
druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje 
predsjednik Općinskog vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

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

� Stupanjem na snagu ovog Poslovnika 
prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09.) i Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Gundinci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/13) . 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI

� � � � � � � � �
KLASA: 012-01/18-01/2
URBROJ:2178/05-02-18-1
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog vijeća:
Marija Kadić, v.r.

5.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  2 8 .  Z a k o n a  o 
ravnopravnosti spolova  („Narodne novine“, broj 
82/08)  i  članka 32. Statuta općine Gundinci  
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 
1/18),  Općinsko vijeće općine Gundinci  na svojoj 
8. sjednici  održanoj  dana 24. ožujka  2018.g. 
donosi

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova

općine Gundinci

Članak 1.

� Ovom Odlukom osniva  se  i  imenuje 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova općine 
Gundinci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
� Povjerenstvo je radno-savjetodavno tijelo 
Općinskog vijeća općine Gundinci.
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Članak 2.

� Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati 
aktivnosti na području općine Gundinci koje za cilj 
imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim 
savjetodavnim radom pomagati Općinskom vijeću  i 
drugim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti 
spolova i Nacionalne politike za promicanje 
ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
� U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
- � prati i potiče provedbu Nacionalne politike za 

promicanje ravnopravnosti spolova na 
području Županije,

- � prati stanje i razmatra pitanja u svezi s 
ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i 
drugim propisima zajamčene ravnopravnosti 
spolova,

- � razmatra predstavke kojima se ukazuje na 
pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova 
te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova 
otklanjanja,

- � potiče oblikovanje i provedbu programa i 
akt ivnost i  obrazovne,  informat ivne i 
promidžbene naravi usmjerene promicanju 
ravnopravnosti spolova 

- � predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti 
pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti 
spolova (održavanje tribina, okruglih stolova, 
radionica, seminara i sl.). 

 
Članak 3.

� Povjerenstvo ima predsjednika/cu, zamjenika 
predsjednika/ce i tri člana koje imenuje Općinsko 
vijeće.
�  U Povjerenstvu su zastupljeni članovi/ce 
Općinskog vijeća, predstavnici/ce  udruga i 
nezavisni stručnjaci/kinje.
       

Članak 4.

� Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na 
vrijeme trajanja mandata Općinskog vijeća koja ih je 
imenovalo.
Općinsko vijeće može  razriješiti člana/icu  
Povjerenstva i prije isteka mandata:
- � ako neopravdano ne nazoči na sjednicama 

Povjerenstva,
- � na osobni zahtjev,
- � ako odjavi prebivalište s područja općine 

Gundinci,
- � na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce  

Povjerenstva.

U slučaju razrješenja člana/ice Povjerenstva, na istoj 
sjednici imenuje se novi član/ica Povjerenstva, a 
njegov/njen mandat traje do isteka mandata 
Povjerenstva.

Članak 5.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Marko Vesinger, za predsjednika,
2. Marija Kadić, za zamjenicu predsjednika,
3. Marijan Pušeljić, za člana,
4. Marija Užarević, za članicu,
5. Katica Kokanović, za članicu

Članka 6.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u 
Proračunu općine Gundinci.

Članak 7.

� Stručne i  administrat ivne poslove za 
Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 
općine Gundinci.

Članak 8.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

KLASA: 023-01/18-01/7
URBROJ: 2178/05-02-18-1
Gundinci, 24. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marija Kadić, v.r.
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6.

 Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 
životinja (Narodne novine 102/17) i članka 30. 
Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko 
– posavske županije" broj 01/18), Općinsko vijeće 
općine Gundinci na 8.  sjednici održanoj 24. ožujka 
2018. godine, donosi 

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama

DIO PRVI

 OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i 
način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi 
posjednici moraju osigurati, način kontrole 
njihovog razmnožavanja  te način postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama na području 
općine Gundinci.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće 
značenje:

1. izgubljena životinja je životinja koja je 
odlutala od vlasnika i on je traži

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek 
drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog 
zanimanja za te životinje

3. napuštena životinja je životinja koju je 
vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je 
napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili 
gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno 
odrekao

4. opasne životinje su životinje koje zbog 
neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima 
mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te 
koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku

5. posjednik životinje odnosno kućnog 

ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka 
pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik 
ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za 
zdravlje i dobrobit životinje

6. prijevoz je premještanje životinja 
prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, 
uključujući postupke pri polasku i dolasku na 
krajnje odredište

7. radne životinje su psi koji služe kao 
tjelesni čuvari I čuvari imovine, psi vodiči slijepih I 
oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za 
obavljanje drugih poslova

8. sklonište za životinje (u daljnjem 
tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i 
zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im 
se osigurava potrebna skrb i pomoć

9. slobodnoživuće mačke su mačke koje 
su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika

10. službene životinje su životinje koje 
imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova 
pojedinih državnih tijela

DIO DRUGI

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.
Posjednik je dužan: 
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u 

skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom 
Odlukom.

2. psima osigurati prostor koji odgovara 
njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih 
neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje

3. p s i m a  o s i g u a t i  p s e ć u  k u ć i c u  i l i 
odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.

4. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv 
bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu

5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim 
površinama bez nadzora

6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja 
upozorava na psa, te imati ispravno zvono na 
ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima

7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te 
osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih 
i ozlijeđenih životinja

8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj 
pitkoj vodi
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9. redovito održavati čistim prostor u kojem 
borave kućni ljubimci.

Posjednik ne smije:
1. zanemarivati kućne ljubimce  s obzirom na 

njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima 

na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili 
strah.

Zabranjeno je:
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih 

sredstava na životinje
2. trčanje životinja privezanih uz motorno 

prijevozno sredstvo koje je u pokretu
3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u 

prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 
slobodnog kretanja izvan tog prostora

4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim 
situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije 
izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način 
da mu je omogućeno kretanje u promjeru 5 metara, a 
sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog 
materijala da psu ne nanose bol ili ozljede.

5. je trajno i samostalno držanje kućnih 
ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili 
boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o 
radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a 
posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor

6. držati kao kućne ljubimce opasne i 
potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u 
Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih 
vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove odluke.

Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem 
i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na 
držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije 
opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne 
smije koristiti metode koje kod pasa mogu 
uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

Koordinacijska radna skupina iz članka 70. 
Zakona o zaštiti životinja može predlagati 
propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih 
vrsta. 

Općina Gundinci, putem komunalnog redara 
kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, 
odnosno provjerava jesu li svi psi označeni 
mikročipom.

Općina Gundinci na čitavom svojem području, 
ovom Odlukom  propisuje trajnu sterilizaciju kao 
obvezan način kontrole razmnožavanja, sukladno 
članku 62., stavak 5. Zakona o zaštiti životinja.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim 
zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim 
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje 
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i 
dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i 
prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno 
utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o 
vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je 
držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na 
drugi način krše dogovoreni kućni red stambene 
zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez 
okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi 
obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih 
aktivnosti.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne 
površine

Članak 5.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su 
označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom 
posjednika.

Članak 6.

Psi se mogu kretati bez povodca na javnim 
površinama, uz nadzor posjednika.

Članak 7.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u 
prostorima i prostorijama javne namjene uz 
dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, 
osim  ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 8.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili 
na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim 
igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim 
terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te 
na drugim mjestima gdje postoji opasnost 
ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i 
zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole 
korisnika prostora.

Članak 9.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i 
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drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroli-
ranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih 
ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama 
bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 10.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri 
izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi 
pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju 
njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 11.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo 
javnoga prijevoza samo uz uvjete utvrđene 
posebnom odlukom prijevoznika.

Članak 12.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove 
odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za 
pomoć osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

Članak 13.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti sve 
mjere koje su propisane Pravilnikom o opasnim 
psima.

Članak 14.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u 
zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a 
vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju 
biti zaključana. 

Članak 15.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas 
mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN 
PAS«. 

Članak 16.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine 
dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.

Članak 17.

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, 
komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od 
posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad 

psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o 
opasnim psima. 

(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu 
dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni 
zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku 
inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih 
ljubimaca�

Članak 18.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim 
ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom 
ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje 
nadležnog tijela.

Članak 19.

Posjednik je dužan držati pod kontrolom 
razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako 
neregistrirano razmnožavanje.

Članak 20.

Kontrola razmnožavanja pasa i mačaka 
provodi se trajnom sterilizacijom, i obavezna je na 
području općine Gundinci osim u slučajevima:

- ako je posjednik kućnog ljubimca uzgajivač 
kućnih ljubimaca koji ima rješenje o registraciji 
uzgoja nadležnog tijela.

Slobodnoživuće mačke

Članak 21.

(1) Na javnim površinama dozvoljeno je 
postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: 
hranilišta).

(2) Hranilišta se postavljaju na javnim 
površinama temeljem podnesenog zahtjeva za 
korištenje javne površine od strane udruga za zaštitu 
životinja i uvjeta propisanih rješenjem upravnog 
tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

(3) U slučaju da upravno tijelo nadležno za 
komunalno gospodarstvo izda negativno rješenje za 
traženu lokaciju hranilišta, isto je obvezno 
predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za 
hranilište.

(4) Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 
propisat će se pravilnikom što ga donosi općinski 
načelnik.

(5) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih 
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bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, 
zaštitu građana provode pravne osobe koje 
obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni 
zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima 
utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

(6) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je 
odobreno postavljanje hranilišta ne održava 
higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi 
hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, 
komunalno redarstvo će ukloniti hranilište na trošak 
te udruge, a temeljem obavijesti upravnog tijela 
nadležnog za komunalno gospodarstvo. 

DIO TREĆI
NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM 

I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 22.

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od 
tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti 
njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 
14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj 
organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je 
ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave 
podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za 
vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik 
životinje te je može udomiti. 

(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je 
nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju 
počini životinja od trenutka nestanka do trenutka 
vraćanja posjedniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 23.

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora u roku od tri dana od nalaska životinje 
obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim 
ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

(2) Kontakt informacije skloništa s kojim 
općina Gundinci ima potpisan ugovor objavljuje se 
na službenim internetskim stranicama općine 
Gundinci.

(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do 
vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za 
napuštene životinje.

(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po 

nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se 
životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako 
vlasnik odmah ne može doći po životinju.

(5) Troškove skloništa za primljenu životinju 
na području općine Gundinci financira općina 
temeljem sklopljenog ugovora.

(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene 
životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i 
svaku štetu koju počini životinja od trenutka 
nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

DIO ČETVRTI
NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM 

ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 24.

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim 
vrstama koje se zateknu na javnim površinama 
postupat će se po zasebnom „Programu zaštite 
divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o 
zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i 
lovstvu.

DIO PETI

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 25.

Općina Gundinci će prema obvezi utvrđenoj 
Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti 
svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti 
životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 26.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu 
ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu 
pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora 
joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik 
životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i 
bolesnim životinjama zatečenim na području općine 
Gundinci mora organizirati i financirati općina 
temeljem sklopljenog ugovora.
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(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili 
bolesne životinje, troškove snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 27.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje 
donacija, prošnju te izlagati ih na javnim 
površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i 
njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez 
suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne 
samouprave. 

Članak 28.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na 
javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim 
drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za 
prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o 
uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine 
kućnim ljubimcima.

DIO ŠESTI
NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 29.

(1) Nadzor nad ovom odlukom provodi 
komunalni redar. U svom postupanju, komunalni 
redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih 
službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora 
ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje 
otpora.

(2) Komunalni redar postupa po službenoj 
dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te 
prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba. 

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, 
komunalni redar ima pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju kojih se može 
utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih 
nadzoru

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže 
kućni ljubimci

3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
4. z a t r a ž i t i  o d  s t r a n k e  p o d a t k e  i 

dokumentaciju
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi 

odgovarajući način
6. očitati mikročip
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno 

prekršajnu prijavu nadležnim tijelima

8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu 
uvjeta u skladu s odlukom općine pod prijetnjom 
pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom 
Odlukom

10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne 
osobe

11. narediti fizičkim i pravnim osobama 
otklanjanja prekršaja

12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom 
nadzora.

(4) O postupanju koje je protivno odredbama 
ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju 
komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te 
donijeti rješenje. 

(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog 
redara predviđenim ovom Odlukom komunalni 
redar može, kada je potrebno hitno postupanje, 
donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti 
zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.

(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu 
veterinarskoj inspekciji kada:

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni 
ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može 
zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, 
da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u 
istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, 
patnjom ili velikim strahom

2. posjednik nije označio mikročipom psa u 
roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, 
odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na 
uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi 
(putovnicu kućnog ljubimca)

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja 
mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, 
ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg 
gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna 
intervencija veterinarske inspekcije

4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 
6 mjeseci, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti 
sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih 
životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja 
starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema 
rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno 
držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi 
uvjeti propisani važećim propisima

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane 
Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa.

6. posjednik nije pravodobno zatražio 
veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i 
odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog 
ljubimca.

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o 
zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog 
ministarstva.
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8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio 
nestanak kućnog ljubimca

9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je 
napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad

10. posjednik životinju koristi za predstavljanje 
te u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti 
upravnog t i jela  nadležnog za komunalno 
gospodarstvo.

(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti 
policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči 
situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje 
životinja. 

(8) U svim slučajevima u kojima komunalni 
redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno 
Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili 
drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa 
sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju 
prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja 
obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 30.

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se 
izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave 
rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara  ne 
odgađa izvršenje rješenja.

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja 
komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice 
područne samouprave nadležno za drugostupanjske 
poslove komunalnog gospodarstva.

DIO ŠESTI
NOVČANE KAZNE

Članak 31.

(1) Sredstva naplaćena u skladu sa ovom 
Odlukom za predviđene prekršaje prihod su općine 
Gundinci.

(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost 
provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom 
nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje 
protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar 
može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

(3) Za postupanje protivno odredbama ove 
Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 
300,00  do 2.000,00 kuna. (temeljem čl. 239 st. 1 
Prekršajnog zakona - NN RH 107/07, 39/13, 
157/13, 110/15, 70/17).

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u 
skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom 

grada (čl.3.st.1.toč.1.)
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara 

njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od 
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta 
obitavanja (čl.3.st.1.toč.2.)

3. psu nije osigurao pseću kućicu i l i 
odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. 
(čl.3.st.1.toč.3.)

4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po 
javnim površinama bez nadzora (čl.3.st.1.toč.5.)

5. nije na vidljivom mjestu staviti oznaku koja 
upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na 
u l a z n i m  d v o r i š n i m  i l i  v r t n i m  v r a t i m a 
(čl.3.st.1.toč.6.)

6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj 
pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.8.)

7. redovito ne čisti i ne održava urednim 
p ros to r  u  ko j em bo rav i  kućn i  l j ub imac 
(čl.3st.1.toč.9.)

8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za 
motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu 
(čl.3.st.3.toč.2.)

9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u 
prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 
s l o b o d n o g  k r e t a n j a  i z v a n  t o g  p r o s t o r a 
(čl.3.st.3.toč.3.)

10. veže psa, osim privremeno u iznimnim 
situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije 
izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način 
da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 
5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od 
takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili 
ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne 
d r ž i  p r o p i s a n i h  p r a v i l a  o  v e z a n j u  p s a 
(čl.3.st.3.toč.4.)

11. trajno drži kućnih ljubimaca na adresi 
različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, 
osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji 
čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se 
kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor 
(čl.3.st.3.toč.5.)

12. držai kao kućne ljubimce opasne i 
potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u 
Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih 
vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke 
(čl.3.st.3.toč.6.)

13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili 
školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u 
odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu 
(čl.3.s.4.)

14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na 
način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način 
krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara 
okolnih nekretnina (čl.4.st.1.)
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15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez 
okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi 
obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih 
fizičkih aktivnosti (čl.4.st.2.)

16. psa izvodi na javne površine gdje je to ovom 
odlukom nije dopušeno te ukoliko pas nije označen 
mikročipom, na povodcu i pod nadzorom 
posjednika (čl.5.)

17. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno 
ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, 
neograđenim sportskim terenima, neograđenim 
dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje 
postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-
higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja 
vlasnika i dozvole korisnika prostora ( čl.8.)

18. omogući kućnom ljubimcu da samostalno 
šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i 
nadzora (čl.9.)

19. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu 
površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu 
površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti 
(čl.10.)

20. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom 
prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u 
kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (čl.14.)

21. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan 
pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN 
PAS« (čl.15.)

22. izvodi opasnog psa na javne površine bez 
brnjice i na povodca. (čl.16.)

23. ne drži pod kontrolom razmnožavanje 
kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano 
razmnožavanje (čl.19.)

24. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa 
odnosno mačke po naredbi komunalnog redara 
(čl.20.)

25. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 
nisu u skladu s pravilnikom što ga donosi 
gradonačelnik (čl.21.st.5.)

26. koristiti životinje za sakupljanje donacija, 
prošnju te izlagati ih na javnim površinama, 
sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili 
druge svrhe bez suglasnosti upravnog tijela 
nadležnog za komunalno gospodarstvo (čl.27.) 

27. prodaje kućne l jubimce na javnim 
površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim 
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju 
kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima 
kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim 
ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama (čl. 
28.)

DIO SEDMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opasne i potencijalno opasne životinjske 
vrste

Članak 32.

(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu 
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta 
(Prilog 2.), a koji pripadaju zaštićenim vrstama te 
koji su do dana stupanja na snagu ove odluke 
evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, 
posjednik može nastaviti držati do njihovog 
uginuća.

(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu 
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a 
koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku 
od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke 
prijavi, radi evidentiranja nadležnom upravnom 
tijelu za komunalno gospodarstvo, posjednik može 
nastaviti držati do njihovog uginuća.

Članak 33.

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

KLASA: 363-01/18-01/19
URBROJ: 2178/05-02/18-1
Gundinci, 24. ožujka  2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marija Kadić, v.r.
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PRILOG 1.

 
Minimalna površina ograđenih prostora za pse 
MASA PASA (kg) MINIMALNA 

POVRŠINA (m²) 
MINIMALNA 
VISINA (natkriveni, 
m) 

MINIMALNA ŠIRINA 
(m) 

do 24 kg 6,0 1,8 2,0 
25-28 kg 7,0 1,8 2,0 
29-32 kg 8,0 1,8 2,0 
od 32 kg i više 8,5 1,8 2,0 
 
Minimalna površina ograđenih prostora (m²) u kojim boravi veći broj pasa 
Broj pasa u prostoru Min. površina - psi 

težine do 16 kg 
Min. površina - psi 
težine od 17 do 28 kg 

Min. površina - psi teži 
od 28 kg 

2 7,5 10 13 
3 10,0 13 17 
4 12,0 15 20 
5 14,0 18 24 
6 16,0 20 27 
7 17,5 22 29 
8 19,5 24 32 
9 21 26 35 
10 23 28 37 
U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% 
od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase. 
 
Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm 
Veličina psa - visina pleća u cm Veličina kućice 
do 55 cm 100 x 60 x 55 
od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70 
od 65 cm i više 170-180 x 120 x 85 
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PRILOG 2. 

- POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA
1. SISAVCI (Mammalia)

1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia)
- sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)

1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI (Dasyuromorphia)
- porodica: tobolčarske mačake (Dasyuridae)

1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia)
- veliki crveni klokan (Macropus rufus)
- istočni sivi klokan (Macropus giganteus)
- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus)
- Macropus robustus

1. 4. KREZUBICE (Xenarthra)
- porodica: ljenivci (Bradypodidae)
- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)

1. 5. MAJMUNI (Primates)
- potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae)
- potporodica: majmuni hvataši i vunasti majmuni (Atelinae)
- rod: kapucini (Cebidae)
- porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae)
- porodica: giboni (Hylobatidae)
- porodica: čovjekoliki majmuni (Hominidae ili Pongidae)

1. 6. ZVIJERI (Carnivora)
- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg psa
- porodica: mačke (Felidae) - ne uključuje domaću mačku

- gepard (Acinonyx jubatus)
- pustinjski ris (Caracal caracal)
- serval (Leptailurus serval)
- rod: risevi (Lynx)
- zlatna mačka (Profelis aurata)
- puma (Puma concolor)
- oblačasti leopard (Neofelis nebulosa)
- rod: Panthera
- snježni leopard (Uncia uncia)

- porodica: hijene (Hyaenidae)
- porodica: kune (Mustelidae)

- medojed (Mellivora capensis)
- potporodica: smrdljivci (Mephitinae)
- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo)

- porodica: rakuni (Procyonidae)
- porodica: medvjedi (Ursidae)

1. 7. SLONOVI (Proboscidea)
- sve vrste

1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla)
- sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih križanaca

1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla)
- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih pasmina svinje
- porodica: pekariji (Tayassuidae)
- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)
- porodica: deve (Camelidae)
- porodica: žirafe (Giraffidae)
- porodica: jeleni (Cervidae)
- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih goveda)
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2. PTICE (Aves)
2. 1. Struthioniformes

- noj (Struthio camelus)
- emu (Dromaius novaehollandiae)
- rod: nandui (Rhea)
- rod: kazuari (Casuarius)

2. 2. RODARICE (Ciconiiformes)
- divovska čaplja (Ardea goliath)
- rod: Ephippiorhynchus
- rod: marabui (Leptoptilos)

2. 3. ŽDRALOVKE (Gruiformes)
- sve vrste

2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE (Falconiformes)
- porodica: Cathartidae
- porodica: kostoberine (Pandionidae)
- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje

2. 5. SOVE (Strigiformes)
- rod: ušare (Bubo)
- rod: Ketupa
- snježna sova (Nyctea scandiaca)
- rod: Scotopelia
- rod: Strix
- rod: Ninox

2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes)
- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)

3. GMAZOVI (Reptilia)
3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI (Rhynchocephalia)

- sve vrste
3. 2. KROKODILI (Crocodylia)

- sve vrste
3. 3. KORNJAČE (Chelonia ili Testudines)

- papagajska kornjača (Macrochelys ili Macroclemmys temmincki)
- nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina)

3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)
- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)

- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje mogu narasti dulje od 1,5 m
- porodica: guževi (Colubridae) - samo otrovne vrste
- porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae)
- porodica: ljutice (Viperidae)
- porodica: morske zmije (Hydrophiidae)
- porodica: jamičarke (Crotalidae)

- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)
- porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae)
- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste koje mogu narasti duže od 100 cm

4. VODOZEMCI (Amphibia)
4. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata)

- porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)
4. 2. ŽABE I GUBAVICE (Anura)

- porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae)
- afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus)
- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo marinus)

5. BESKRALJEŠNJACI
- MEKUŠCI (Mollusca)

- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)
- KUKCI (Insecta)
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- sve vrste mrava i termita
- STONOGE (Chilopoda)

- porodica: Scolopendridae

- PAUČNJACI (Arachnida)
- sve otrovne vrste

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja 
(Narodne novine 102/17), kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama. 
Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice 
djece te životinja. Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i 
životinja. Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez 
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora. Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca propisuju općim 
aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. 
Također, poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne 
samouprave. Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno 
sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje. Sve jedinice lokalne samouprave 
obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa. Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim 
životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.
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7.

 Temeljem članka 36. stavka 13.  Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (»Narodne 
novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta 
općine Gundinci („Službeni vjesnik“ Brodsko-
posavske  županije broj 01/18) Općinsko vijeće 
općine Gundinci  na 8.  sjednici održanoj 24. ožujka 
2018. godine donijelo je:

ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada  i mjerama za uklanjanje 
odbačenog otpada na području općine 

Gundinci

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se način provedbe:
1. mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada, 
2. mjera za uklanjanje otpada odbačenog u 

okoliš. 

Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva 
mjere koje nisu uređene ovom Odlukom, primijeniti 
će se Zakon neposredno. 

Članak 2.

Nepropisno odbačeni otpad u smislu ove Odluke 
predstavlja otpad koji je nepropisno odložen u 
okoliš izvan mjesta koje je predviđeno za 
odlaganje, odnosno otpad koji je odložen protivno 
odredbama Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) i 
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom 
(„Narodne novine“ broj 50/17).

Članak 3.

Mjere iz članka 1. točke 1. ove odluke su:
1. uspostava sustava za zaprimanje obavijesti 

o nepropisno odbačenom otpadu;
2. uspostava sustava evidentiranja lokacija 

odbačenog otpada;
3. provedba redovitog godišnjeg nadzora 

područja općine Gundinci radi utvrđivanja 
postojanja odbačenog otpada, a posebno 
lokacija na kojima je u prethodne dvije 
godine evidentirano postojanje odbačenog 
otpada;

4. označavanje onečišćenih lokacija 
oznakama o zabrani odlaganja otpada;

5. edukacija i informiranje građana o načinu 
zbrinjavanja različitih vrsta otpada u 
skladu sa relevantnim zakonskim 
odredbama.

Članak 4.

Sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno 
odbačenom otpadu uspostavlja se putem web 
stranice općine Gundinci, u za to posebno 
označenoj rubrici „Nepropisno odbačeni otpad“, 
gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o 
nepropisno odbačenom otpadu i njegovom 
dostavom na službeni e-mail općine Gundinci 
( ) ili poštom na opcina-gundinci@sb.t-com.hr
adresu općine (Stjepana Radića 4, Gundinci ), o 
tome izvještava nadležni komunalni redar, koji po 
prijavi postupa u skladu s propisima radnog 
mjesta.

Članak 5.

Općina  Gundinci  će  uspos tavi t i  sus tav 
evidentiranja lokacija odbačenog otpada, putem 
komunalnog redara koji će nakon zaprimanja 
prijava i evidentiranja lokacija o tome voditi bazu 
podataka (koja sadrži podatke o nepropisno 
odloženom otpadu kao i kartografski prikaz 
lokacije odbačenog otpada).

Članak 6.

Redoviti godišnji nadzor područja općine 
Gundinci  radi utvrđivanja postojanja odbačenog 
otpada, a posebno lokacija na kojima je u 
prethodne dvije godine evidentirano postojanje 
odbačenog otpada obavlja komunalni redar.

Članak 7.

Lokacije na kojima je evidentirano nepropisno 
odlaganje otpada mogu se označiti odgovarajućim 
pločama o zabrani odlaganja otpada.  Ukoliko je 
otpad odložen na određenoj lokaciji u više navrata 
može se u cilju sprječavanja ponovnog odlaganja 
postaviti zaštitna ograda ili uspostaviti sustav 
video nadzora.

Članak 8.

Radi provedbe mjera iz članka 1. točke 2. ove 
odluke, komunalni redar rješenjem naređuje 
vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako 
vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen 
otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja, 
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sukladno posebnom propisu, upravlja određenim 
područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom 
području (dobru).
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: 
lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina 
otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza 
uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za 
gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne 
može biti duži od 6 mjeseca od dana zaprimanja 
rješenja.

Članak 9.

Protiv rješenja iz članka 8. ove odluke može se 
izjaviti žalba Upravnom odjelu za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije putem Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Gundinci. 

Članak 10.

Istekom roka određenog rješenjem iz članka 8. ove 
odluke komunalni redar utvrđuje ispunjavanje 
obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar 
utvrdi da obveza određena rješenjem iz članka 8. ove 
odluke nije izvršena, Općina Gundinci dužna je 
osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj 
osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.
Općina Gundinci  ima pravo na naknadu troškova 
uklanjanja otpada iz stavka 1. ove odluke od 
vlasnika, odnosno posjednika nekretnine,  ako 
vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, 
sukladno posebnom propisu, upravlja određenim 
područjem (dobrom) na kojem se otpad nalazio.

Članak 11.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane 
sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na 
nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako 
vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, 
sukladno posebnom propisu, upravlja određenim 
područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi 
utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog 
otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog 
suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog 
za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u 
svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 12.

Općinski načelnik dužan je izvješće o lokacijama i 
količinama odbačenog otpada, troškovima 
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz 
članka 3. ove odluke podnijeti Općinskom vijeću do 

31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 
godinu.

Članak 13.

Općinsko vijeće dužno je, temeljem izvješća iz 
članka 8. ove odluke, donijeti odluku o provedbi 
posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 
odnosu na lokacije na kojima je u više navrata 
utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 14.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 3. ove odluke 
osiguravaju se u proračunu općine Gundinci.

Članak 15.

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

KLASA: 363-01/18-01/17
URBROJ: 2178/05-02-18-1
Gundinci, 24. ožujka  2018.

Predsjednica 
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.

8.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  7 8 .  Z a k o n a  o 
koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17.) i članka 
30. Statuta općine Gundinci  („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 01/2018) Općinsko 
vijeće općine Gundinci na svojoj 8. sjednici 
održanoj 24. ožujka 2018.godine donijelo je 

GODIŠNJI PLAN 

davanja koncesija iz područja komunalnih 
djelatnosti za 2018.godinu

na području općine Gundinci

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Gundinci  utvrđuje 
Godišnji plan davanja koncesija iz područja 
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komunalnih djelatnosti za 2018.godinu na području 
općine Gundinci  koji sadrži vrstu koncesija, broj 
koncesija, rok na koji se pojedine koncesije planiraju 
dati, planiranu godišnju naknadu za pojedine 
koncesije te pravnu osobu za davanje koncesije.

Članak 2.

� Sukladno važećim ugovorima o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o 
koncesiji utvrđuje se Godišnji plan davanja 
koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 
2018.godinu na području općine Gundinci kako 
slijedi:

1. POSLOVI SAKUPLJANJA I ODVOZA 

KOMUNALNOG OTPADA

� - planirani broj koncesija: 1
� - rok davanja koncesije: 10 godina
� - planirana godišnja naknada za koncesije: 
25.000,00 kuna
� - razdoblje i godina davanja koncesije: 3. 
kvartal 2018.godine

Članak 3.

� Pravna osnova za davanje koncesija temelji 
s e  č l a n k o m  11 .  Z a k o n a  o  k o m u n a l n o m 
gospodarstvu, člankom 5. Zakona o koncesijama i 
Odluci o komunalnim djelatnostima koje se 
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na 
području općine Gundinci.

Članak 4.

� Ovaj Godišnji plan davanja koncesija iz 
područja komunalnih djelatnosti za 2018.godinu na 
području općine Gundinci primjenjuje se sa 1. 
siječnja 2018.godine i objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

KLASA: 363-01/18-01/18
URBROJ: 2178/05-02/18-1
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog vijeća:
Marija Kadić, v.r.

9.

 Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 
36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
50/11, 144/12, 94/13 , 153/13, 147/14, 36/15) i 
članka 30. Statuta Općine Gundinci (Službeni 
vjesnik Brodsko posavske županije broj 09/13), 
Općinski načelnik dana 24. ožujka 2018. godine 
podnosi

I Z V J E Š Ć E 

o  izvršenju Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Gundinci je na sjednici 
održanoj dana 09. prosinca 2016. godine donijelo 
Program održavanja objekata i  uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Na sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. godine 
donijete su I. Izmjene i dopune Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu.

Dana 11. prosinca 2017. godine Općinsko je vijeće 
usvojilo II. Izmjene i dopune Programa održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2017. godinu.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture donesen je na temelju članka 28. 
stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(Narodne novine broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 , 153/13, 
147/14, 36/15), a prema predviđenim planskim 
troškovima održavanja i izvorima financiranja.

Sukladno članku 28. stavku 4.  Zakona o 
komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog
tijela jedinice lokalne samouprave svake godine 
podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne 
samouprave izvješće o izvršenju Programa za 
prethodnu kalendarsku godinu.
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Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični 
prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema 
zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati 
podijeljeni po strukturi radova i izvorima 
financiranja.
Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i 
izvori financijskih sredstava za održavanje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti kako 
slijedi:
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje kanalske mreže,
- sufinanciranje priključka na vodovodnu mrežu 
građanima
- sanacija poljskih puteva
- rekonstrukcija pješačkih staza – nogostupa
- uređenje Trga na mjesnom groblju Gundinci
- plinski priključci

Pod aktivnošću Održavanje nerazvrstanih cesta u 
2017. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu 
od 274.806,25 kn. Od tog iznosa 268.806,25 kn 
utrošeno je za radove na nerazvrstanoj cesti iza 
Tukara i Blace, za saniranje udarnih rupa u 
Zagrebačkoj ulici, ulici Đure Varzića te Sajmišnoj 
ulici. Sredstva su također utrošena na nabavu i 
ugradnju kamena tucanika iza škole, prema Biđu i 
smetlištu, prema Biđu i šeremetu, prema Zečku, 
Bebrini i kod Patričara. Osim gore navedenog 
planirana sredstva utrošena su i na uređenje poljskog
puta pokraj Poloma, skidanje bankina te uređenje 
poljskog puta iza lovačkog doma. Pored gore 
navedenog sredstva su utrošena na rad s 
kombinirkama za ispuštanje vode s bankina na 
nerazvrstanima cestama i za planiranje zemlje u ulici 
Đure Varzića. Na čišćenje snijega utrošeno je 
6.000,00 kn.
Pod aktivnošću Održavanje groblja utrošena su 
sredstva u ukupnom iznosu od 39.929,79 kn.
Od toga, 39.866,80 kn utrošeno je na košnju i 
čišćenje staza na groblju u Gundincima. Ostatak 
sredstava od 62,99 kn utrošeno je za nabavu 
plastičnog kanistera.
Pod aktivnošću Održavanje javne rasvjete utrošena 
su sredstva u ukupnom iznosu od 144.464,79 kn. Na 
javnu rasvjetu utrošeno je 82.677,29 kn, a na 
održavanje javne rasvjete 61.787,50 kn.
Pod aktivnošću Održavanje kanalske mreže 
utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 53.483,82 
kn. Iznos od 3.115,07 kn utrošen je na izradu 
prijelaza u Đakovačkoj ulici i u ulici Stjepana 
Radića, te na izradu prijelaza na kanalu.
Ostatak sredstava od 50.368,75 kn utrošeno je na 

građevinske radove promuljivanja kanala i spajanja 
u drugi kanal, te izradu cijevnog propusta u 
Sajmišnoj ulici. Sredstva su također utrošena za 
nasipanje dijela puta prema lovačkom domu, 
nasipanje dijela puta prema Jankovićevoj farmi i na 
ugradnju kamena u bankine, te za razgrtanje šute.

Pored gore navedenog, sredstva su utrošena i na 
uređenje poljskog puta pokraj Poloma, skidanje 
bankina, uređenje poljskog puta iza lovačkog doma i 
na ispuštanje vode s bankina na nerazvrstanim 
cestama te na planiranje zemlje u ulici Đure Varzića. 
Utrošak sredstava odnosi se i na usluge rada s 
bagerom radi nasipavanja i ravnanja zemlje oko 
pješčanih staza.
Sredstva su utrošena i na uređivanje kanalske mreže 
u Đakovačkoj ulici i u ulici Đure Varzića.
Pod aktivnošću Sufinanciranje priključka na 
vodovodnu mrežu građanima utrošena su sredstva u 
ukupnom iznosu od 5.039,78 kn. Cjelokupan iznos 
utrošen je na čišćenje blata, kopanje za vodu, 
izmuljivanje Lepušnjaka, izmuljivanje kanala kod 
aerodroma, ravnanje smetlišta i na postavljanje 
ćuprije. Također su i sredstva utrošena na strojno 
bušenje raketom ispod ceste za potrebe priključka u 
ulici Đure Varzića 108 i Stjepana Radića 92 u 
Gundincima. Pored gore navedenog sredstva su 
utrošena i na priključak šahta za vodovodnu mrežu u 
Sajmišnoj 30, te za priključak na vodovodnu mrežu.
Pod aktivnošću Sanacija poljskih puteva utrošena 
su sredstva u ukupnom iznosu od 7.375,00 kn. 
Cjelokupan iznos utrošen je za radove na poljskom 
putu prema aerodromu i prema Ivančićevom stanu, 
te na ravnanju linija kod Markića i prema Biđu – 
Kladavcu.
Pod aktivnošću Rekonstrukcija pješačkih staza – 
nogostupa utrošena su sredstva u ukupnom iznosu 
od 603.507,68 kn. Od toga iznosa, utrošeno je 
397.007,68 kn za rekonstrukciju pješačke staze u 
ulici Stjepana Radića od kućnog broja 120, te za 
nasipanje javne površine u ulici Stjepana Radića 2. 
Ostatak iznosa utrošen je za rekonstrukciju staze u 
Zagrebačkoj ulici. 
Iznos od 206.500,00 kn utrošen je na rekonstrukciju 
ulice Đure Varzića, rekonstrukciju staze u 
Đakovačkoj ulici od kbr 2 do 10, te na radove u ulici 
Matije Gupca.
Pod aktivnošću Uređenje Trga na mjesnom groblju 
Gundinci utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 
19.132,50 kn. Cjelokupan iznos utrošen je na usluge 
uređenja središnjeg križa na trgu u mjesnom groblju 
Gundinci.
Pod aktivnošću Plinski priključci utrošena su 
sredstva u ukupnom iznosu od 36.799,65 kn. 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 1232



Iznos se odnosi na izdavanje energetske suglasnosti 
do 100kWh/h za igraonicu, ljekarnu i staru vijećnicu 
u ulici Stjepan Radića 2. Ostatak iznosa se odnosi na 
naknadu za priključenje na plinski distributivni 
sustav za igraonicu, ljekarnu i staru vijećnicu u ulici 
Stjepana Radića 2.

U nastavku je dan tablični prikaz realizacije 
Programa, koji je sačinjen prema zakonskoj odredbi 
po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi 
radova i izvorima financiranja.

Tabela broj 1: Prikaz izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Gundinci za 2017. godinu
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Općinski načelnik:
Ilija Markotić, v.r.

Klasa: 400-08/18-01/3
2178/05-02/18-2Urbroj: 

Gundinci, 24. ožujka 2018. godine
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10.

 Na temelju članka  30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci  na 8.  sjednici održanoj dana 24. ožujka 
2018. godine,  donosi

O D L U K U
 

o usvajanju Izvješća  o izvršenju Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1. 

Usvaja se  Izvješće  o izvršenju Programa 
održavanja objekata i  uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu, KLASA: 400-08/18-
01/3, URBROJ: 2178/05-02/18-2.

Izvješće iz stavka I ovog članka sastavni je 
dio ove Odluke. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 400-08/18-01/03
URBROJ: 2178/05-02/18-4
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog Vijeća
Marija Kadić, v.r.

11.

 Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 
36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
50/11, 144/12, 94/13 , 153/13, 147/14, 36/15) i 
članka 30. Statuta Općine Gundinci (Službeni 
vjesnik Brodsko posavske županije broj 09/13), 
Općinski načelnik dana 24. ožujka 2018. godine 
podnosi

I Z V J E Š Ć E 

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

Općinsko vijeće Općine Gundinci je na sjednici 
održanoj dana 09. prosinca 2016. godine donijelo 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu.
Na sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. godine 
donijete su I. Izmjene i dopune Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2017. godinu.
Dana 11. prosinca 2017. godine Općinsko je vijeće 
usvojilo II. Izmjene i dopune Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2017. godinu.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture donesen je na temelju članka 30. 
stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(Narodne novine broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 , 153/13, 
147/14, 36/15), a prema predviđenim planskim 
ulaganjima i izvorima financiranja.
Sukladno članku 30.  stavku 4.  Zakona o 
komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog
tijela jedinice lokalne samouprave svake godine 
podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne 
samouprave izvješće o izvršenju Programa za 
prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični 
prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema 
zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati 
podijeljeni po strukturi radova i izvorima 
financiranja.
Ovim programom određuje se izgradnja i 
projektiranje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Gundinci za 
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razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. 
godine i to:
- energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
- sanacija deponija
- nabava opreme za komunalnu djelatnost
- asfaltiranje nerazvrstane ceste Sajmišna ulica
- rekonstrukcija javne rasvjete
- produžetak vodovodne mreže

Pod aktivnošću Energetska učinkovitost i 
obnovljivi izvori energije u 2017. godini utrošena su 
sredstva u ukupnom iznosu od 29.656,00 kn. 
Cjelokupan iznos se odnosi na instalaciju centralnog 
grijanja u konjogojskoj udruzi.
Pod aktivnošću Sanacija deponija u 2017. godini 
utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 
185.125,00 kn. Sredstva su utrošena na uslugu izrade 
elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe 
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja sanacije 
odlagališta Stružice na okoliš, te provedba 
geofizičkih i geotehničkih istražnih radova. Također 
su sredstva utrošena za izradu elaborata zaštite 
okoliša i glavnih projekata sanacije odlagališta 
otpada Stružice.
Pod aktivnošću Nabava opreme za komunalnu 

djelatnost u 2017. godini utrošena su sredstva u 
ukupnom iznosu od 62.250,00 kn. Sredstva su 
utrošena na nabavu mini traktora Yanmar F 190.
Pod aktivnošću Asfaltiranje nerazvrstane ceste 
Sajmišna ulica u 2017. godini utrošena su sredstva u 
ukupnom iznosu od 87.099,38 kn. Sredstva su 
utrošena za izradu produžetka Sajmišne ulice u 
dužini od 80 metara i širini 3.5 metra.
Pod aktivnošću Rekonstrukcija javne rasvjete u 
2017. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu 
od 759.380,00 kn. Sredstva su utrošena na 
demontažu postojećih i montažu novih rasvjetnih 
tijela na javnoj rasvjeti. Ostatak sredstava je 
utrošeno na rekonstrukciju postojeće javne rasvjete, 
te na postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela na 
postojeće stupove javne rasvjete.
Pod aktivnošću Produžetak vodovodne mreže u 
2017. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu 
od 41.337.00 kn. Sredstva su utrošena na produžetak 
vodovodne mreže u ulici Stjepana Radića.
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Tabela broj 1: Prikaz izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Gundinci za 2017. godinu

Općinski načelnik:
Ilija Markotić, v.r.

Klasa: 400-08/18-01/3
2178/05-02/18-1Urbroj: 

Gundinci, 24. ožujka 2017. godine
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12.

 Na temelju članka  30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci  na 8.  sjednici održanoj dana 24. ožujka 
2018. godine,  donosi

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća  o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1. 

Usvaja se  Izvješće  o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2017. godinu, KLASA: 400-08/18-01/3, 
URBROJ: 2178/05-02/18-1.

Izvješće iz stavka I ovog članka sastavni je 
dio ove Odluke. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 400-08/18-01/03
URBROJ: 2178/05-02/18-3
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog Vijeća
Marija Kadić, v.r.

13.

 Na temelju članka  30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci  na 8.  sjednici održanoj dana 24. ožujka 
2018. godine,  donosi

O D L U K U

o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Gundinci za razdoblje 01. siječnja do 

31. prosinca 2017. godine

Članak 1. 

� Usvaja se  Izvješće o radu općinskog 
načelnika općine Gundinci za razdoblje 01. siječnja 
do 31. prosinca 2017. godine, KLASA: 023-01/18-
01/6, URBROJ: 2178/05-01/18-1 od 19. ožujka 
2018.g.

� Sastavni dio ove Odluke je izvješće.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 023-01/18-01/6
URBROJ: 2178/05-02/18-2
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog Vijeća
Marija Kadić, v.r.
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14.

 Na temelju članka 44. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 01/18), općinski načelnik općine 
Gundinci donosi: 

IZVJEŠĆE

 o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 
2017. godinu

Opći podaci o općini Gundinci 

Općina Gundinci locirana je u krajnjem 
istočnom djelu Brodsko-posavske županije. 
Općina Gundinci graniči unutar Brodsko-posavske 
županije s dvije jedinice lokalne samouprave i to: 
Općina Velika Kopanica na zapadu i Općina 
Sikirevci na jugu. 
Sjeverna i istočna granica općine Gundinci ujedno je 
i županijska granica prema Osječko-baranjskoj 
županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Općina Gundinci zauzima površinu od 
59,68 km2 ili 5.968 ha. 

U sastavu općine Gundinci nalazi se samo 
jedno istoimeno naselje Gundinci.
  Prema popisu stanovništva iz 2011. godine 
općina Gundinci ima 2.027 stanovnika

Odlukom Općinskog vijeća općine 
Gundinci od 17.siječnja 2014.g. privremeno 
prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na 
području općine Gundinci povjeren je Trgovačkom 
društvu Runolist d.o.o. iz Vrpolja.

Podaci o odlagalištu: 

Odlagalište otpada „Stružice“  nalazi se na 
području općine Gundinci na k.č. br. 1145/1,  k.o. 
Gundinci  ukupne površine 2,3 ha. Odlagalište je 
smješteno oko 1,2 km od naselja Gundinci, koje je i 
najbliže naselje, a u vlasništvu je općine Gundinci. 
Miješani komunalni, građevinski i biološki otpad je 
raspršen po površini. Procijenjena količina otpada je 
oko 9.319 m2. Procijenjena količina glomaznog 
otpada je oko 200 m2.  Odlagalište „Stružice“ je u 
razdoblju od 1998. do 2011.godine služilo kao 
službeno odlagalište općine Gundinci, a ne koristi 
se odnosno otpad se na isto ne odlaže od 08. 
svibnja 2012. godine.

 Od 2012.g. do kraja 2013.g. otpad se odlaže 
na sanitarno odlagalište Petrovačka dola na području 
grada Vukovara. 

Od siječnja 2014.g. otpad se predaje 
obrađivaču otpada Univerzal d.o.o. Đakovo, putem 
koncesionara Runolist d.o.o. Vrpolje.

Plan gospodarenja otpadom općine 
Gundinci za razdoblje od 2011. do 2019.godine 
donesen je na 24. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 19. prosinca 2011. godine, a objavljen je 
u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije br. 2/2012 od 06. ožujka 2012.g, u 
pripremi su aktivnosti na izradi novog Plana 
gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 
2022. godine. 

 Sakupljanje otpada: 

 Odlukom Općinskog vijeća općine 
Gundinci od 17.siječnja 2014.g. privremeno 
prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na 
području općine Gundinci povjeren je Trgovačkom 
društvu Runolist d.o.o. iz Vrpolja, a budući da su se 
stekli uvjeti za raspisivanje nove koncesije  za 
prikupljanje komunalnog otpada pokrenuti ćemo 
postupak za isto.  

Trenutni sustav sakupljanja komunalnog 
otpada od pravnih i fizičkih osoba djelomično 
zadovoljava nove zakonodavne odredbe RH.  
Gospodarenje otpadom rješavati ćemo i po 
općinskoj Odluci o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine Gundinci.

Prema pr i javnom l i s tu  sakupl jača 
komunalnog otpada Runolist d.o.o. u 2017. godini 
prikupljeno je 109,50 t miješanog komunalnog 
otpada. Sakupljanje miješanog komunalnog otpada 
vrši se bez odvajanja na mjestu nastanka.

Općina Gundinci u suradnji sa tvrtkom 
Runolist d.o.o. iz Vrpolja postavila je jedan zeleni 
otok u naselju Gundinci, Sajmišna ulica koji se 
sastoji od spremnika za prikupljanje stakla, 
spremnika za prikupljanje plastičnog otpada, 
spremnika za prikupljanje papira i kartona te 
spremnika za tekstil. 

 Općina Gundinci uspostavila je sustav za 
zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 
otpadu i sustav evidentiranja odbačenog otpada na 
način da je na službenoj web stranici i oglasnim 
pločama općine objavljena obavijest  u kojoj su 
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navedeni telefon i email adresa  na koju građani 
mogu obavijestiti o lokaciji nepropisno odbačenog 
otpada.

          Inspekcijski nadzor:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za 
inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora 
zaštite okoliša, Služba za inspekcijskog nadzora  
zaštite okoliša PJ Osijek,  05.  svibnja 2017. godine 
izvršila  je inspekcijski nadzor odlagališta 
komunalnog otpada „Stružice“ u Općini Gundinci iz 
kojeg je vidljivo da u 2016. i 2017.g. na odlagalištu 
nije bilo požara. 
Na području općine Gundinci nema divljih 
odlagališta. 

Sanacija odlagališta -korištenje 
sredstava Fonda:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost  i Općina Gundinci 16. svibnja 2016. 
godine  sklopili su Ugovora o neposrednom 
sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade 
projektne dokumentacije potrebne za prijavu 
projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada 
„Stružice“ na sufinanciranje iz EU Kohezijskog 
fonda davanjem pomoći. 

Općina Gundinci ishodila je građevinsku 
dozvolu za sanaciju odlagališta komunalnog otpada 
Stružice i u tijeku su aktivnosti na izradi 
dokumentacije za sanaciju odlagališta  za prijavu na 
financiranje iz EU Fondova.

KLASA: 351-01/18-01/11
URBROJ: 2178/05-01/18-1
Gundinci,  19. ožujka 2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GUNDINCI

Ilija Markotić, v.r.

15.

 Na temelju članka  30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci  na 8.  sjednici održanoj dana 24. ožujka 
2018. godine,  donosi

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća  o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom 

za 2017. godinu

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu, 
KLASA: 351-01/18-01/11, URBROJ: 2178/05-
01/18-1 od 19. ožujka 2018. godine.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu 
Odluke i njen je sastavni dio. 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 351-01/18-01/11
URBROJ: 2178/05-02/18-2
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog Vijeća
Marija Kadić, v.r.
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16.

 Temeljem članka 90. stavak 1. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/18) ,  č lanka 4.  s tavak 2.  Pravi lnika o 
agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 
142/13), Odluke o agrotehničkim mjerama i 
mjerama  za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području općine Gundinci („Službeni 
vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj 14/16.) i 
članka 44. Statuta općine Gundinci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18) 
Općinski  načelnik općine Gundinci, dana 19. 
ožujka 2018.g. donosi 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini

Članak 1.

� Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta na području općine Gundinci pridržavali 
su se svih odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama 
u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama 
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i o 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu u 2017. godini.
 
� Slijedom navedenog u stavku 1. ovog 
članka vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta primijenili su slijedeće:
– minimalnu razinu obrade i održavanja 
poljoprivrednog zemljišta,
–  sprečavali su zakorovljenost i obrastanja 
višegodišnjim raslinjem,
–  suzbijali su biljne bolesti i štetnike,
–  koristili su i uništavali biljne ostatke na 
propisan način,
– vodili su računa o održavanju organskih 
tvari u tlu,
–  održavali su povoljnu strukturu tla.

Budući da na području općine Gundinci nema 
opasnosti od erozije poljoprivrednog zemljišta, 
zaštitu od erozije nije bilo potrebno provoditi.

Članak 2.

� Ovo Izvješće dostavit će se Ministarstvu 
poljoprivrede i  biti će objavljeno na web stranici 
općine Gundinci www.gundinci.hr

KLASA: 320-01/18-01/2
URBROJ:2178/05-01-18-1
Gundinci, 19. ožujka 2018.g.

Općinski načelnik:
Ilija Markotić, v.r.

17.

 Na temelju članka  30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci  na 8.  sjednici održanoj dana 24. ožujka 
2018. godine,  donosi

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća  o primjeni agrotehničkih 
mjera u 2017. godini

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o primjeni 
agrotehničkih mjera u 2017. godini KLASA: 320-
01/18-01/2, URBROJ: 2178/05-01/18-1 od 19. 
ožujka 2018. godine.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu 
Odluke i njen je sastavni dio. 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 320-01/18-01/2
URBROJ: 2178/05-02/18-2
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog Vijeća
Marija Kadić, v.r.
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18.

 
� Temeljem članka 49. stavka 5.  Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ RH 
broj 20/18) i članka 44. Statuta općine Gundinci 
(„Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske  županije br. 
01/2018) općinski načelnik općine Gundinci dana 
19. ožujka 2018. donosi 

IZVJEŠĆE 

o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog 

raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 

01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Članak 1.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. 
godine sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske iznosila su 742.959,81 kn, kako slijedi:

- Prodaja poljoprivrednog zemljišta – 
560.955,26 kn

- Zakup i privremeni zakup poljoprivrednog 
zemljišta – 91.744,66 kn

- Dugogodišnji zakup poljoprivrednog 
zemljišta  - 90.259,89 kn

Članak 2.

Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske u iznosu od 742.959,81 kn, utrošena su 
na slijedeće projekte i aktivnosti:

- izrada programa revitalizacije 
poljoprivrednog zemljišta – 5.365,12 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta  – 
274.806,25 kn

- održavanje kanalske mreže – 53.483,82 kn
- sufinanciranje priključka na vodovodnu 

mrežu  – 5.039,78 kn
- sanacija poljskih puteva  – 7.375,00 kn
- produžetak vodovodne mreže  – 41.337,00 

kn

- geodetsko-katastarske usluge – 8.282,00 
kn

- izrada projektne dokumentacije – glavni 
građ. projekt makadamske prometnice – 
86.250,00 kn

- veterinarske usluge – 6.875,00 kn
- provođenje preventivne deratizacije i 

dezinsekcije – 21.123,13 kn,
- nabava opreme za održavanje javnih 

površina – 62.250,00 kn
- asfaltiranje nerazvrstane ceste Sajmišna – 

34.241,93 kn
- održavanje i uređenje javnih površina – 

46.308,16 kn
- uređenje pješačkih staza – 90.249,62 kn

Članak 3.

Općina Gundinci  sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog 
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 
31. prosinca 2017. godine utrošila je u cijelosti.

Članak 4.

� Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom 
vijeću općine Gundinci na usvajanje. 

OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-1/18-01/3
  URBROJ: 2178/05-01-18-01
U Gundinci, 19. ožujka 2018.g.

Općinski načelnik:
Ilija Markotić, v.r.
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19.

 Na temelju članka  30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci na 8. sjednici održanoj dana 24. ožujka 
2018. godine,  donosi

O D L U K U
 

o usvajanju Izvješća  o utrošku sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 

zakupa i privremenog raspolaganja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja 
do 31. prosinca 2017. godine

Članak 1. 

Usvaja se  Izvješće  o utrošku sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 
zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 
razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. 
godine, KLASA: 320-01/18-01/3, URBROJ: 
2178/05-01/18-1.

Izvješće iz stavka I ovog članka sastavni je 
dio ove Odluke. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 320-01/18-01/3
URBROJ: 2178/05-02/18-2
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog Vijeća
Marija Kadić, v.r.

20.

 Na temelju članka 44. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko - posavske 
županije broj 01/18), općinski načelnik općine 
Gundinci podnosi:

IZVJEŠĆE 

o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za 
promjenu  namjene poljoprivrednog zemljišta 

za 2017. godinu

Ostvareni prihod u 2017. godini od naknade 
za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta  za 
iznosi  259,88 kn  i iskorišten je  namjenski za 
poboljšanje komunalne infrastrukture na području 
općine Gundinci za izradu programa revitalizacije 
poljoprivrednog zemljišta i plodnosti tla.

            Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću 
općine Gundinci na usvajanje.

KLASA: 400-08/18-01/4
URBROJ: 2178/05-01-18-3
Gundinci, 19. ožujka  2018. godine     

Općinski načelnik 
Ilija Markotić, v.r.
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 Na temelju članka  30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci  na 8.  sjednici održanoj dana 24. ožujka 
2018. godine,  donosi

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća  o utrošku sredstava 
ostvarenih od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

Članak 1. 

Usvaja se  Izvješće  o utrošku sredstava 
ostvarenih od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, 
KLASA: 400-08/18-01/4, URBROJ: 2178/05-
01/18-3.

Izvješće iz stavka I ovog članka sastavni je 
dio ove Odluke. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 400-08/18-01/4
URBROJ: 2178/05-02/18-4
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog Vijeća
Marija Kadić, v.r.

22.

 Na temelju članka 65 stavka 2.  Zakona o 
šumama (Narodne novine  br. 140/05, 82/06,129/08, 
80/10,124/10,25/12, 68/12 i 148/13), ) i članka 44. 
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko 
- posavske županije broj 01/18), općinski načelnik 
općine Gundinci podnosi

IZVJEŠĆE

 o utrošku sredstava od Šumskog doprinosa za 
2017. godinu

Članak 1.

� Prihod proračuna općine Gundinci  za 2017. 
godinu od šumskog doprinosa ostvaren je u iznosu 
od 78.477,04 kuna.

� � � � � �
Članak 2.

� Prihod od šumskog doprinosa u 2017. 
godini u cijelosti je utrošen za rekonstrukciju javne 
rasvjete.
� � � � �

Članak 3.

� Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću 
općine Gundinci na usvajanje.

KLASA: 400-08/18-01/4
URBROJ: 2178/05-01-18-2
Gundinci, 19. ožujka  2018. godine     

Općinski načelnik 
Ilija Markotić, v.r.
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 Na temelju članka  30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci  na 8.  sjednici održanoj dana 24. ožujka 
2018. godine,  donosi

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća  o utrošku sredstava 
ostvarenih  od šumskog doprinosa 

za 2017. godinu

Članak 1. 

Usvaja se  Izvješće  o utrošku sredstava 
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2017. godinu, 
KLASA: 400-08/18-01/4, URBROJ: 2178/05-
01/18-2.

Izvješće iz stavka I ovog članka sastavni je 
dio ove Odluke. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 400-08/18-01/4
URBROJ: 2178/05-02/18-6
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog Vijeća
Marija Kadić, v.r.

24.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“, br. 86/12 i 143/13) i članka 44. 
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko 
- posavske županije broj 01/18), općinski načelnik 
općine Gundinci podnosi:

IZVJEŠĆE 

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

2017. godinu

Članak 1.

Predmet ovog Izvješća  je utrošak sredstava 
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru u 2017. godini.

Članak 2.

Trideset posto sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  prihod je 
općine Gundinci na čijem se prostoru nalaze 
nezakonito izgrađene zgrade.

Članak 3.

Ostvareni prihod u 2017. godini od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru iznosi 52.884,45  i iskorišten je  namjenski 
za poboljšanje komunalne infrastrukture na 
području općine Gundinci, odnosno za asfaltiranje 
nerazvrstane ceste – Sajmišna ulica.

   Članak 4.

� Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću 
općine Gundinci na usvajanje.

KLASA: 400-08/18-01/4
URBROJ: 2178/05-01-18-1
Gundinci, 19. ožujka  2018. godine     

Općinski načelnik 
Ilija Markotić, v.r.
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25.

 Na temelju članka  30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci  na 8.  sjednici održanoj dana 24. ožujka 
2018. godine,  donosi

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća  o utrošku sredstava 
ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 
2017. godinu

Članak 1. 

Usvaja se  Izvješće  o utrošku sredstava 
ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru  za 2017. godinu, 
KLASA: 400-08/18-01/4, URBROJ: 2178/05-
01/18-1.

Izvješće iz stavka I ovog članka sastavni je 
dio ove Odluke. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 400-08/18-01/4
URBROJ: 2178/05-02/18-5
Gundinci, 24. ožujka  2018.g.

Predsjednica 
Općinskog Vijeća
Marija Kadić, v.r.
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2.

 Na temelju članka 5.stavka 2. Zakona o 
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne 
novine“ 79/07,113/08,43/09 i 22/14-RUSRH) i 
temeljem članka 41. Statuta općine Klakar i članka 
9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta 
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ 12/09. i 6/13.), općinski 
načelnik donosi:

O D L U K U

o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva 
od zaraznih bolesti dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije (DDD) za Općinu Klakar 
u 2018. godini

I.

Usvaja se Program zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za 
općinu Klakar u 2018.godinu. 

II.

Program zaštite pučanstva provodi se temeljem 
Provedbenog plana provođenja preventivne i 
obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije kao posebne mjere na području općine 
Klakar. 

III.

DDD mjere primjenjuju se na cjelokupnom 
području općine Klakar sukladno prijedlogu 
Programa kojeg predlaže Zavod za javno zdravstvo 
Brodsko – posavske županije za svaku kalendarsku 
godinu.

IV.

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

KLASA: 501-01/18-01/01
URBROJ: 2178/07-01-18-1
U Klakaru, 29.siječnja 2018.god.

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

OPĆINA  KLAKAR
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3.

 Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“, br. 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o 
gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne 
novine“, br. 50/17) i članka 29. Statuta općine 
Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta 
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-
Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko 
vijeće općine Klakar na svojoj 8. sjednici održanoj 
31.siječnja 2018. donijelo je

ODLUKU

 o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Klakar

Opće odredbe

Članak 1.

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

Članak 2.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno 
prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog 
(glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava 
sakupljanja komunalnog otpada sukladno 
propisanim standardima te podrazumijeva 
prikupljanje tog otpada na određenom području 
pružanja usluge putem spremnika od pojedinih 
korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za 
obradu tog otpada. 
Davatelj usluge pruža javnu uslugu na području 
općine Klakar. 
Korisnik usluge na području pružanja usluge je 
vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela 
nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog 
dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, 
odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu 

plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome 
obavijestio davatelja usluge. 
Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgra-
divog komunalnog otpada s korisnicima usluge 
sadržani su u posebnom dodatku ove Odluke. 

OVA ODLUKA UTVRĐUJE: 

Kriterij obračuna količine otpada 

Članak 3.

Kriterij za obračun pružanja javne usluge 
sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgra-
divog komunalnog otpada je volumen ugovorenog 
spremnika za miješani komunalni otpad i broj 
pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad. 

Standardne veličine i druga bitna svojstva 

spremnika za sakupljanje otpada 

Članak 4.

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

Najmanja učestalost odvoza otpada prema 

područjima

Članak 5.

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

Najmanja učestalost odvoza za pravne osobe: 
- miješani komunalni otpad svakih 14 dana;
- korisni otpad jednom mjesečno;
- odvoz miješanog komunalnog otpada po 
pozivu u roku od 7 dana od narudžbe;
- odvoz ostalog otpada po pozivu u roku od 7 
dana od narudžbe. 

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

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu 

Članak 6.

Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se 
izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli 
mjesec sa rokom plaćanja 30 dana. 

Popis adresa reciklažnih i mobilnih reciklažnih 

dvorišta 

Članak 7.

Općina Klakar će sukladno Sporazumu o načinu 
pružanja usluga sakupljanja i skladištenja otpada u 
reciklažnom dvorištu, koristiti reciklažno dvorište u 
vlasništvu tvrtke Jakob Becker d.o.o.
Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji: Vrbska 16, 
Gornja Vrba.
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta objavljeno je na 
web stranici davatelja usluga. 

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

Članak 8.

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

Članak 9.

Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s 
javnom uslugom obvezan je: 
1. osigurati korisniku usluge spremnik za 
primopredaju miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog 
komunalnog otpada;
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2. označiti spremnik čitkom i trajnom oznakom;
3. dostaviti korisniku usluge obavijest iz članka 
23. ove Odluke;
4. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge, 
vodeći računa o tome da oko spremnika ne ostaje 
razbacan otpad iz spremnika nakon preuzimanja 
spremnika;
5. odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu 
javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom;
6. osigurati provjeru da otpad sadržan u 
spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti 
otpada čija se primopredaja obavlja;
7. voditi evidenciju o preuzetim količinama 
otpada;
8. davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima 
se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge 
uključivo i kad više korisnika koristi zajednički 
spremnik. 

Članak 10.

Korisnik usluge je obvezan: 
1. koristiti javnu uslugu i predati miješani 
komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad 
davatelju javne usluge na području na kojem se 
nalazi nekretnina korisnika usluge;
2. omogućiti davatelju javne usluge pristup 
spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad 
mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini;
3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu 
korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u 
opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja 
otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode 
drugoj osobi zbog mirisa otpada;
4. odgovarati za postupanje s otpadom i 
spremnikom na obračunskom mjestu korisnika 
usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim 
otpadom i ovoj Odluci;
5. zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom 
obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale 
zajedničkim korištenjem spremnika sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi 
o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci;
6. predavati biorazgradivi komunalni otpad, 
reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i 
g lomazn i  o tpad  odvo jeno  od  mi ješanog 
komunalnog otpada;
7. predavati problematični otpad u reciklažno 
dvorište;
8. plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u 
skladu sa važećim cjenikom. 

Odredbe o provedbi Ugovora koje se 

primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih 

okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i 

sl.) 

Članak 11.

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

Odredbe o načinu podnošenja prigovora i 

postupanju po prigovoru građana na neugodu 

uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog 

otpada 

Članak 12.

Prigovori i reklamacije podnose se Davatelju 
usluga. 
Korisnik usluge podnosi prigovor Davatelju usluga 
čije povjerenstvo razmatra prigovor, a rješenje 
odnosno odgovor na prigovor daje se u pisanom 
obliku 
Ukoliko korisnik usluge nije zadovoljan odgovorom 
na prigovor, piše reklamaciju koju rješava 
povjerenstvo u kojem je uz davatelja usluga prisutan 
i član iz udruge za zaštitu potrošača, a rješenje 
odnosno odgovor na reklamaciju daje se u pisanom 
obliku. 
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Odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje 
javne usluge 

Članak 13.

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

Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja 

javne usluge za pojedinog korisnika usluge 

Članak 14.

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

Odredbe o cijeni obvezne minimalne javne 

usluge 

Članak 15.

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge 
koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja 
komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu 
poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene 
načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo 
poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu 
pružanja javne usluge. 
Cijena obavezne minimalne javne usluge pokriva 
sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja 
otpadom osim troškova obrade miješanog 
komunalnog otpada. 
Cijena obavezne minimalne javne usluge definira se 
za ugovoreni volumen spremnika za miješani 
komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad. 

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

Članak 16.

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

Odredbe o ugovornoj kazni 

Članak 17.

Ukoliko korisnik usluge postupa protivno Ugovoru 
te se ne pridržava odredbi ove Odluke i Općih uvjeta 
usluge (iz posebnog dodatka ove Odluke), davatelj 
usluga ima pravo na isplatu ugovorne kazne za 
ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena 
spremnika,  odlaganje otpada u krive spremnike, 
uništenje spremnika davatelja usluga, nereguliranje 
javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada, ne 
stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme, 
izjavljivanje da kompostira kod kuće ali to ne radi. 
Iznos ugovorne kazne određen za pojedino 
postupanje definira se u cjeniku javnih usluga a 
mora biti razmjeran troškovima uklanjanja 
posljedica takvog postupanja. 

Odredbe o korištenju javne površine za 

prikupljanje otpada 

Članak 18.

Javna površina koristi se samo za sakupljanje 
mi ješanog komunalnog i  b iorazgradivog 
komunalnog otpada i to javna površina ispred 
obračunskog mjesta korisnika. 
Glomazni otpad ne smije se sakupljati na javnim 
površinama, osim granja koje se sakuplja u sklopu 
usluge sakupljanja glomaznog otpada. 
N a  j avn im  pov r š inama  n i j e  dozvo l j eno 
kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. 
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Kriterij za određivanje korisnika usluge u čije 

ime općine Klakar preuzima obvezu plaćanja 

cijene za javnu uslugu 

Članak 19.

Općina Klakar preuzima obvezu plaćanja cijene za 
javnu uslugu za kućanstva korisnika naknade prema 
propisima o socijalnoj skrbi koji imaju prebivalište na 
njenom području.
Općina Klakar vodi popis korisnika usluge u čije 
ime je preuzela obvezu plaćanja cijene za javnu 
uslugu koji sadrži sljedeće podatke: korisnik usluge, 
obračunsko razdoblje, cijena za javnu uslugu koju je 
Općina Klakar platila davatelju javne usluge.

Odredbe o količini glomaznog otpada koji se 

preuzima u okviru javne usluge 

Članak 20.

Davatelj usluge je dužan u okviru javne usluge 
jedanput u kalendarskoj godini preuzeti krupni 
(glomazni) otpad od korisnika usluge na 
obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.
Davatelj usluge će osigurati preuzimanje krupnog 
(glomaznog) otpada bez naknade u okviru 
organizirane akcije odvoza glomaznog otpada.
Davatelj usluge je dužan na zahtjev korisnika usluge 
osigurati preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada 
od korisnika usluge na obračunskom mjestu 
korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan 
platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog 
dvorišta.
Davatelj usluge je dužen preuzeti glomazni otpad od 
korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika 
usluge iz stavka 2. ovog članka u što kraćem roku 
koji zajednički određuju korisnik i davatelj usluge.
Krupni (glomazni) otpad ne uključuje tvari i 
predmete koji su prema posebnom propisu svrstane 
u posebne kategorije otpada (biootpad, otpadni 
tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, 
otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna 
vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, 
otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, 
građevinski otpad).

Nekretnina koja se trajno ne koristi 

Članak 21.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za 

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

Izjava o načinu korištenja javne usluge 

Članak 22.

Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju javne 
usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. 
Izjava sadržava sve podatke sukladno članku 14. 
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a 
sam sadržaj i izgled Izjave propisan je posebnim 
dodatkom ove Odluke. 
Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne 
usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika 
usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana 
zaprimanja Izjave. 
Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, 
korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak 
Izjave u roku od 8 dana od dana zaprimanja. 
Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz 
Izjave koji je naveo korisnik usluge kada je taj 
podatak u skladu sa Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju 
komunalnim otpadom i ovom Odlukom. 
Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak 
iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge u 
sljedećem slučaju: 
- kad se korisnik usluge ne očituje o podacima i 
ne dostavi Izjavu u roku od 15 dana 
- kad više korisnika usluge koristi zajednički 
spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut 
dogovor o udjelima korištenja zajedničkog 
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spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, 
tada se primjenjuje udio korisnika usluge u 
korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio 
davatelj javne usluge. 
Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne 
usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku 
od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o 
svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz 
Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se 
primjenjivati namjeravana promjena. 

Ugovor o korištenju javne usluge 

Članak 23.

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

nepredvidljivim okolnostima izvan njegove 
razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili 
vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, 
eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili 
nacionalni neredi i nemiri. U slučaju nastupa takovih 
kašnjenja u ispunjavanju ili neispunjavanju 
obaveza, davatelj usluge će bez odgode o nastupu 
takovih okolnosti obavijestiti korisnike usluga 
putem mrežnih stranica te se ispunjenje obaveza 
davatelja usluga odgađa za vrijeme trajanja takovog 
slučaja više sile. 

Obavijest o prikupljanju otpada 

Članak 24.

Davatelj usluga će do 20.12. tekuće godine 
korisnicima usluge dostavi t i  obavi jes t  o 
prikupljanju otpada za sljedeću kalendarsku godinu. 
Obavijest će biti objavljena i putem mrežnih stranica 
davatelja usluge (termini sakupljanja). 

Obavijest mora sadržavati: 
1. plan s datumima primopredaje miješanog 
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog 
otpada i reciklabilnog komunalnog otpada s 
okvirnim vremenom primopredaje otpada 
2. lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta 
3. lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog 
reciklažnog dvorišta 
4. lokaciju i radno vrijeme kompostane, sortirnice 
i centra za ponovnu uporabu 
5. plan s datumima preuzimanja glomaznog 
otpada u okviru javne usluge 
6. uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji 
kompostirabiootpad
7. uputu o postupanju s miješanim komunalnim 
otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i 
reciklabilnim komunalnim otpadom 
8. kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za 
preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev 
korisnika usluge 
9. uputu o preuzimanju komunalnog otpada na 
zahtjev korisnika usluge.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Članak 25.

Davatelj usluge dužan je voditi digitalnu evidenciju 
koja sadrži sljedeće podatke o korisniku usluge: 
- ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke 
osobe – obrtnika, OIB i adresa
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- podaci o obračunskom mjestu (adresa) 
- popis primopredaja miješanog komunalnog 
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, 
g l o m a z n o g  o t p a d a  k o r i s n i k a  u s l u g e  p o 
obračunskom razdoblju 
- popis izjavljenih prigovora korisnika usluge. 

Za svako obračunsko mjesto vode se sljedeći podaci: 
- oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, 
naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu 
oznaku 
- p o d a t a k  o  k o r i š t e n j u  n e k r e t n i n e  n a 
obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne 
koristi) 
- datum zaprimanja zadnje Izjave 
- vrsta i količina spremnika s pripadajućim 
oznakama 
- udio korisnika usluge u korištenju spremnika 
- datum i broj primopredaja otpada i dokaz o 
izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju sukladno 
volumenu spremnika i broju pražnjenja 
- korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog 
reciklažnog dvorišta 
- adresa reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog 
reciklažnog dvorišta 
- datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice 
korisnika usluge, ključni broj otpada propisan 
posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada 
i masa preuzetog otpada u reciklažnom dvorištu. 

Za korištenje usluge preuzimanja glomaznog otpada 
vode se sljedeći podaci: 
- kor i sn ik  us luge ,  da tum preuz imanja 
glomaznog otpada u okviru javne usluge 
- korisnik usluge, datum zahtjeva i datum 
preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika 
usluge. 

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

Poslovanje davatelja javne usluge 

Članak 26.

U cijenu javne usluge su uključeni, osim troškova 
propisanih člankom 33. stavkom 4. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom i sljedeći troškovi: 
- nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog 
reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade 
otpada nastalog u kućanstvu 
- prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se 

prikuplja u okviru javne usluge 
- prijevoza i obrade biorazgradivog komunalnog 
otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge 
- vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u 
vezi s javnom uslugom. 

Suglasnost na cjenik javne usluge 

Članak 27.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik sadrži: 
1. prijedlog cjenika s obrazloženjem 
2. procjenu iznosa prosječnog računa sukladno 
prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio dužan 
platiti davatelju javne usluge u obračunskom 
razdoblju 
3. izjavu osobe odgovorne za zastupanje davatelja 
javne usluge da je prijedlog cjenika u skladu sa 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, 
Uredbom o komunalnom otpadu i Odlukom 
4. prijedlog datuma početka primjene cjenika. 

Zahtjev za izmjenu cjenika sadrži i važeći cjenik, 
podatak o postotku promjene cijene u odnosu na 
važeću cijenu te razloge za promjenu cijene s 
detaljnim obrazloženjem. 
Davatelj javne usluge objaviti će suglasnost na 
cjenik u Službenom glasilu te obavijestiti korisnika 
usluge o cjeniku i izmjeni cjenika u roku od 30 dana 
prije dana primjene cjenika. 
Općinski načelnik općine Klakar daje suglasnost na 
prijedlog cjenika, odnosno njegove izmjene i 
dopune, te je obavezan prije davanja suglasnosti 
provjeriti da li je prijedlog cjenika usklađen sa 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, 
Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i 
ovom Odlukom. 
Općinski načelnik općine Klakar dužan se je 
očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja 
zahtjeva pribavljanje suglasnosti. 
Ako se općinski načelnik ne očituje u roku iz 
prethodnog stavka smatra se da je suglasnost dana.

Obračun cijene javne usluge 

Članak 28.

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

Formula za izračun cijene javne usluge: 
C – cijena javne usluge za količinu predanog 
miješanog komunalnog otpada izražena u kunama 
CMJUK – cijena obavezne minimalne javne 
usluge sa vlastitim kompostištem
CMJUS – cijena obavezne minimalne javne usluge 
sa sakupljanjem BKO 
JCVM – jedinična cijena za pražnjenje volumena 
spremnika miješanog komunalnog otpada izražena 
u kunama sukladno cjeniku 
BPM – broj pražnjenja spremnika miješanog 
komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
sukladno podacima u Evidenciji 
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika. 
UK – cijena ugovorene kazne 

Cijena sa kompostištem: 

C =CMJUK+( (JCVM × BPM) × U)+UK 

Cijena sa sakupljanjem BKO: 

C =CMJUS+( (JCVM × BPM) × U+UK 

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

Izvješće o radu davatelja javne usluge 

Članak 29.

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

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog 
komunalnog otpada

Članak 30.

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

Nadzor provođenja Odluke 

Članak 31.

Nadzor nad provedbom ove Odluke reguliran je 
Odlukom o komunalnom redu općine Klakar. 

Završne odredbe

Članak 32.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 363-01/18-01/02
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 31.siječnja 2018.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA�

Tomislav Pendić, v.r.
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4.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 123/17) i članka 29. 
Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 12/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće općine Klakar na svojoj  9. sjednici održanoj 
06.veljače 2018.g. donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova 
boravka djece 

s područja općine Klakar u dječjim vrtićima

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju troškova 
boravka djece s područja općine Klakar u dječjim 
vrtićima („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 8/2017), članak 3. mijenja se i glasi: 

Općina Klakar sufinancira troškove 
smještaja djece u dječjim vrtićima u iznosu od 
500,00 kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune 
cijene smještaja u dječjim vrtićima snosit će 
korisnici usluga dječjih vrtića.

Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju ne 
promijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“, primjenjivat će se od 
01.siječnja 2018.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE  KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/01
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 06. veljače 2018.godine         

PREDSJEDNIK �
OPĆINSKOG VIJEĆA,�

Tomislav Pendić, v.r.

5.

 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 - pročišćeni tekst, 123/17) i 
članka 29. Statuta općine Klakar  („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 12/09. i 6/13.) 
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 9. sjednici 
održanoj 06. veljače 2018.g.  godine, donosi:

 STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta općine Klakar

Članak 1.

U članku 11. Statuta općine Klakar 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
12/09. i 6/13) u daljnjem tekstu - Statut dodaje se 
stavak 2. koji glasi:

„Općina Klakar može sa drugim jedinicama 
lokalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz 
svog samoupravnog djelokruga organizirati 
zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za 
povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske 
unije.“ 

Članak 2.

U članku 14. Statuta u stavku 1. iza alineje 
12 dodaje se nova alineja 13. koja glasi:

„-održavanje nerazvrstanih cesta„
a dosadašnja alineja 13. postaje alineja 14.

Članak 3.

Članak 18. Statuta mijenja se i glasi:
„Građani mogu neposredno sudjelovati u 

odlučivanju o lokalnim poslovima, u skladu sa 
Zakonom i ovim Statutom, putem:

a) lokalnog referenduma 
b) zbora građana 
c) davanjem prijedloga, prigovora, 

pritužbi sukladno Zakonu i ovom 
Statutu.“

Članak 4.

U članku 19. Statuta u stavku 4.
-riječi : „ predstavničko tijelo“ zamjenjuju 

se riječima: „ predsjednik predstavničkog tijela“
-umjesto broja „8“ upisuje se broj „30“. 
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Članak 5.

Članak 20. Statuta mijenja se i glasi:
„Osim slučajeva propisanih prethodnim 

člankom 19. ovog Statuta, referendum se može 
raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma 
predloži:

-20%  ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača  općine Klakar;

-2/3 članova Općinskog vijeća

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom 
obliku  i mora sadržavati osobne podatke (ime, 
prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni 
popis birača.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 20%  ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača općine Klakar, Općinsko vijeće raspisat 
će referendum za opoziv općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, 
sukladno zakonskim odredbama.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja 
zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu ) samoupravu  radi 
utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu u roku od 60 dana od dostave utvrdi 
ispravnost podnesenog prijedloga, Općinsko vijeće 
raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća općine 
Klakar, odluku o raspisivanju referenduma za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
koji je izabran zajedno s njim, Općinsko vijeće 
donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.

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

Odluka o opozivu općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
donesena je ako se na referendumu za opoziv 
izjasnila većina birača koji su glasovali , uz uvjet da 
ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača općine Klakar.

Referendum za opoziv općinskog načelnika 
i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili 
ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
načelnika.

Članak 6.

Iza članka 30. Statuta dodaje se novi članak 
30.a, koji glasi:

„Članak 30.a
Općinsko vijeće donosi odluke većinom 

glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih 
članova.

Statut, proračun (njegove izmjene i dopune) 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o 
raspisivanju referenduma  i odluku 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 7.

Članak 33. Statuta mijenja se i glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog 

na redovnim izborima traje do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se 
održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuju lokalni izbori , odnosno do 
dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela 
sukladno zakonskim odredbama.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih 
na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata predstavničkog tijela izabranog na 
redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte 
godine sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuju lokalni izbori , odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 
zakonskim odredbama .
� Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i 
za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu 
sa posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici imaju pravo na opravdani 
neplaćeni izostanak  s posla radi sudjelovanja u radu 
predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela. 
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Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi .“

Članak 8.

U članku 41. Statuta:
-  u stavku 5.točki 5 riječi: „raspolaganju 
ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima : 
„drugom raspolaganju imovinom„
- stavak 6.mijenja se i glasi:
„Odluku o imenovanju iz stavka 5. točke 6.ovog 
članka općinski načelnik dužan je objaviti u prvom 
broju službenog glasila općine (Službenog vjesnika 
Brodsko-posavske županije), koji slijedi nakon 
donošenja te odluke.“
-  iza stavka 7 dodaju se novi stavci: stavak 8 i 
stavak 9 koji glase:
stavak 8 : „Mandat općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika traje četiri godine“
stavak 9: „Općinskom načelniku i njegovom 
zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti 
prestaju danom stupanja na dužnost novog 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno 
danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za 
obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.“

Članak 9.

U članku 50. Statuta  iza stavka 2. dodaje se 
stavak 3. koji glasi:

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

Dosadašnji: stavak 3. postaje stavak 4 , 
stavak 4. postaje stavak 5, stavak 5. postaje stavak 6., 
stavak 7. postaje stavak 8. a stavak 8. postaje stavak 
9.  

                                                      
Članak 10.

U članku 55. Statuta stavak 1. riječi: 
„njihove organizacije i udruženja“ zamjenjuju se 
riječima: „ članovi predstavničkog tijela“, a umjesto 
točke stavlja se zarez i dodaju riječi: „ te druga tijela 
određena u Statutu općine.“ 

Članak 11.

Članak  66. Statuta mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela 

mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, te na 
njegov prijedlog predstavničko tijelo  može 
raspustiti vijeće mjesnog odbora , ako ono učestalo 
krši Statut općine , pravila mjesnog odbora ili ne 

izvršava povjerene mu poslove“.

Članak 12.

Članak 74. Statuta mijenja se i glasi:
„Temeljni financijski akt općine Klakar je 

proračun.

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

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s 
posebnim zakonom.

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

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Vlada 
Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
nadležnosti općinskog načelnika i raspisati 
prijevremene izbore za općinskog načelnika 
sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je 
predložiti Općinskom vijeću općine Klakar 
Proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na 
dužnost.

Općinsko vijeće nakon toga mora donijeti 
Proračun u roku od 45 dana od kada ga je općinski 
načelnik predložio Općinskom vijeću.

Ako Općinsko vijeće ne donese Proračun 
prije početka proračunske godine privremeno se, a 
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na 
osnovi odluke o privremenom financiranju, 
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa 
tijela općine Klakar i drugih proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika u skladu sa posebnim 
zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz 
prethodnog stavka ovoga članka donosi do 31. 
prosinca Općinsko vijeće u skladu sa posebnim 
zakonom na prijedlog općinskog načelnika odnosno 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

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

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

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

Vlada Republike Hrvatske raspustiti će 
Općinsko vijeće općine Klakar i razriješiti 
općinskog načelnika  i njegovog zamjenika u 
slučajevima utvrđenim zakonom.“

Članak 13.

U članku 79. Statuta iza stavka 2. dodaje se 
stavak 3. koji glasi:

„Općinski načelnik osigurava izvršavanje 
općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku 
propisanom Statutom  te nadzire zakonitost rada 
upravnih ti jela koja obavljaju poslove iz 
samoupravnog djelokruga općine.„

Članak 14.

U članku 81. st.3. Statuta  mijenja se i  glasi: 
„ Iznimno općim se aktom može iz osobito 

opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog 
dana od dana objave.“

Članak 15.

U članku 93. stavak 5.Statuta iza riječi: 
„većina „  dodaje se riječ: „ svih „ .

Članak 16.

Ostale odredbe Statuta općine Klakar 
ostaju na snazi. 

Članak 17.

Ovlašćuje se Odbor za Statut i poslovnik 
izdati pročišćeni tekst Statuta općine Klakar.

Članak 18.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu 8 dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 012-01/18-01/01
URBROJ: 2178/07-04-18-1
Klakar, 06. veljače 2018.g. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić,v.r.

 

6.

 Na temelju članka 21.st.4. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ br.94/13), članka 29. Statuta općine Klakar i 
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar 
na svojoj 09. sjednici održanoj 06. veljače 
2018.godine, donosi:

ODLUKU

o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Klakar za razdoblje 

2017. – 2022.godine.

I.

Općinsko vijeće općine Klakar donosi Plan 
gospodarenja otpadom općine Klakar za razdoblje 
2017. – 2022.godine. 

Plan gospodarenja otpadom općine Klakar 
za razdoblje 2017. – 2022.godine nalazi se u privitku 
ove Odluke i njezin je sastavni dio.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/02
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 06. veljače 2018.godine         

PREDSJEDNIK � �
OPĆINSKOG VIJEĆA�

Tomislav Pendić, v.r.

7.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

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

članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne Odluke 

o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni 

vjesnik Brodsko-Posavske županije“ br.12/09 i 

6/13.), Općinsko vijeće Klakar na svojoj 09. sjednici 

održanoj 06. veljače 2018.godine donijelo je:

O D L U K U

o izmjeni Odluke o plaći službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

općine Klakar

Članak 1.

U Odluci o plaći službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

5/2011), u članak 2. točka 4. tablice, mijenja se i 

glasi:

Radno mjesto Koeficijent Klasifikacijski rang 

4. Komunalni redar 1,65 11 

 

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“, a počinje se primjenjivati s 
plaćom za mjesec siječanj koja će biti isplaćena u 
mjesecu veljači 2018.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 110-01/18-01/1
URBROJ: 2178/07-04-18-1
Klakar, 06. veljače 2018.god.

PREDSJEDNIK �
OPĆINSKOG VIJEĆA,�

Tomislav Pendić, v.r.
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8.

 Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ), 
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i 
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 29. Statuta 
općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni 
statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-
Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.), a na prijedlog 
općinskog načelnika općine Klakar, Općinsko vijeće 
općine Klakar na svojoj 09. sjednici općinskog 
vijeća održanoj dana 06. veljače 2018.godine 
donijelo je:

ANALIZA 

stanja sustava civilne zaštite 
za općinu Klakar u 2017.godini

UVOD

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

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

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

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

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

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

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

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite 
jedinice lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave organizira volontere u provođenju 
određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i 
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a)  stožeri civilne zaštite
b)  operativne snage vatrogastva
c)  operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d)  operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja
e)  udruge
f)  postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g)  koordinatori na lokaciji
h)  pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 
jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
–  u postupku donošenja proračuna razmatra i 

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

–  donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–  donosi odluku o određivanju pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite
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–  donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne 
zaštite

–  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.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 
izvršava sljedeće zadaće:

–  donosi plan djelovanja civilne zaštite
–  donosi plan vježbi civilne zaštite
–  priprema i dostavlja predstavničkom tijelu 

prijedlog odluke o određivanju pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite i 
prijedlog odluke o osnivanju postrojbi 
civilne zaštite

–  kod donošenja godišnjeg plana nabave u 
plan uključuje materijalna sredstva i 
opremu snaga civilne zaštite

–  donosi odluke iz svog samoupravnog 
djelokruga radi osiguravanja materijalnih, 
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i 
opremanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite

–  odgovorno je za osnivanje, razvoj i 
financiranje, opremanje, osposobljavanje i 
uvježbavanje operativnih snaga sukladno 
usvojenim smjernicama i planu razvoja 
sustava civilne zaštite

–  izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu 
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća 

i redovito ažurira procjenu rizika i plan 
djelovanja civilne zaštite

–  os igurava  uvje te  za  premješ tanje , 
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te 
izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera 
civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

–  osigurava uvjete za raspoređivanje 
pripadnika u postrojbe i na dužnost 
povjerenika civilne zaštite te vođenje 
evidencije raspoređenih pripadnika

–  osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje 
b a z e  p o d a t a k a  o  p r i p a d n i c i m a , 
sposobnostima i resursima operativnih 
snaga sustava civilne zaštite

–  uspostavlja vođenje evidencije stradalih 
osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

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

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su 

se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u 

roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema 

programu osposobljavanja koji provodi Državna 

uprava.
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ZAKONSKE ODREDBE

r.br.  ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE NN 

1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  82/15 

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

37/16 

3. 

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

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

37/16 
47/16 

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

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

38/16 

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

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

57/16 

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

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

57/16 

10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje  61/16 

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

65/16 

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

13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva  69/16 

14. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite   69/16 

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

69/16 

16. Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje  75/16 

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

18. 

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

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

98/16 
67/17 

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

99/16 

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

99/16 

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

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

 

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

49/17 

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

53/17 

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

67/17 
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1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2017.g. poduzeto je slijedeće:

Zbog donošenja novog Zakona o sustavu civilne zaštite kao i podzakonskih propisa izvršena su 
usklađivanja sa navedenim propisima i to:

Ř Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite,
Ř Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2018. g.
Ř Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
Ř Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
Ř Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 

2017.g. 
Ř Donesena odluka o imenovanju stožera civilne zaštite
Ř Donesen poslovnik o načinu rada stožera civilne zaštite
Ř Donesena odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite?
Ř Ustrojene evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite
Ř Edukacija iz postupaka prve pomoći Postrojbe CZ
Ř Osigurana oprema za Postrojbu 33 kom (jakne, hlače, prsluk)
Ř Osigurana oprema za Stožer (jakne)
Ř Osiguranje za slučaj od nezgode pripadnika Postrojbe, Povjerenika i Stožera CZ

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 1264



CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite)

FUNKCIJA 
IME I 

PREZIME 
ADRESA 

TELEFON TELEFON 
24 SATA  POSAO STAN 

Načelnik  
Stožera CZ 

Ivan 
Bošković 

I. B. Mažuranić 2, 
Ruščica 

091/5593778  091/4914712 

Zamjenik načelnika 
stožera CZ 

Mirko Milec 
Ruščičkih žrtava 

51, 
35208 Ruščica 

 
 
 

035/457-
005 

098/802678 

Član, 
Predstavnik 

područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje 

Ivan 
Škuljević 

Sibinjskih žrtava 
106 

35252 Sibinj 

Tel:035/416-
706 

Fax:035/445-
750 

035 425-
237 

 

098/1740919 
 

Član, 
Predstavnik 

policijske uprave 
Ivan Aračić 

Zagrebačka 107 
Donji Andrijevci 

 
095/882253

7 
095/8822537 

Član stožera za 
protupožarnu 

zaštitu 

Mario 
Tonček 

Šubićeva 24 
35000 Slav. Brod 

035/446-093 
035/446-125 

 
 
 

098/894415 
 

Član stožera za 
komunalne 
djelatnosti 

Matija Olić 
Trnjanski Kuti 

108 

Tel:035/226 
127 

Fax:035/226-
079 

 
035/225-

906 
 

099/7024521 

Član 
Predstavnica 

Općinske 
organizacije 

Crvenog križa 

Ljiljana 
Blaževac 

Ulica Starog 
hrasta, 

Donja Bebrina,  
35208 Ruščica 

098/9180681  098/9180681 

Član  
za medicinsko 
zbrinjavanje 

Katarina 
Katalinić 

Gornja Bebrina 
16 

35208 Ruščica 
 

099/878439
5 

099/8784395 

Član za 
veterinarsko 

zbrinjavanje i 
asanaciju 

Tvrtko 
Fajdetić 

M.Grkovića 24 
35000 Slav.Brod 

035/226-227 
035/226-902 

035/462-
265 

098/402585 

Član, 
Zapovjednik civilne 

zaštite 

Tomislav 
Lucić 

Hrv. branitelja 96,  
35208 Ruščica 

  098/861663 
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1.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

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

Određena 4 (četiri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.

Izvršena je edukacija o postupanju pri požaru otvorenog prostora.

1.2. Povjerenici civilne zaštite

Za 4 (četiri) mjesna odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno planu civilne zaštite.

2. PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.

2.1. Plan zaštite i spašavanja

Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog 
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i 
spašavanja na određenom području.

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

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

Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati 
katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:

- poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana, 

- potres,

- opasnosti od prirodnih uzroka, 

- tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u 
gospodarstvu i u prometu, 

- nuklearne i radiološke nesreće, 

- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.

2.2. Plan civilne zaštite

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

3. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE 

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

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

Udruge građana:

1. LOVAČKO DRUŠTVO JELAS Ruščica

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

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

4.1. Operativne snage sustava civilne zaštite 

1. Stožer civilne zaštite općine Klakar
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene općine Klakar
3. Povjerenici CZ općine Klakar

4.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

1. Veterinarska ambulanta Gornja Bebrina, Gornja Bebrina 32
2. Bebrinka d.o.o., Ulica Starog hrasta 3, Donja Bebrina
3. Prijevoz Rašić d.o.o., Rušičkih žrtava 91, Ruščica
4. INTER-TRADE d.o.o., Hrvatskih branitelja 115, Ruščica

Redn
i br. 

Vlasnik ADRESA 
TELEFON 

Površina 
Stan Mobitel 

1. Ivanka Liović 
Ruščica , 
Ruščičkih žrtava 43 

035 457 096 
091526186

8 
100 m2 

2. 
Župni ured  
Ruščica, 

K.A. Stepinca 4 
Ruščica 

035 457 035  50 m2 

3. Stjepan Kudelić 
Ruščica, K.A. 
Stepinca  

035 457 178  50 m2 

4. Antun Baričić Gornja Bebrina 035 226280 
098226540 

 
50m2 

5. 
Manda i Marko 
Mirković 

Donja Berbina 112 226 301  
100 m2 
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ZAKLJUČAK

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

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2017. Godini

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 
u 2017. god. (kn) 

PLANIRANO 
u 2018. god. (kn) 

1.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)  
- Osiguranje uvjeta za evakuaciju, 
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i 
mjere u zaštiti i spašavanju 

- - 

- Stožer civilne zaštite - odore 
1.568,75 10.000,00 

- Postrojba  CZ opće namjene - odore 
- Premija osiguranja od nezgode pripadnika 
CZ  

2.500,00 2.500,00 

- Tečaj  1.500,00 - 

- Materijalna i tehnička oprema operativnih 
snaga 

- 15.000,00 

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

10.500,00 12.000,00 

UKUPNO: 16.068,75 39.500,00 

2.  

VATROGASTVO  
-Vatrogasna zajednica  

34.117,45 130.000,00 -Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 
-Vatrogasna zapovjedništva općine 
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara  

- - 

UKUPNO: 34.117,45 130.000,00 

3. 
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)  
-Tekuće održavanje  - - 
UKUPNO: 0,00 0,00 

4. 
UDRUGE GRAĐANA   
Lovačko društvo „Jelas“, Ruščica 8.000,00 8.000,00 
UKUPNO: 8.000,00 8.000,00 

5. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)  
Hrvatski crveni križ 
Gradsko društvo CK Slavonski Brod 

15.000,00 25.000,00 

HGSS, Stanica Slavonski Brod 5.000,00 5.000,00 
UKUPNO: 20.000,00 30.000,00 

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

78.186,20 207.500,00 

 OPĆINA KLAKAR 
OPĆINSKO VIJEĆEKLASA: 810-01/18-02/02 ���   

URBROJ: 2178/07-04-18-1
Klakar,   06. veljače 2018.g. ���

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Tomislav Pendić, v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

3.

      Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i 
godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 6. sjednici održanoj 15. ožujka 
2018. g. donijelo

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Oprisavci
od  1.1.-31.12.2017.g.

OPĆI DIO

I

Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-31.12.2017.godine utvrđeni su ostvareni 
prihodi i primici u iznosu od 5.635.660,50 Kn.

II

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godinu izvršeni su u 
ukupnom iznosu od 4.881.986,46

III

� Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni višak  
prihoda:
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� � Ostvareni prihodi i primici 1-12-17.g……………………..…5.635.660,50 Kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci  1-12-17.g……………………….....4.881.986,46 Kn
� � Višak  prihoda-1-12-2017.godine……………….…….............753.674,04 Kn
 

� Ukupni utvrđeni  višak prihoda i primitaka  iznosi:

� � Višak  prihoda prenesen iz 2016.g……………….…….....…....278.173,44 Kn
� �  Višak prihoda-1-12-17. godine…....………...………………… 753.674,04 Kn
� �    Ukupni višak prihoda                                                         1.031.847,48 Kn
  

IV

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2017.godine bilo je  487.605,00 Kn,  a na dan 31.12.2017.godine  
1.600,357,01  Kn.

� Stanje blagajne na dan 1.1.2017.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.20177 g. 0,00  Kn.

� Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2017.g. iznosi 63.187,00 Kn.

V

� � Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017.g. u iznosu od 612.361,76 Kn sastoji se od:

- potraživanja za općinske poreze…………………………….…………94.237,19 Kn
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. 64.086,18 Kn
- potraživanja za komunalni doprinos................................................18.823,09  Kn
- potraživanja od danih koncesija(ukop)…………………………………1.030,00 Kn
- potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….………....17.714,37 Kn
- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine……………………..23.271,96 Kn
- potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl.države………………....286.522,18 Kn
- potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. Općine……………………2.393,80 Kn
- potraživanja od spom. rente…………………………………………..……..43,89 Kn
- potraž. za naknade od nef. imovine.……………………………..……...26.800,00 Kn
- potraživanja- grobna naknada…………………………………….……..62.928,50 Kn
- ostala nespom. potraživanja………………………………………….……..208,00 Kn
- potraživanja od dugotrajne imovine ( Grad Sl. Brod)……………………….62,60 Kn

VI

� Nepodmirene obveze na dan 31.12.2017.godine u ukupnom iznosu od 191.086,86 Kn, a odnose se na:

- Obveze prema dobavljačima...............................................................335.288,81  Kn
- Obveze za jamčevine……………………………………..…….…….…6.300,00 Kn
- Ostale obveze-naknada štete 2017………………………...………….196.531,00  Kn
- Obveze za predujmove (sala)……………………………………………30.525,00 kn

VII

� � Godišnje izvješće o izvršenju  proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih 
podataka Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 
proračuna općine Oprisavci, za  razdoblje 1.1.-31.12..2017.godinu.
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POSEBNI DIO

VIII

� Posebni dio proračuna općine Oprisavci  sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 
osnovnim i potanjim namjenama.

X

 Godišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 
primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije».

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/18-01/01
Ur.broj: 2178/14-01-18-1� � � �
Oprisavci, 15. ožujka 2017.g.�   

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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4.

 Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 
br.114/2010.), Općinsko vijeće općine Oprisavci  je na svojoj 6.  sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018.g.

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.g.

I

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2017. godine iznosio je  1.820.412,34 Kn.

 Višak prihoda poslovanja koristit će se za pokriće  manjka prihoda od nefinancijske imovine, koji iznosi 
768.564,86 kn.

Manjak prihoda od financijske imovine iznosi 20.000,00 kn

� Nakon raspodjele,odnosno pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine, višak prihoda poslovanja 
iznosit će 1.051.847,48 Kn i kao takav bit će evidentiran u evidencijama knjigovodstva.

� Ukupni višak kao rezultat poslovanja iznosit će 1.031.847,48 kn

II

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/18-01/01
Ur.broj: 2178/14-01-18-2
Oprisavci, 15. ožujka 2017.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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5.

 Na temelju članka  42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i članka 46. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), općinski načelnik općine Oprisavci Općinskom vijeću  
08. ožujka 2018.g. podnosi 

 IZVJEŠĆE

 o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području 
društvenih djelatnosti općine Oprisavci za 2017.g.

Članak 1. 

Programom javnih potreba  u društvenim djelatnostima Općine oprisavci za koje se sredstva osiguravaju u 

Proračunu općine Oprisavci u 2017.g. utrošeno je 521. 596,39 kn  kako sljedi:

 

KONTO

 

OPIS

 

PLANIRANO

 

IZVRŠENO

 
VJERSKE ZAJEDNICE

 38112

 

Tekuće donacije vjerskim zajednicama

 

43.000,00

 

42.500,00

 UDRUGE

 3811

 

Tekuće donacije udrugama građ.

 

110.000,00

 

99.699,90

 POLITIČKE STRANKE

 38114

 

Tekuće donacije političkim strankama

 

50.000,00

 

49.800,00

 
SPORTSKA DRUŠTVA

 
38115

 

Tekuće donacije sportskim društvima

 

132.000,00

 

132.000,00

 
VATROGASTVO, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

 
3237

 

Zaštita i spašavanje

 

12.000,00

 

11.375,00

 

38119

 

Ostale tekuće donacije DVD

 

150.000,00

 

131.000,00

 

3299

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

12.000,00

 

9.620,63

 

OSNOVNO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ

 

381191

 

Ostale tekuće donacije školama

 

10.000,00

 

10.000,00

 

3237

 

Predškolski odgoj

 

15.000,00

 

11.607,00

 

3299

 

Ostali nesp.rashodi (pribor za predškolu)

 

1.500,00

 

1.243,86

 

OSTALE DONACIJE

 

3811

 

Ostale tekuće donacije

 

15.000,00

 

12.750,00

 

38119

 

Ostale tekuće donacija LAG

 

10.000,00

 

10.000,00
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Članak 2.

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

KLASA:400-01/18-01/03

URBROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 08. ožujka  2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo Kovačević, v.r.

6.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)   i temeljem članka 30. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  
svojoj  6.  sjednici održanoj  15. ožujka 2018.g. donosi

O D L U K U

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima općine Oprisavci  za 2017. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima općine Oprisavci  za 2017. godinu.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/03
URBROJ: 2178/14-02-18-1, Oprisavci, 08. ožujka 2018.g)                      

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI

KLASA:400-01/18-01/03
URBROJ: 2178/14-02-18-2
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 1286



7.

 Na temelju članka  42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i članka 46. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), općinski načelnik općine Oprisavci Općinskom vijeću  
08. ožujka 2018.g. podnosi 

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Oprisavci  za 2017. godinu

Članak 1.

�    Programom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Oprisavci  za kojI se sredstva 
osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  u  2018.godini utrošeno je 

Članak 2. 

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

KLASA:400-01/18-01/04
URBROJ: 2178/14-02-18-1
Oprisavci,  08. ožujka 2018.g.                      

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

 

I. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU, 
KONTO  3721 

230.900,00 kn 
 

 · pomoć obiteljima i kućanstvima 66.500,00 kn 

 · pomoć osobama s invaliditetom 25.600,00 kn 

 · jednokratne pomoći novorođenima 53.000,00 kn 

 · pomoć studentima 55.500,00 kn 

 · sufinanciranje vrtića 30.300,00 kn 

2. NAKNADA TROŠKOVA U NARAVI, KONTO 3722  35.390,47 kn 
 

 · troškovi stanovanja 2.320,00 kn 

 · O.Š. „Stjepan Radić“ – kuhinja 17.500,00 kn 

 · ostale naknade iz pror. u naravi  (šk.knjige, kom.nak. )              12.609,68 kn 

 · pomoć i njega u kući, konto   2.960,79 kn 

3. CRVENI KRIŽ- RED. DOTACIJA, KONTO  38114 27.272,06 kn 
4. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, KONTO 32343 52.375,00 kn 
 UKUPNO 345.937,53 kn 
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8.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  
6  sjednici održanoj  15.  ožujka 2018. g. donosi

O D L U K U

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 
području općine Oprisavci  za 2017. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 
području općine Oprisavci  za 2017. godinu
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/04, URBROJ: 
2178/14-02-18-1, Oprisavci,  08. ožujka 2018.g.).

                    

Ćlanak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-
posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/18-01/04
URBROJ: 2178/14-01-18-2
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.
 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremovič, v.r.
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9.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13, 147/14,36/15), te  članka 46. 
Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 03/18), općinski načelnik općine 
Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci dana 08 ožujka 2018.g.,  podnosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
općine Oprisavci za 2017.g.

Članak 1. 
�  
� U 2017. godini Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Oprisavci  izvršeno je  1.146.725,11 kn  kako slijedi:

I     GRAĐENJE JAVNE POVRŠINE  (OBJEKATI  I NABAVA UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE)

-  Staza 
PLANIRANO –5.000,00 kn
IZVRŠENO –   4.154,85 kn
Izvori sredstava-  Pomoći iz proračuna-tekuće 

- Semafor u naselju Oprisavci (ispred zgrade općine i škole u Oprisavcima) 
PLANIRANO –30.000,00 kn
IZVRŠENO –   22.500,00 kn
Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici 

-  Drvored 
PLANIRANO –30.000,00 kn
IZVRŠENO –   26.875,00 kn
Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici 

-  Oprema za održavanje ( kosilice i motorna pila) 
PLANIRANO –3.100,00 kn
IZVRŠENO –   3.031,40 kn
Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici 

- Proširenje vodovodne mreže  općine Oprisavci 
PLANIRANO –50.000,00 kn
IZVRŠENO –   21.156,65 kn
Izvori sredstava-  Pomoći iz proračuna-tekuće 

II     GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA¸
- Nerazvrstana cesta Oprisavci,  5500 m 
PLANIRANO- 6.000,00 kn
IZVRŠENO- 5.693,88 kn
Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom
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- Šumska cesta Marčevka Oprisavci, 1200 m
PLANIRANO –30.000,00 kn
IZVRŠENO –   29.700,00 kn
Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici 

- Šumska cesta Jelas Trnjanski Kuti  1200 m
PLANIRANO  –30.000,00 kn
IZVRŠENO –   29.700,00 kn
Izvori sredstava-  Pomoći iz proračuna-tekuće 

III      GRAĐENJE GROBLJA
-Mrtvačnica Svilaj
PLANIRANO –263.000,00 kn
IZVRŠENO- 262.171,13 kn
Izvori sredstava –Pomoći iz proračuna- tekuće 

-Mrtvačnica Prnjavor
PLANIRANO –125.000,00 kn
IZVRŠENO –   124.701,39 kn
Izvori sredstava –Pomoći iz proračuna- tekuće 

-Mrtvačnica Novi Grad
PLANIRANO –120.000,00 kn
IZVRŠENO –   115.862,27 kn
Izvori sredstava –Pomoći iz proračuna- tekuće 
IV     GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
U 2017.g. na području općine Oprisavci nije građena nova javna rasvjeta.

V       GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA

- Dom Poljanci 
PLANIRANO –700.000,00 kn
IZVRŠENO – 418.461,30 kn
Izvori sredstava-  Pomoć iz  proračunskih fondova - kapitalna i pomoći iz proračuna tekuće 

- Ostali Građevinski objekti (dječje igralište Novi Grad, popločavanje ispred stare općine i novog 
doma, bunar, elektroradovi i priključak na lovački dom u Oprisavcima) 

PLANIRANO –142.000,00 kn
IZVRŠENO- 82.717,24 kn
Izvori sredstava-   Pomoći iz proračuna tekuće 

Članak 2. 

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

KLASA:400-01/18-01/02
URBROJ: 2178/14-02-18-1
Oprisavci,  08 . ožujka 2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.
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10.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 30. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  6.  
sjednici održanoj 15. ožujka 2018.g. donosi

O D L U K U

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

općine Oprisavci za 2017.g.
.

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture općine Oprisavci za 2017.g.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/02
URBROJ: 2178/14-02-18-1, Oprisavci, 08 ožujka 2018.g)                      

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-
posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2178/14-01-18-2
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.
 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 6 Strana: 1291



11.

  � Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13, 153/13,147/14, 
36/15), te  članka 46. Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 03/18), 
općinski načelnik općine Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci dana 08. ožujka 2018.g.,  podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Oprisavci
za 2017. godinu

Članak 1. 

� � Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Oprisavci u 2017.g. 
utrošeno je  1.074.978,95 kn  kako sljedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 

-  Pročišćavanje i izmuljavanje  cestovnog  kanala u naselju Poljanci
- Pročišćavanje i izmuljavanje  cestovnog  kanala u naselju Oprisavci

- Zacjevljenje kanala ispred mjesnog groblja Svilaj u dužini 70 m 
-  Zacjevljenje, pročišćavanje i izmuljavanje kanala u svim naseljima općine Oprisavci (po 
    potrebi) 

PLANIRANO: 100.000,00 kn
      IZVRŠENO:  57.325,00 kn
          
Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom.

�
II.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH 

POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima općine Oprisavci:
- uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza , javnih površina i dr.
- uklanjanje otpada s javnih površina
- čišćenje javnih površina. parkirališta, putova staza i drugih prostora ispred javnih objekata
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera
- naknada po ugovoru o djelu za čišćenje javnih površina

PLANIRANO: 51.500,00 kn
      IZVRŠENO:    43.865,29kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

Održavanje javnih površina u svim naseljima općine Oprisavci
- održavanje javnih površina. parkirališta, putova staza i drugih prostora ispred javnih 

objekata,
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- košenje javnih zelenih površina,
- održavanje cvjetnih gredica,
- obrezivanje stabala i grmova,
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina,
- ukrašavanje naselja, 
- naknada po ugovoru o djelu za čišćenje javnih površina.

PLANIRANO: 200.000,00 kn
      IZVRŠENO: 195.678,16 kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Uređenje nerazvrstane ceste u Prnjavoru 
- Nasipanje poljskog puta u naselju Stružani na k.č.br. 668 i 669 u dužini 500 m.
- Uređenje otresišta u k.o. Svilaj (500 m), Trnjanski Kuti (500 m) i Poljanci (500 m) na izlazu s poljskih 

puteva na glavnu cestu 
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva  na području općine Oprisavci

po potrebi  

PLANIRANO: 500.000,00 kn
IZVRŠENO: 411.355,55kn

Izvori sredstava-  Pomoći iz Proračuna tekuće- 500.000,00 kn.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- poslovi čišćenja mrtvačnica,
- obrezivanje stabala i tuja, 
- košnja travnatih površina , 
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina,
- održavanje putova staza i prostora ispred mrtvačnica od snijega, 
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera .

�
� PLANIRANO: 135.000,00 kn

      IZVRŠENO: 134.251,40 kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom

VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Tijekom godine izvršen je  pregled i popravak javne rasvjete u svim naseljima općine Oprisavci 
Za troškove održavanja javne rasvjete .
PLANIRANO: 80.000,00 kn
IZVRŠENO: 74.234,23 kn
Za troškove energije javne rasvjete: 
PLANIRANO:180.000,00 kn

      IZVRŠENO: 158.269,32 kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom
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 Članak 2.

� Ovo izvješće  bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-01/18-01/05
Urbroj: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 08. ožujka  2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

12.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i temeljem članka 30. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  
6 sjednici održanoj 15 ožujka 2018.g. donosi

O D L U K U

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
općine Oprisavci za 2017. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 
općine Oprisavci za 2017. godinu
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/05
URBROJ: 2178/14-02-18-1, Oprisavci, 08. ožujka 2018.g)                    

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-
posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/18-01/05
URBROJ: 2178/14-01-18-2
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.
 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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13.

 � Na temelju odredbe članka 3. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
i koncesije za ribnjake (N.N. br. 45/09) i članka 46. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 03/18) općinski  načelnik općine Oprisavci, dana   09. ožujka 2018.g. donosi

IZVJEŠĆE
 

o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oprisavci za 2017.g.

�
Članak 1.

� Prihodi  ostvareni od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
na području općine Oprisavci u 2017.g. iznose 210.034,79  kn, a sveukupan iznos utrošen je za  financiranje  
uređenja zemljišta i ruralne infrastrukture na području općine Oprisavci kako slijedi:

- za  katastarsko-geodetske izmjere
- program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji 

poljoprivredne proizvodnje, te poboljšanje komunikacijske veze sela i izgradnjom putne i kanalske 
mreže.

�
�

Članak 2.

� Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području općine Oprisavci za 2017.g. objaviti 
će se na web stranici općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr

KLASA: 320-02/18-01/02
URBROJ:2178/14-01-18-1
Oprisavci; 09. ožujka 2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.
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14.

� Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 6. 
sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje  izvješća općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 

za ribnjake na području općine Oprisavci za 2017.g.

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
i koncesije za ribnjake na području općine Oprisavci za 2017.g.

Članak 2.

� Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće općinskog načelnika (KLASA: 320-02/18-01/02, 
URBROJ:2178/14-01-18-1, od 09. ožujka 2018.g.).

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/14
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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15.

 Temeljem članka 90. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18), 
članka 4. stavak 2. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 142/13), Odluke o agrotehničkim 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Oprisavci („Službeni vjesnik“ 
Brodsko-posavske županije broj 06/13.) i članka 46. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 03/18) općinski  načelnik općine Oprisavci, dana 09. ožujka 2018.g. donosi 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini

Članak 1.

� Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području općine Oprisavci pridržavali su se svih 
odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina i o mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u 2017. godini.
 
� Slijedom navedenog u stavku 1. ovog članka vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta primijenili su 
slijedeće:
– minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
–  sprečavali su zakorovljenost i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
–  suzbijali su biljne bolesti i štetnike,
–  koristili su i uništavali biljne ostatke na propisan način,
– vodili su računa o održavanju organskih tvari u tlu,
–  održavali su povoljnu strukturu tla.

 Budući da na području općine Oprisavci nema opasnosti od erozije poljoprivrednog zemljišta, zaštitu od 
erozije nije bilo potrebno provoditi.

Članak 2.

� Ovo Izvješće dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede i bit će objavljeno na web stranici općine Oprisavci 
www.opcina-oprisavci.hr

KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ:2178/14-01-18-1
Oprisavci; 09. ožujka 2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.
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16.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 6. 
sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:

ZAKLJUČAK
 

o primanju na znanje  izvješća općinskog načelnika 
o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće općinskog načelnika o primjeni 
agrotehničkih mjera u 2017.godini

Članak 2.

� Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće općinskog načelnika. ((KLASA: 320-02/18-01/01, 
URBROJ:2178/14-01-18-1, od 09. ožujka 2018.g.).

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja .

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/15
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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17.

 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i članka 
46. Statuta općine Oprisavci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije » br.3/18), a u skladu s Planom 
gospodarenja otpadom na području općine Oprisavci za razdoblje od 2012. do 2020. godine („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 20/2011), općinski načelnik općine Oprisavci Pejo Kovačević, Općinskom vijeću 
općine Oprisavci dana 08. ožujka  2018. godine podnosi:

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci za 2017. godinu

1. UVOD

Sukladno članku 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13), 
općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 17. sjednici  održanoj dana 29. prosinca 2011. godine donijelo je Plan 
gospodarenja otpadom općine Oprisavci za razdoblje od 2012. do 2020. godine, koji je objavljen u Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije (br.20/2011).

Plan gospodarenja otpadom općine Oprisavci dokument je kojim se definira način i sustav gospodarenja  
otpadom  na  području  općine,  a  ujedno  služi  i  kao  osnova  za  realizaciju projekata predviđenih Županijskim 
planom gospodarenja otpadom.

2. ZAKONSKA REGULATIVA

Plan gospodarenja otpadom općine Oprisavci predviđen je temeljem zakonske obveze Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja 
otpadom JLS je planski dokument gospodarenja otpadom. Člankom 21. navedenog zakona propisano je da Plan 
gospodarenja otpadom grada  odnosno JLS sadrži :

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, odnosno 
Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i 
biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije 
neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-
informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog 
otpada,
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.

Plan gospodarenja otpadom donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće. Donošenjem Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) čl.20 propisano je da jedinice lokalne samouprave dostavljaju godišnje 
izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne ) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 
kalendarsku godinu i objavljuju ga u svom službenom glasilom.

Jedinica područne (regionalne) samouprave dostavlja objedinjena izvješća Ministarstvu zaštite okoliša i 
prirode i Agenciji za zaštitu okoliša  do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu  kalendarsku godinu i objavljuje ga 
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u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama. Plan gospodarenja otpadom općine Oprisavci 
usklađen je sa sljedećim dokumentima na razini države:

· Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
· Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
· Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
· Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine. (NN 3/2017)

3. OPĆI PODACI O OPĆINI OPRISAVCI

Općina Oprisavci nalazi se u sastavu BRODSKO-POSAVSKE županije. Općina Oprisavci obuhvaća naselja: 
Oprisavci, Trnjanski Kuti, Poljanci, Svilaj, Stružani, Zoljani, Prnjavor i Novi Grad. Broj stanovnika  u općini 
Oprisavci prema popisu stanovništva iz 2011. godine iznosi 2.508 stanovnika. Prijevoz i skupljanje komunalnog 
otpada obavlja  Komunalna tvrtka RUNOLIST d.o.o., J.J. Strossmayera 34, 35210 Vrpolje.

4. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OPRISAVCI

Plan gospodarenja otpadom za općinu Oprisavci usvojen je 29. prosinca  2011. godine, a u pripremi je 
usvajanje novog plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine.

Plan je prihvatilo  Općinsko Vijeće,  a sukladno istom i članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o 
otpadu, jednom godišnje (do 30. travnja tekuće godine) Općinski načelnik je u obvezi podnijeti Općinskom Vijeću 
izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetnih mjera.

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o otpadu država je 
odgovorna  za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, županije i Grad Zagreb odgovorni su za 
gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni otpad i spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni su za 
gospodarenje komunalnim otpadom i građevinskim otpadom.

5. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine Oprisavci vrši tvrtka 
RUNOLIST d.o.o., iz Vrpolja.  Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište "Vitika" tvrtke Univerzal d.o.o. 
Đakovo  na području Osječko-baranjske  županije, a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na 
različite načine: po domaćinstvima su podijeljene posude 120 l te posude od 1.100 lit. po mjesnim grobljima i 
pojedinim tvrtkama.

Prema podacima tvrtke Runolist d.o.o. u 2017. godini na području općine Oprisavci prikupljeno je 149,7 tona 
mješovitog otpada.

Odvoz komunalnog otpada provodi se jednom tjedno.
Glomazni  otpad  ne odvozi  se  organizirano  budući da  tvrtka RUNOLIST d.o.o. iz Vrpolja nema potrebite 

dozvole za zbrinjavanje takve vrste otpada.
24. svibnja 2017. godine s radom je započelo reciklažno dvorište (REC-94) na adresi Ulica hrvatskih 

branitelja 87, u kojemu je do kraja 2017. godine prikupljeno 5.007 kg reciklažnog otpada. Reciklažnim dvorištem 
upravlja komunalno poduzeće u vlasništvu općine RAKITOVAC d.o.o.

U slijedećoj tablici nalazi se specifikacija prikupljenog otpada prema nazivu, vrsti (ključnom broju), opisu 
i količinama prikupljenog otpada.
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r.b
r 

NAZIV 
KLJUČNI 

BROJ 
OTPADA 

OPIS OTPADA 
KOLIČINA 

(kg) 

1. OTPADNI PAPIR  20 01 01 PAPIR I KARTON  2.058 

2. OTPADNI METAL  20 01 40 METALI 750 

3. OTPADNA PLASTIKA 20 01 39 PLASTIKA 145 

4. OTPADNA PLASTIKA 15 01 02 PLASTIČNA AMBALAŽA 100 

5. OSTALO 16 01 03 OTPADNE GUME 790 

6. 
PROBLEMATIČNI 
OTPAD 

20 01 33* BATERIJE I AKUMULATORI  38 

7. 
PROBLEMATIČNI 
OTPAD 

20 01 35* ODBAČENA EL. OPREMA 1.016 

8. 
PROBLEMATIČNI 
OTPAD 

20 01 23* 
ODBAČENA OPREMA KOJA 
SADRŽI 
KLOROFLOUROUGLJIKE 

110 

UKUPNO: 5.007 

 

1. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG 
ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Općina Oprisavci je donijela Odluku o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu 
koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada u sklopu Odluke o komunalnom redu (Službeni vjesnik 
BPŽ br. 15/11) donesene na 16. sjednici OV održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, što predstavlja dobar temelj 
za provedbu predloženih mjera u Planu gospodarenja otpadom.

2. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG 
OTPADA

Na području općine Oprisavci nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već koncesionar 
sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište "Vitika" tvrtke Univerzal d.o.o. Đakovo  na području Osječko-
baranjske  županije.

U 2017. godini nije bilo inspekcijskih nadzora vezano za gospodarenje otpadom.

3. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih 
dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju se odmah sanirati i 
zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.
Na području općine Oprisavci postoji 3 nesanirana odlagališta otpada:
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R
. 
b
r.  

Lokacija Koordinate K.č.br. 
Dimenzije 
deponije 

Volu
men 
(m3) 

Sastav otpada 

1. 
Trnjanski 

Kuti 
630382 4999038 495 20 m × 40 m 500 

Glomazni i 
ostali otpad 

2. Svilaj 642294 4999181 674 80 m × 20 m 300 
Građevinski 

otpad 

3. Stružani 641854 5000225 483 60 m x 120 m 300 Glomazni otpad 

1. ZAKLJUČAK

Općina Oprisavci ispunila je svoju zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana 
se sustavno ostvaruju. Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom 
zacrtanog Planom, zasnovano je na uključenosti i velikoj suradnji građana, gospodarskih subjekata, te jedinice 
lokalne samouprave i tvrtke RUNOLIST d.o.o.

U prvom kvartalu 2018. godine biti će usvojen novi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. 
godine sukladno pozitivnim zakonskim propisima kojima po kojima je Općina Oprisavci takav Plan dužna izraditi 
i po njemu postupati.

Sanacijom svih divljih odlagališta, te korištenjem reciklažnog dvorišta kvaliteta zbrinjavanja otpada bit će 
na zadovoljavajućem nivou glede zakonskih obveza. Odvojenim sakupljanjem otpada smanjiti će se količine 
otpada u cijelosti.

U narednom razdoblju očekujemo intenziviranje aktivnosti oko zaštite okoliša i načina zbrinjavanja otpada 
budući da će se u 2018. godini povećati količina prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu. Time će ujedno biti 
riješen problem ilegalnih odlagališta otpada budući da do izgradnje reciklažnog dvorišta stanovnici općine nisu 
imali odgovarajuću lokaciju na koju bi dovozili otpad koji nisu mogli zbrinuti kao mješoviti komunalni otpad.

KLASA: 351-01/18-01/02
URBORJ: 2178/14-02-18-1
Oprisavci, 08. ožujka 2018.godine.

Općinski načelnik
Pejo Kovačević, v.r.
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18.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 6. 
sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:

O D L U K U

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o provedbi 
plana gospodarenja otpadom u 2017. g.

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci  za 
2017. godinu.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika. (KLASA: 351-01/18-01/02
URBORJ: 2178/14-02-18-1, od  08. ožujka 2018.godine).

Ćlanak 2.

� Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/13
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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19.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 6. 
sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:

ODLUKU

o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br. 1011/4  k.o. Oprisavci 

Članka 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci prihvaća Geodetsko situacijski nacrt- Prijedlog parcelacije k.č.br. 
1011/4 u k.o. Oprisavci izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damira Vlajnić, dipl.ing.geod., Lička 
42, 35000 Slavonski Brod. 

Članak 2.

� Prijedlogom parcelacije predviđa se od k.č.br. 1011/4 napraviti šest novih parcela, 
 

- parcela označena brojem 7 predviđena je za buduću cestu s koje se osigurava pristup na parcele označene 
brojem 1,2,3,4,5,6,

- parcele označene brojevima 1,2,3 i 5 predviđene su za proizvodno poslovnu namjenu,
- parcela označena brojem 4 predviđena je za potrebe proširenja reciklažnog dvorišta,
- parcela označena brojem 6 predviđena je za sportsko-rekreativnu namjenu.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/03
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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20.

 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  ("Narodne 
novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) i članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci  na  6.  sjednici održanoj 15. ožujka  
2018. godine, donijelo je

 O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine 
Oprisavci za 2018. godinu

 
Članak 1.

� Ovom  se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 
Općinskom vijeću općine Oprisavci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz proračuna općine Oprisavcii za 2018. 
godinu.

Članak 2.

� Utvrđuje se da su u Proračunu općine Oprisavci za 2018. godinu osigurana sredstva za financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 40.000,00 kn.

Članak 3.

� Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna općine Oprisavci za 2018. godinu imaju političke 
stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 4.

� Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za 
svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih 
članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

� Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na naknadu 
u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka 6. ove Odluke.

Članak 6.

� Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.

Članak 7.

� Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako slijedi:
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 Redni 
broj 

Naziv političke 
stranke/nositelja 

nezavisne liste 

Broj 
članova 

Od toga žena Raspoređena 
sredstva  

1. HSS 2 1 4.200,00 kn 
2. HDZ 5 0 10.000,00 kn 
3. SDP 5 0 10.000,00 kn 
4. HSLS  1 0 2.000,00 kn 

UKUPNO   26.200,00 kn 

 
Ostale tekuće  donacije 
političkim strankama 

 
 13.800,00 kn 

UKUPNO (a+b+c) 40.000,00 kn 

 

Članak 8.

� Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun 
političke stranke.
� Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci do kraja tekuće 
godine.

Članak 9.

� Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za ostvarenje 
ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim financijskim planom.
� Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke  za osobne potrebe.
 

Članak 10.

� Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na web stranicama općine 
Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr , a stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/05
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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21.

 Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 
73/97 i 174/04) i članka 30. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  
broj 03/18) Općinsko vijeće općine Oprisavci, na 6. 
sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2018.g, donijelo 
je

O D L U K A 

o imenovanju predsjednika i članova Općinskog 
povjerenstva  za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda na području općine Oprisavci

Članak 1. 

         U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda na području općine 
Opr i savc i  (u  da l jn jem teks tu :  Općinsko 
povjerenstvo) imenuju se:
                   
- za predsjednika:  1. STJEPAN NOVOSELOVIĆ

-  za članove:� 2. STJEPAN VUČKOVIĆ
� � 3. MIJO UREMOVIĆ

Članak 2.

� Mandat članova Općinskog povjerenstva 
traje četiri godine.

Članak 3.

� Poslovi Općinskog povjerenstva pri 
procjeni štete od elementarnih nepogoda utvrđeni su 
Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda 
("Narodne novine" broj 73/97. i 174/04) i 
Metodologijom za procjenu štete od elementarnih 
nepogoda ("Narodne novine" broj 96/98).
�

Članak 4.

� Sredstva za rad Općinskog povjerenstva 
osiguravaju se u proračunu općine Oprisavci.

Članak 5.

� Stručne i administrativne poslove za potrebe 
Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke obavljat će 
Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci.

Članak 6.

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

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/18-01/08
URBROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

22.

 Na temelju članka 28. Zakona o ravno-
pravnosti spolova  („Narodne novine“, broj 82/08 i 
69/17 )  i  članka 30. Statuta općine Oprisavci  
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 
03/18),  Općinsko vijeće općine Oprisavci  na svojoj 
6. sjednici  održanoj   15. ožujka 2018.g. donosi

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova

općine Oprisavci

Članak 1.

� Ovom Odlukom osniva se i imenuje 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova općine 
Oprisavci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

� Povjerenstvo je radno-savjetodavno tijelo 
Općinskog vijeća općine Oprisavci.
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Članak 2.

� Zadaća  Povje rens tva  je  po t ica t i  i 
koordinirati aktivnosti na području općine Oprisavci 
koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti 
spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati 
Općinskom vijeću  i drugim  tijelima u provedbi 
Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne 
politike za promicanje ravnopravnosti spolova na 
lokalnoj razini.
� U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
- � prati i potiče provedbu Nacionalne politike 

za promicanje ravnopravnosti spolova na 
području Županije,

- � prati stanje i razmatra pitanja u svezi s 
ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, 
zakonom i drugim propisima zajamčene 
ravnopravnosti spolova,

- � razmatra predstavke kojima se ukazuje na 
pojedinačne slučajeve diskriminacije 
spolova te nadležnim tijelima predlaže 
mjere njihova otklanjanja,

- � potiče oblikovanje i provedbu programa i 
aktivnosti obrazovne, informativne i 
promidžbene naravi usmjerene promicanju 
ravnopravnosti spolova 

- � predlaže i poduzima i druge mjere i 
aktivnosti pospješivanja ostvarivanja 
ravnopravnosti spolova (održavanje tribina, 
okruglih stolova, radionica, seminara i sl.). 

 
Članak 3.

� Povjerenstvo ima predsjednika/cu, 
zamjenika predsjednika/ce i tri člana koje imenuje 
Općinsko vijeće.
�  U Povjerenstvu su zastupljeni članovi/ce 
Općinskog vijeća, predstavnici/ce  udruga i 
nezavisni stručnjaci/kinje.

Članak 4.

� Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na 
vrijeme trajanja mandata Općinskog vijeća koja ih je 
imenovalo.
 Općinsko vijeće može  razriješiti člana/icu  
Povjerenstva i prije isteka mandata:
- � ako neopravdano ne nazoči na sjednicama 

Povjerenstva,
- � na osobni zahtjev,
- � ako odjavi prebivalište s područja općine 

Oprisavci,
- � na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce  

Povjerenstva.

U slučaju razrješenja člana/ice Povjerenstva, na istoj 
sjednici imenuje se novi član/ica Povjerenstva, a 
njegov/njen  mandat traje do isteka mandata 
Povjerenstva.

Članak 5.

 U Povjerenstvo se imenuju:

-  � za predsjednicu: ANA REČIĆ (članica 
Općinskog vijeća općine Oprisavci)

- � za zamjenicu predsjednice: MARIJA 
STOJANOVIĆ (zamj. Općinskog 
načelnika)

1.� član: TOMISLAV JAREDIĆ (zapovjednik 
Vatrogasne zajednice općine Oprisavci)

2.� članica: ANKICA MAĐAREVIĆ (članica 
Udruge žena „Smiljak“ Oprisavci)

3.� član: FABIJAN ELMAUER (predsjednik 
KUD-a „Berislavić“ Novi Grad)

Članka 6.

 Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se 
u Proračunu općine Oprisavci.

Članak 7.

� Stručne i administrativne poslove za 
Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 
općine Oprisavci.

Članak 8.

� Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske  županije“.
� Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Povjeren-
stva za ravnopravnost spolova općine Oprisavci 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br.7/14).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/04
URBROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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23.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 
150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na  6. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:

ODLUKU

o izmjeni radnog vremena (sa nepunog na puno 
radno vrijeme) namještenici/spremačici u 

općini Oprisavci Ani Kovačević

Članka 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci odlučilo 
je da se ANI KOVAČEVIĆ, spremačici u Općini 
Oprisavci zbog povećanog obima posla promijeni 
radno vrijeme iz nepunog u puno radno vrijeme tj. da 
iznosi 40 sati tjedno.

Članak 2.

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, primjenjivat će se od 01. travnja 2018.g. i 
bit će objavljena u  "Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije“.

KLASA: 023-05/18-01/06
URBROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka  2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović, v.r.

24.

 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko 
vijeće općine Oprisavci na  6. sjednici održanoj 15. 
ožujka 2018.g., donosi

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 25/2010)

Članak 1.

� U Odluci o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 25/2010), donesenoj 01. 
prosinca 2010. godine u članku  2.  koji se odnosi 
na koeficijente službenika i namještenika,  redni 
broj 4.  briše se i zamjenjuje riječima:
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Redni  
broj  

RADNO MJESTO  KOEFICIJENT  
KLASIFIKACIJSKI 

RANG  
4.

 
Spremač/ica

 
1,00

 
13

 

 Članak 2.

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

KLASA: 023-05/18-01/07
URBROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka  2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović, v.r.

25.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 
150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 6. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju izvješća o radu  općinskog 
načelnika  za razdoblje 

01. 07. 2017.g. do 31.12. 2017. g.

I.

� Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja 
izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje   
01. 07. 2017.g. do 31.12. 2017. g. što je u skladu s 
člankom  48. Statuta općine Oprisavci  (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/11
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

26.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 
150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 6. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju izvješća o godišnjem popisu 
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih 

sredstava, te obveza i potraživanja općine 
Oprisavci sa stanjem 31.12.2017.g.

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo 
je izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, 
sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i 
potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 
31.12.2017.g.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i dostavlja se računovodstvu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/12
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 15. ožujka 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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8.

 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne Novine”, broj 87/08, 136/12, i 15/15.) i Pravilnika 
o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne Novine"br. 24/13.) i članka 30. Statuta 
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 1/18.), Općinsko vijeće općine Sikirevci  na  
6. sjednici održanoj dana  28.ožujka 2018. godine donosi:

ODLUKU 

o usvajanju Godišnjeg izvještaja  izvršenja 
 Proračuna općine Sikirevci za 2017. godinu

�

� OPĆI DIO

I.

Godišnje izvješće o izvršenju  proračuna općine Sikirevci za razdoblje od 01.01.2017. godine  do 13.12.2017. 
godine obuhvaća ostvarene prihode i primitke u iznosu od 3.781.442,32 kn. 

Ukupno ostvareno prihoda poslovanja ………………………………………… 3.766.723,32 kn
Ukupno ostvareno prihoda od prodaje nefinancijske imovine…………     �14.719,00 kn
       Sveukupno ostvareno prihoda i primitaka………………………………     3.781.442,32 kn

II.

Rashodi i izdaci su utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine i 
izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.191.337,00kn.
Ukupno izvršeni  rashodi poslovanja………………………………………… 1.774.122,00 kn
Ukupno izvršeni  rashodi za nabavu nefinancijske imovine…………   �         417.215,00 kn
      Sveukupno izvršenih rashoda i izdataka…………………………………  2.191.337,00kn

OPĆINA  SIKIREVCI
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III.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam VIŠAK prihoda .
Ostvareno prihoda i primitaka……………………………… � 3.781.442,32 kn
Izvršeni rashodi i izdaci……………………………………..     � 2.191.337,00 kn
Višak prihoda  od 01.01.2017.-31.12.2017……………� � 1.590.105,32 kn

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda preneseni …………………..                                                   + 903.292,00 kn
Višak prihoda  od 01.01.2017.-31.12.2017…………………                  � +  1.590.105,32 kn 
Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju....�     2.493.397,32 kn

IV.

� Tablica 1. Račun zaduživanja /financiranja

V.

Stanje žiro-računa na dana 01.01.2017. godine bilo je 1.031.351,22 kn, a na dan 31.12. 2017. godine iznosi 
3.836.229,47 kn 
Stanje blagajne na dan 01.01.2017. godine bilo je 1.068,64 kn, a na dan 31.12. 2017. godine iznosi 914,98kn. 

VI.
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31. 12. 2017. god. iznosi  34.716,00kn.

VII.

Stanje potraživanja na dan 31.prosinca  2017. godine  sveukupno iznosi  326.506,31kn, a sastoji se od :
-16-potraživanja za poreze................................................    35.905,78 kn
-16-potraživanja za prihode od imovine………................. 146.600,38 kn
-16-potraž.za administ.pristojbe io dr................................    59.307,89 kn
-17- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine...........   84.692,26 kn

VIII.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2017. godine iznosi 223.997,00 kn.

IX.

Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka  usporednog pregleda planiranih 
i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Sikirevci, za razdoblje od 01.siječnja 2017. 
god do 31. prosinca 2017. godine (tabelarni prikaz) i sastavi je dio Odluke.

I. POSEBNI DIO 
X.

Posebni dio izvješća o izvršenju proračuna općine Sikirevci sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i 
nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama .

Primici od financijske imovine i zaduživanja  0,00 kn  
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 
0,00 kn

 Neto zaduživanje/financiranje

 
0,00 kn
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      III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

XI.

� Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine Sikirevci za 2017. godinu zajedno sa usporednim 
pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u “Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije” i na web stranici općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 400-05/18-01/1
URBROJ:2178/26-02-18-01
Sikirevci; 28.03.2018.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
JOSIP MATIĆ, v.r.
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9.

 Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13, 
153/13,147/14, 36/15), te  članka 46. Statuta općine 
Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 01/18), općinski načelnik općine 
Sikirevci Općinskom vijeću općine Sikirevci dana 
28.03. 2018.g.,  podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture općine Sikirevci 

za 2017. godinu

Članak 1. 

 Programom održavanja komunalne infrastruk-
ture na području općine Sikirevci u 2017. g.  
utrošeno je  346.552,13 kn  kako slijedi:
 
I.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU 
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH 
POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima 
općine Sikirevci:
-  uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza , 

javnih površina i dr.
-  uklanjanje otpada s javnih površina
-  čišćenje javnih površina. parkirališta, putova 

staza i drugih prostora ispred javnih objekata
-  skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera

PLANIRANO: 35.250,00 kn
IZVRŠENO:    30.051,00kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

Održavanje javnih površina u svim naseljima općine 
Sikirevci održavanje javnih površina. parkirališta, 
putova staza i drugih prostora ispred javnih objekata,
- košenje javnih zelenih površina,
- održavanje cvjetnih gredica,
- obrezivanje stabala i grmova,
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina,

- ukrašavanje naselja, 
- naknada po ugovoru o djelu za čišćenje javnih 

površina.

PLANIRANO: 155.250,00kn
IZVRŠENO: 142.861,00kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva  
na području općine Sikirevci po potrebi  

PLANIRANO: 100.000,00 kn
IZVRŠENO: 77.281,25kn

Izvori sredstava-  Pomoći iz Proračuna tekuće

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Tijekom godine izvršen je  pregled i popravak 
javne rasvjete u svim naseljima općine Sikirevci
Za troškove održavanja javne rasvjete .
PLANIRANO: 28.000,00 kn
IZVRŠENO: 28.090,00kn

Za troškove energije javne rasvjete: 
PLANIRANO:77.500,00 kn
IZVRŠENO: 68.268,88 kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

 Članak 2.

 Ovo Izvješće  bit će objavljeno u  „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“

KLASA:400-05/18-01/05
URBROJ: 2178/26-01-18-1
Sikirevci,28.03.2018.god.                
 

OPĆINSKI NAČELNIK:
Josip Nikolić, dipl.ing.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 6 Strana: 1329



10.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i temeljem članka  
30. Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18), Općinsko 
vijeće općine Sikirevci  na  svojoj 6. sjednici 
održanoj 28.03. 2018.g. donosi

O D L U K U

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o 
izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture općine Sikirevci za 2017. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture općine Sikirevci za 2017. godinu
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
općinskog načelnika (KLASA:400-05/18-01/05
URBROJ: 2178/26-01-18-1, od 28. 03. 2018.)                    

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku  Brodsko-posavske 
županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 400-05/18-01/05
URBROJ: 2178/26-02-18-2
Sikirevci, 28.03.2018.g.�

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić, v.r.

11.

 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakonom o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
i članka 46. Statuta općine Sikirevci («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije » br.1/18), a u 
skladu s Planom gospodarenja otpadom na području 
općine Sikirevci za razdoblje od 2012. do 2020. 
godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 20/2011), općinski načelnik općine 
Sikirevci Josip Nikolić, Općinskom vijeću općine 
Sikirevci dana 28.03.  2018. godine podnosi:

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana gospodarenja otpadom
općine Sikirevci za 2017. godinu

UVOD

Sukladno članku 21. stavak 4. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine" br. 94/13), općinsko vijeće općine Sikirevci 
na svojoj 35. sjednici  održanoj dana 14. ožujka  
2013. godine donijelo je Plan gospodarenja otpadom 
općine Sikirevci za razdoblje od 2012. do 2020. 
godine, koji je objavljen u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije (br.6/2013).

Plan gospodarenja otpadom općine Sikirevci 
dokument je kojim se definira način i sustav 
gospodarenja  otpadom  na  području  općine,  a  
ujedno  služi  i  kao  osnova  za  realizaciju projekata 
predviđenih Županijskim planom gospodarenja 
otpadom.

ZAKONSKA REGULATIVA

Plan gospodarenja otpadom općine Sikirevci 
predviđen je temeljem zakonske obveze Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 
73/17). Prema Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom, Plan gospodarenja otpadom JLS je planski 
dokument gospodarenja otpadom. Člankom 21. 
navedenog zakona  propisano je  da  Plan 
gospodarenja otpadom grada  odnosno JLS sadrži :

1. � analizu,  te  ocjenu stanja i  potreba u 
gospodarenju otpadom na području jedinice 
lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, 
uključujući ostvarivanje ciljeva,

2. � podatke o vrstama i količinama proizvedenog 
otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 
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odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada 
te ostvarivanju ciljeva,

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

4. � podatke o lokacijama odbačenog otpada i 
njihovom uklanjanju,

5. � mjere potrebne za ostvarenje ci l jeva 
smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti 
i akcije prikupljanja otpada,

6. � opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim 
otpadom i posebnim kategorijama otpada,

7. � mjere prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

8. � mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, 
meta la ,  s tak la  i  p las t ike  te  krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada,

9. � popis projekata važnih za provedbu odredbi 
Plana,

10. � organizacijske aspekte, izvore i visinu 
financijskih sredstava za provedbu mjera 
gospodarenja otpadom,

11. � rokove i nositelje izvršenja Plana.

Plan gospodarenja otpadom donosi Gradsko, 
odnosno Općinsko vijeće. Donošenjem Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
čl.20 propisano je da jedinice lokalne samouprave 
dostavljaju godišnje izvješće o provedbi Plana 
jedinici područne (regionalne ) samouprave do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 
godinu i objavljuju ga u svom službenom glasilom.

Jedinica područne (regionalne) samouprave 
dostavlja objedinjena izvješća Ministarstvu zaštite 
okoliša i prirode i Agenciji za zaštitu okoliša  do 31. 
svibnja tekuće godine za prethodnu  kalendarsku 
godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu i na 
svojim mrežnim stranicama. Plan gospodarenja 

otpadom općine Sikirevci usklađen je sa sljedećim 
dokumentima na razini države:

• Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 
153/13, 78/15)

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

• Strategijom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske (NN 130/05)

• Planom gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine. 
(NN 3/2017)

OPĆI PODACI O OPĆINI SIKIREVCI

Općina Sikirevci jedinica je lokalne samuprave u 
sastavu Brodsko-posavske županije koja obuhvaća 
naselja: Sikirevci i Jaruge.
a)� Zemljopisni položaj te položaj u odnosu 
na druge županije, susjedne općine, ukupnu 
površinu i geografske-klimatske karakteristike.
 
� Općina Sikirevci je smještena u Brodsko – 
posavskoj županiji u krajnjem jugoistočnom djelu. 
Smještena je između autoceste Zagreb- Lipovac i 
rijeke Save, na regionalnoj cesti  Osijek – BiH. 
Neposredna blizina graničnog prijelaza u 
Slavonskom Šamcu i dobar prometni položaj na 
prometnom križanju autoceste i ceste za Osijek te 
sama autocesta, daju dobre mogućnosti za prostorni i 
ukupni razvoj općine. Općina Sikirevci je jedna od 
pograničnih općina. U županiji graniči sa općinom 
Oprisavci, Velika Kopanica, Gundinci i Slavonski 
Šamac. Na istočnoj strani ima granicu sa općinom 
Babina Greda u Vukovarsko – srijemskoj županiji.

Klimatske osobine prostora općine odlikuje 
homogenost klimatskih prilika što je odlika 
umjereno kontinentalne klime koja prevladava na 
širem području.

Tablica 1. Opći podaci općine SIKIREVCI

OPĆINA  SIKIREVCI  

Adresa  Ulica Ljudevita Gaja 4/a, 35224 Sikirevci  

Županija  Brodsko -posavska  

OIB  58216299647  

Telefon/Fax  +385 (0)35 481 215  

E-mail  opcina.sikirevci@sb.t -com.hr  

WEB  www.opcina-sikirevci.hr  

 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 6 Strana: 1331



b)� Broj stanovnika i gustoća naseljenosti

Prema Zakonu o područjima županija , gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 1997.g. općina ima 2 naselja: 
Sikirevci i Jaruge.

Općina Sikirevci zauzima površinu od 29,5 km² . 
 Na području općine Sikirevci prema rezultatima popisa stanovništva 2011. godine živi 2.476 stanovnika , a na 
području Sikirevci 1781 stanovnik, a na području  Jaruga 695 stanovnika.

Prema tom popisu stanovništva broj stanovnika po naseljima je:

Tablica 2. Broj stanovnika po naseljima u Općini Sikirevci prema popisu stanovništva iz 2011. godine 
(izvor:www.dzs.hr)

Naselje  Broj stanovnika  

Sikirevci  1.781  

Jaruge  695  

Ukupno  2.476  

 

CILJEVI I MJERE PREMA PLANU 
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 
SIKIREVCI

�
Općina je sukladno obavezi prema Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u 

skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske (NN 130/05), Planom 

gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje 2007-2015 (NN 85/07, 126/10, 31/11) te 

Planom gospodarenja otpadom Brodsko-posavske 

županije za razdoblje 2008.- 2015. godine (Službeni 

vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br. 15/08) 

donijela na svojoj 35. sjednici održanoj 11.04.2013. 

godine Plan gospodarenja otpadom općine Sikirevci 

za razdoblje od 2013.-2020. godine – daljnjem 

tekstu Plan, koji je objavljen u Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije br. 06/13.
Prema obvezama i  odgovornost ima u 

gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o 
otpadu država je odgovorna  za gospodarenje 
opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, županije i 
Grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim 
vrstama otpada, osim za opasni otpad i spaljivanje, a 
gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje 
komunalnim otpadom i građevinskim otpadom.

MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA 
KOMUNALNOG OTPADA

• Komunalno poduzeće

Na području općine, mješoviti komunalni otpad 

prikuplja tvrtka Jakob Becker d.o.o. iz Gornje Vrbe 

na temelju ugovora o koncesiji.

Otprilike 70% kućanstava na području općine koristi 

ovakav način prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada, odnosno posjeduje ili spremnike zapremine 

120 L ili dodatne vreće od 120 L.
Komunalni otpad iz domaćinstava prikuplja se u 
PVC posudama od 120 litara s poklopcem koji 
sprječava pristup životinjama i širenje neugodnih 
mirisa. Pored posuda zabranjeno je ostavljanje 
ostalog otpada i raznih vrećica koje omogućavaju 
razbacivanje otpada i nekontrolirano rasipanje. 
Posudu sa komunalnim otpadom korisnici iznose 
ispred ulaza objekta uz rub kolnika do 7 sati na dan 
odvoza. 
Komunalni otpad odvozi se jedan puta tjedno u 
naselju Sikirevci i Jaruge,  prema planu odvoza o 
kojem su korisnici pravovremeno obaviješteni. Za 
odvoz dodatnih količina otpada korisnici mogu 
zatražiti veću posudu ili odvoz van reda odvoza 
otpada. 
Pravne osobe u pravilu otpad odlažu u posude od 120 
litara ili 240 litara, te kontejnere 1.100 litara i 5-7 m³. 
Veličina posuda je definirana u Ugovoru koji 
Komunalno poduzeće sklapa sa korisnikom 
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Na javnim površinama na: 
- � Sikirevačkom    groblju, tri  kontejnera 

zapremnine 5 m³ 
- � Jaruškom  groblju, dva kontejnera 

zapremnine 5 m³ 

Komunalni otpad se sakuplja pomoću  specijalnih 
vozila MAN kapaciteta 10 m³ i 6 m³. Kamion 
kapaciteta 10 m³ ima sustav prešanja otpada s 
potisnom pločom. Kamion je zatvoren sa svih strana 
tako da nije moguće rasipanje otpada. Na vozilu je 
univerzalni automat za pražnjenje posuda i 
omogućava pražnjenje kanti i kontejnera od 120 do 
1.100 litara. Na prikupljanju otpada rade dva radnika 
i vozač. 

• Komunalna oprema

Korisnici usluge prikupljanja otpada na području 
općine koriste spremnike zapremine 120 L te 
dodatne vrećice od 120 L za povremeni odvoz viška 
otpada.

Općina je u 2015. godini u suradnji s Fondom za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izgradla 
zelene otoke na 5 predviđenih lokacija. Na zelenim 
otocima su postavljeni spremnici za sakupljanje 
sljedećih vrsta otpada:

• papir, 
• staklo, 
• PVC, 
• tekstil, 
• baterije.

 Lokacije zelenih otoka na području općine su:
• Sikirevci - k.o.Sikirevci (4 zelena otoka)
• Jaruge - k.o.Jaruge      (1 zeleni otok)

Naplata odvoza otpada 

Sadašnji model naplate odvoza komunalnog 
otpada se temelji na obračunskoj jedinici  po 
volumenu zadužene posude.

 Domaćinstva – posuda 120 l –  41,80 kn
 Pravne osobe – posuda 120 l – 61,95 kn 
 Spremnik 1100 l –   557,14 kn 

• Ukupne količine sakupljenog otpada na 
području općine u 2017. godini

U 2017. godini je na području općine Sikirevci 
ukupno prikupljeno 345,48t miješanog komunalnog 
otpada. 
U 2016. godini je na području općine Sikirevci 
ukupno prikupljeno 146,55t miješanog komunalnog 
otpada.
Na području općine ne postoji građevina za 
zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog 
otpada. Sav nastali miješani komunalni otpad 
odvozi se na odlagalište otpada na odlagalište 
komunalnog otpada Čistoća  u Županju.  
Tvrtka "Jakob Becker" d.o.o. Gornja Vrba usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada   
vrši i na na području općina Bebrina, Brodski 
Stupnik, Bukovlje, Gornja Vrba, Klakar, Oriovac, 
Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci i Slavonski Šamac 
putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz 
tog otpada na odlagalište komunalnog otpada u 
Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška i Čistoća Županja 
d.o.o. Županja .

Također, na području općine (po kućanstvima) ne 
provodi se selektivno prikupljanje komunalnog 
otpada kao što su staklo, papir, PET ambalaža i sl., 
već se sav komunalni otpad zajedno miješa i odlaže u 
spremnike ili vrećice predviđene prikupljanju 
miješanog komunalnog otpada.

• Edukacija

U 2017. godini se planira provesti edukacija 
stanovništva o razvrstavanju otpada putem 
edukativnih radionica i letaka.

 

MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH 
DOMAĆINSTAVA U SUSTAV 
ORGANIZIRANOG ODVOZA 
KOMUNALNOG OTPADA

Općina Sikirevci je donijela Odluku o 
obveznom korištenju komunalne usluge održavanja 
čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz 
komunalnog otpada u Općini Sikirevci (Službeni 
vjesnik BPŽ br. 3/05.) , što predstavlja dobar temelj 
za  provedbu pred loženih  mjera  u  P lanu 
gospodarenja otpadom.
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MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD 
ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG 
OTPADA

Na području općine Sikirevci nema aktivnog 
legalnog odlagališta komunalnog otpada, već 
koncesionar sakupljeni komunalni otpad odvozi na 
odlagalište komunalnog otpada u Odlagalište d.o.o. 
Nova Gradiška i Čistoća Županja d.o.o. Županja .

U 2017. godini nije bilo inspekcijskih nadzora 
vezano za gospodarenje otpadom.

POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG 
OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA

Divl ja  odlagal i š ta  su  mjes ta  na  koja 
neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj 
otpad bez ikakvih dozvola. Takva odlagališta 
sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako 
bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na 
podzemne vode.

Na području općine Sikirevci ne postoje divlja 
odlagališta.

ZAKLJUČAK

Općina Sikirevci ispunila je svoju zakonsku 
obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom. 
Ciljevi iz Plana se sustavno ostvaruju. Realizacija i 
kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava 
gospodarenja otpadom zacrtanog Planom, 
zasnovano je na uključenosti i velikoj suradnji 
građana, gospodarskih subjekata, te jedinice lokalne 
samouprave i tvrtke JAKOB BECKER d.o.o.Gornja 
Vrba.

U drugom kvartalu 2018. godine biti će 
usvojen novi Plan gospodarenja otpadom za 
razdoblje 2018.-2023. godine sukladno pozitivnim 
zakonskim propisima kojima po kojima je Općina 
Sikirevci takav Plan dužna izraditi i po njemu 
postupati.

Sanacijom svih divljih odlagališta, te 
korištenjem reciklažnog dvorišta kvaliteta 
zbrinjavanja otpada bit će na zadovoljavajućem 
nivou glede zakonskih obveza. Odvojenim 
sakupljanjem otpada smanjiti će se količine otpada u 
cijelosti.

U  n a r e d n o m  r a z d o b l j u  o č e k u j e m o 
intenziviranje aktivnosti oko zaštite okoliša i načina 
zbrinjavanja otpada budući da će se u 2018. godini 
povećat i  kol ič ina  pr ikupl jenog otpada u 

reciklažnom dvorištu. Time će ujedno biti riješen 
problem ilegalnih odlagališta otpada budući da do 
izgradnje reciklažnog dvorišta stanovnici općine 
nisu imali odgovarajuću lokaciju na koju bi dovozili 
otpad koji nisu mogli zbrinuti kao mješoviti 
komunalni otpad.

KLASA: 351-01/18-01/9
URBORJ: 2178/26-01-18-1
Sikirevci, 28.03.2018.godine.

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.

12.

 Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13) i članka 30. Statuta općine 
Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» broj 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na 6. sjednici održanoj dana 28.03. 2018. 
godine, donosi:

ODLUKU 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom za 2017. god.

Članak 1.

� Usvaja se Izvještaj  općinskog načelnika o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine 
Sikirevci  za 2017. godinu (KLASA:351-01/18-
01/9;URBROJ:2178/26-01-18-01,od  28.03.2018.).
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće.

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu prvim danom 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije" .

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 351-01/18-01/9
URBROJ: 2178/26-02- 18-02
Sikirevci, 28.03.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić, v.r.
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13.

 Temeljem članka 90. stavak 1. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/18) ,  č lanka 4.  s tavak 2.  Pravi lnika o 
agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 
142/13), Odluke o agrotehničkim mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Sikirevci („Službeni vjesnik“ 
Brodsko-posavske županije broj 06/17.) i članka 46. 
Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18) Općinski  
načelnik općine Sikirevci, dana 28. ožujka 2018.g. 
donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini

Članak 1.

� Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta na području općine Sikirevci pridržavali su 
se svih odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama u 
svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i o 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu u 2017. godini.
 
� Slijedom navedenog u stavku 1. ovog 
članka vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta primijenili su slijedeće:
– minimalnu razinu obrade i održavanja 

poljoprivrednog zemljišta,
–  sprečavali su zakorovljenost i obrastanja 

višegodišnjim raslinjem,
–  suzbijali su biljne bolesti i štetnike,
–  koristili su i uništavali biljne ostatke na 

propisan način,
– vodili su računa o održavanju organskih 

tvari u tlu,
–  održavali su povoljnu strukturu tla
– vodili brigu oko zbrinjavanja otpadne 

ambalaže od komijskih sredstava.

Budući da na području općine Sikirevci nema 
opasnosti od erozije poljoprivrednog zemljišta, 
zaštitu od erozije nije bilo potrebno provoditi.

Članak 2.

� Ovo Izvješće dostavit će se Ministarstvu 

poljoprivrede i bit će objavljeno na web stranici 
općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr

KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ:2178/26-01-18-1
Sikirevci; 28. ožujka 2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.

14.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 30. 
Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18),  Općinsko 
vijeće općine Sikirevci na  svojoj 6. sjednici 
održanoj 28.03.2018.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o 
primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini.

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o io 
primjeni agrotehničkih mjera u  2017. god.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
Općinskog načelnika (KLASA:320-02/18-01/01
URBROJ: 2178/26-01-18-1, od 28.03.2018.) 

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu prvim danom 
objave  u «Službenom vjesniku  Brodsko-posavske 
županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2178/26-02-18-2
Sikirevci, 28.03.2018.g.�

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić, v.r.
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15.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“, br. 86/12 i 143/13) i članka 46. 
Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske  županije“ broj 1/18), općinski 
načelnik općine Sikirevci podnosi:

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa utroška sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2017. godinu

Članak 1.

Programom  utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
za 2017. godinu  planiran je utrošak sredstava za 
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih 
naselja sukladno Programu gradnje i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu i to 
za:izgradnju nogostupa u općini Sikirevci  u iznosu 
od 30.000,00 kn. 

Članak 2.

Ostvaren prihod  od naknade za nezakonito 
izgrađene zgrade u 2017.godini je  iznosio 
29.652,51 kn. 

Članak 3.

Iznos planiran  donošenjem Programa utroška 
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrada u prostoru za 2017. utrošen  je 
prema Programu i to dio ukupnih prihoda :
- z a  r e k o n s t r u k c i j u  n o g o s t u p a  u l . 
Sikirevačkih branitelja 8.951,20 kn
- građenje nove javne rasvjete u ulici Rastić 
naselje Jaruge 20.701,31 kn

Članak 4.

 � Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću 
općine Sikirevci na usvajanje

KLASA: 400-05/18-01/6
UR.BROJ: 2178/26-01-18-01
Sikirevci, 28. ožujka  2018. godine     

Općinski načelnik 
Josip Nikolić, v.r.

16.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“, br. 86/12 i 143/13) i članka 30. 
S t a t u t a  o p ć i n e  S i k i r e v c i  ( „ S l u ž b e n i 
vjesnik“Brodsko-posavske  županije br: 1/18), 
Općinsko vijeće općine Sikirevci na 6. sjednici 
održanoj dana 28.03.2018. godine donosi  

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o 
izvršenju  Programa utroška sredstava naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2017. godinu

Članak 1.

� Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
za 2017. godinu, KLASA: 400-05/18-01/6, 
UR.BROJ: 2178/26-01-18-01 od   28. ožujka  2018. 
godine.
   

Članak 2.

 Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu 
Odluke i njegov je sastavni dio. 

Članak 3.

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

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/18-01/6
UR.BROJ: 2178/26-02-18-02

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Josip Matić, v.r.
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17.

 Temeljem članka 44. Zakona o poljoprivre-
dnom zemljištu („Narodne novine“ RH broj 39/13 i 
48/15) i članka 47. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske  županije br. 
03/13) načelnik općine Sikirevci dana 09. siječnja 
2018. donosi 

IZVJEŠĆE

o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske u razdoblju od 

01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Članak 1.

 U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 
2017. godine ostvarena sredstva od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske iznosila su 
108.255,30 kn, kako slijedi:

- privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta 
– 43.165,39 kn,

- dugogodišnji zakup poljoprivrednog 
zemljišta na 50.g.65.089,91 kn

Članak 2.

 Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 
108.255,30kn, utrošena su na slijedeće projekte i 
aktivnosti:

1. Održavanje ruralne infrastrukture -
sanacija poljskih putova

U 2017. godini su se sufinancirali projekti 
unapređenja poljoprivrede, kako slijedi:

a)   materijal tucanik 0-60 -za nasipanje lenija i 
poljskih putova 60.937,50kn          

b)   financiranje rada LAG-a Slavonska ravnica  
– 10.000,00 kn;

c) materijal za popravak putene i kanalske 
mreže naselje Sikirevci 9.241,46 kn

d) poboljšanje stanja sela-rušenje starosnih 
stabala  – 3.750,00 kn;

e) nabava opreme za rad potrebni za krčenje 
kanala i zaostaloga raslinja  – 732,80 kn

f) usluge katastra -dostava dokumentacije  – 
165,00 kn.

2. Očuvanje ugroženih područja i očuvanje
biološke raznolikosti

 U 2017. godini su se provodili i  programi 
kojima se štiti flora i fauna područja  općine 
Sikirevci od uzroka nastalih štetnim djelovanjem 
poljoprivredne proizvodnje, kako slijedi:

- provođenje preventivne deratizacije 
(proljetni i jesenski tretman) –  33.750,00 
kn,

- provođenje nadzora -2.500,00 kn.

Članak 3.

 Općina Sikirevci sredstava ostvarenih od 
prodaje ,  zakupa i  dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 
2017. godine utrošila je u cijelosti.

Članak 4.

� Ovo Izvješće objaviti će se u na web 
stranicama općine Sikirevci www.opcina-
sikirevci.hr. 

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2178/26-01-18-01
U Sikiervcima, 9. siječnja 2018.

Općinski načelnik:
Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.
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18.

 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“, br. 
39/13 i 48/15) i članka 47. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik“Brodsko-posavske  županije br: 
1/18), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 6. 
sjednici održanoj dana 28.03.2018. godine donosi  

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH za 2017. godinu

Članak 1.

� Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Sikirevci za vremensko razdoblje od 1. siječnja 
2017. do 31. prosinca 2017. godine (KLASA: 320-
02/18-01/01, UR.BROJ: 2178/26-01-18-01 od  9. 1. 
2018. godine.

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće.

   
Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu prvim danom 
objavljivanja u „Službenom vjesniku“ Brodsko-
posavske županije.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-02/18-01/01
UR.BROJ: 2178/26-02-18-02
Sikirevci, 28. 3. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Josip Matić, v.r.

19.

  Temeljem članaka 54. 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), članka 
17. i 18. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 
153/13, 147/14, 36/15), te članka 30. Statuta općine 
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 1/18) Općinsko vijeće općine Sikirevci 
na svojoj 6. sjednici održanoj dana   28. 03. 2018. 
godine donosi: 

ODLUKU  

o  zajedničkom  obavljanju
poslova komunalnog redarstva 

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Sikirevci donosi Odluku o 
zajedničkom obavljanju poslova komunalnog 
redarstva s Općinom Slavonski Šamac.
Pod zajedničkim obavljanjem poslova komunalnog 
redarstva iz stavka l. podrazumijeva se provođenje 
svih pozitivno pravnih propisa Republike Hrvatske i 
važećih općih akata općine Sikirevci a iz nadležnosti 
komunalnog redarstva Odluke o komunalnom redu 
općine Slavonski Šamac kao i s tim povezano 
vođenje upravnog i prekršajnog postupka, te drugih 
ovlasti i radnji koje su u nadležnosti komunalnog 
redara.

Članak 2.

Obavljanje poslova zajedničkog komunalnog 
redarstva povjerava se komunalnom redaru koji će 
biti zaposlen u  Općini Sikirevci, na određeno 
vrijeme od 1. godine. 

Članak 3.

Međusobna prava i obveze koje se odnose na 
obavljanje poslova zajedničkog komunalnog 
redarstva uredit će posebnim Ugovorom između 
općine Sikirevci i  općine Slavonski Šamac.

Članak 4.

Ugovor iz članka 3. ove Odluke zaključuju Općinski 
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načelnici, a isti stupa na snagu potpisom  Općinskih 
načelnika.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Jedinstveni 
upravni odjel općine Sikiervci i  Slavonski Šamac .

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana  danom 
objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 021-05/18-02/4
URBROJ: 2178/26-02-18-1
Sikirevci,  28.03.2018.godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Josip Matić, v.r.

20.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13, 
147/14,36/15), te  članka 46. Statuta općine 
Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 01/18), Općinski načelnik općine 
Sikirevci, Općinskom vijeću općine Sikirevci dana 
28.03.2018.g.,  podnosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture

općine Sikirevci za 2017.g.

Članak 1. 

�  
� U 2017. godini Program građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Sikirevci izvršeno je  365.064,53 kn kako 
slijedi:

I     GRAĐENJE JAVNE POVRŠINE  
(OBJEKATI  I NABAVA UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 
JAVNE POVRŠINE)

-  Staza 

PLANIRANO –50.000,00 kn

IZVRŠENO –   8.951,20kn

Izvori sredstava-   Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

-  Postrojenje i oprema

PLANIRANO –67.700,00kn

IZVRŠENO –   68.298,50kn

Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici 

II     GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH 
CESTA¸NOGOSTUAPA I UGIBALIŠTA I SL.

- Školsko dječje igralište

PLANIRANO- 74.000,00kn

IZVRŠENO- 73.656,00 kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

III.     GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

U 2017.g. na području općine Sikirevci  građena 
nova javna rasvjeta u ulici rastić-Jaruge 

PLANIRANO –22.000,00 kn

IZVRŠENO – 21.029,63 kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

IV       GRAĐENJE INFRASTRUKTURE 
GROBLJE JARUGE

Kapelica Marije Magdalene

- PLANIRANO –50.000,00 kn

- IZVRŠENO – 45.449,52kn

- Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni 
posebnim zakonom

GRAĐENJE  i ODRŽAVANJE POSLOVNIH 
OBJEKATA U VLASNIŠTVU općine

- održavanje objekata

PLANIRANO –18.500,00 kn

IZVRŠENO – 6.630,38kn

Izvori sredstava-   Opći prihodi i primici
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- Rekonstrukcija Stara općinska zgrada

PLANIRANO –51.900,00kn

IZVRŠENO – 51.875,00kn

Izvori sredstava-  kapitalne pomoći 
Ministarstvo kulture i opći prihodi i primici

- Izgradnja II.faze Vatrogasni dom 
Sikirevci

- PLANIRANO –250.000,00kn
IZVRŠENO – 99.625,50kn

- Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni 
posebnim zakonom

Članak 2. 

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

KLASA:400-05/18-01/02
URBROJ: 2178/26-01-18-1
Sikirevci,  28.03.2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK:
Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.

21.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 30. 
Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18), Općinsko 
vijeće općine Sikirevci na  svojoj 6.sjednici 
održanoj 28.03.2018.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o 
izvršenju Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture
općine Sikirevci za 2017.g.

.

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture općine Sikirevci za 
2017.g.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
općinskog načelnika (KLASA:400-05/18-01/02
URBROJ: 2178/26-01-18-1, od 28.03.2018.) 

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu prvim danom 
objave  u «Službenom vjesniku  Brodsko-posavske 
županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 400-05/18-01/02
URBROJ: 2178/26-02-18-2
Sikirevci, 28.03.2018.g.�

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić, v.r.

22.

 Na temelju članka  42. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i članka 46. Statuta 
općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 01/18), Općinski načelnik 
općine Sikirevci Općinskom vijeću  28.03.2018.g. 
podnosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju programa socijalne skrbi i 
zdravstvene zaštite na području
općine Sikirevci za 2017. godinu

Članak 1.

�    Programom socijalne skrbi i zdravstvene 
zaštite na području općine Sikirevci  za koju se 
sredstva osiguravaju u Proračunu općine Sikirevci  u  
2017.godini utrošeno je 
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I. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , 
KONTO  3721  

117.567,12 kn  
 

 • pomoć obiteljima i kućanstvima  31.357,12 kn  
 • jednokratne pomoći novorođenima  17.000,00 kn  

 • pomoć roditeljima kupovina školskih udžbenika  40.860,00 kn  
 • sufinanciranje CEKIN  9.600,00 kn  

 • sufianciranje za ogrijev  18.750,00 kn  
2. NAKNADA TRO ŠKOVA U NARAVI, KONTO 3722  2.591,65 kn  

 
 • troškovi stanovanja  2.591,65 kn  

3. CRVENI KRIŽ - RED. DOTACIJA, KONTO  38114  6.874,00 kn  

4. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, KONTO 32343  36.250,00 kn  
 UKUPNO  163.282,77 kn  

 

 

Članak 2. 

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

KLASA:400-05/18-01/03
URBROJ: 2178/26-01-18-1
Sikirevci, 28.03.2018.g.                      

OPĆINSKI NAČELNIK:  
Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.

23.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)   i temeljem članka 
31. Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18),  Općinsko 
vijeće općine Sikirevci na  svojoj  6  sjednici 
održanoj  28.03.2018.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o 
izvršenju Programa socijalne skrbi i 

zdravstvene zaštite na području općine 
Sikirevci  za 2017. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene 
zaštite na području Općine Sikirevci  za 2017. 
godinu
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
općinskog načelnika (KLASA:400-05/18-01/03, 
URBROJ: 2178/26-01-18-1, od 28.03.2018.) 
                    

Ćlanak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 400-05/18-01/03
URBROJ: 2178/26-02-18-2
Sikirevci, 28.03.2018.g.�� � � � � �      

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić, v.r.
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24.

 Na temelju članka  42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i članka 46. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18), općinski načelnik općine Sikirevci Općinskom vijeću  
28.03. 2018. g. podnosi

 IZVJEŠĆE

 o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti općine 
Sikirevci za 2017.g.

Članak 1.

Programom javnih potreba  u društvenim djelatnostima općine Sikiervci za koje se sredstva osiguravaju u 
Proračunu općine Sikirevci u 2017.g. utrošeno je 299.847,00kn  kako sljedi:
Tekuće donacije u novcu:
Športskim-nogometnim društvima....................130.000,00 kn
Lovačkom društvu....... 20.000,00 kn
Konjogojskoj udruzi...... 3.500,00 kn
Ribolovnoj udruzi.......... 4.000,00 kn
Tekuće donacije vjerskim 
zajednicama ............. 15.000,00 kn
Zaštita i spašavanje HGSS  5.000,00 kn
Tekuće donacije VZO Sikirevci  64.000,00 kn
Tekuće donacije DVD-ima......... 10.500,00 kn
Tekuće donacije KUD-u............. 15.000,00 kn
Tekuće donacije udruzi MOTIVI 5.000,00 kn
Tekuće donacije udruzi MISIJA    5.000,00 kn
Ostale tekuće donacija LAG....... 10.000,00 kn
Ostale tekuće donacije školama    2.000,00 kn
Tekuće donacije SUH podružnica Sikirevci
           4.000,00 kn
Tekuće donacije CK Sl.Brod          6.847,00 kn

Članak 2.

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

KLASA:400-05/18-01/04
URBROJ: 2178/26-01-18-1
Sikirevci, 28.03. 2018.g.                  

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.
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25.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)   i temeljem članka 30. Statuta općine 
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18),  Općinsko vijeće općine Sikirevci na  svojoj  
6.sjednici održanoj  28.03.2018.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima općine Sikirevci  za 2017. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima općine Sikirevci  za 2017. godinu.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog načelnika (KLASA:400-05/18-01/04;URBROJ: 
2178/26-01-18-1, od 28.03.2018.)                      

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku  Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:400-05/18-01/04
URBROJ: 2178/26-02-18-2
Sikirevci, 28.03.2018.g.                  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić, v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

23.

 � Na temelju članka 9. stavka 2. 
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
28/10) i članka 46. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13, 
14/14 i 1/18), općinska načelnica općine Vrpolje 
dana 14. veljače 2018. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini osnovice za 

obračun plaće službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje

Članak 1.

� U Odluci o visini osnovice za obračun plaće 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 22/10), članka 2. mijenja se i 
glasi:

� Osnovica za obračun plaće službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Vrpolje utvrđuje se u visini od 3.760,00 kuna u bruto 
iznosu i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec 
veljaču 2018.godine koja će biti isplaćena u mjesecu 
ožujku 2018.godine.

Članak 2.

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

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa: 121-01/18-01/01
Urbroj: 2178/11-01/18-1
Vrpolje, 14. veljače 2018.godine

Općina Vrpolje
Općinska načelnica:

Ankica Zmaić, v.r.
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24.

 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 46. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09., 5/13, 14/14 i 1/18), općinska 
načelnica općine Vrpolje dana 28. veljače 2018. 
godine donijela je 

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Vrpolje

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Vrpolje, osnivanje Radne skupine 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 Vrpolje 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 Vrpolje osniva se Radna skupina. 

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, 
operativne, stručne, administrativne i tehničke 
poslove potrebne za izradu Procjene.

Radnu skupinu osnovat će općinska načelnica 
općine Vrpolje 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 nesreće, 
nesreće na odlagal iš t ima otpada i 
onečišćenje kopnenih voda).

2. Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 
p rometu  (  nes reće  u  ces tovnom 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 Vrpolje  izrađuje se najmanje jednom u tri 
godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti do 
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kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem 
ciklusu.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Vrpolje 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 i objaviti će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 810-01/18-02/04
URBROJ: 2178/11-01/18-1
Vrpolje, 28. veljače 2018.godine

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:

Ankica Zmaić, v.r.

25.

 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 
82/15.) i  članka 46. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), i članka 2. Odluke o izradi 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Vrpolje,  Klasa: 810-01/18-02/04, Urbroj: 
2178/11-01/18-1 od 28. veljače 2018.godie, 
općinska načelnica općine Vrpolje dana 5. ožujka 
2018. godine donijela je

ODLUKU
 

o osnivanju Radne skupine za izradu Procjene 
rizika od velikih nesreća za područje općine 

Vrpolje

Članak 1.

Osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine Vrpolje (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 
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.

Općinska načelnica općine Vrpolje  Rješenjem će 
imenovati Radnu skupinu za izradu Procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine Vrpolje.

Nakon što Radna skupina na svojoj prvoj sjednici 
utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji i rizika 
koji će se obrađivati u Procjeni rizika, općinska 
načelnica 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 sljedeće obveze:
- sudjelovati u izradi scenarija za određene 

rizike,
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- 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 i 
objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 810-01/18-02/05
URBROJ: 2178/11-01/18-1
Vrpolje, 5. ožujak 2018.g.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:

Ankica Zmaić, v.r.

26.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“ br. 86/12., 143/13 i 65/17) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 10. 
sjednici održanoj 23. ožujka 2018.godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa 
korištenja financijskih sredstava

ostvarenih od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada na području 

općine Vrpolje za 2017.godinu

Članak 1.

� Programom korištenja prihoda od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na 
području općine Vrpolje za 2017.godinu predviđen 
je prihod od naknade u iznosu od 70.000,00 kuna, a 
ukupno je ostvaren prihod od naknade u iznosu od 
79.082,21 kuna.

Članak 2.

� Ostvarena financijska sredstva u iznosu od 
79.082,21 kuna u 2017.godini namjenski smo 
utrošili za poboljšanje komunalne infrastrukture, 
odnosno za izgradnju pješačkih staza u naselju 
Vrpolje.

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ te će se dostaviti 
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja RH.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-02/04
Urbroj: 2178/11-01/18-14
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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27.

 Na temelju članka 25. stavka 9. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 
20/18) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09., 
5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 23. ožujka 
2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa 
korištenja financijskih sredstava ostvarenih od 
naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području općine Vrpolje za      
2017. godinu

Članak 1.

� Programom korištenja prihoda od naknade 
za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na 
području općine Vrpolje za 2017.godinu predviđen 
je prihod u iznosu od 20.000,00 kuna, a ostvaren je 
prihod od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta u iznosu 16.015,53 kune u 
2017. godini.

Članak 2.

� Ostvarena sredstva u iznosu od 16.015,53 
kune utrošili smo za aktivnosti usko vezane za 
poljoprivredno zemljište, odnosno za održavanje i 
nasipanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta na 
području općine Vrpolje.

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ te će se dostaviti  
Ministarstvu poljoprivrede  RH.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa:021-05/18-02/04
Urbroj: 2178/11-01/18-13
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

28.

 Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 
20/18) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 
5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje 
na svojoj 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2018. 
godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju programa o 
korištenju financijskih sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje i privremenog korištenja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine 
Vrpolje za 2017. godinu.

Članak 1.

Ovim Izvješćem opisujemo koliko je sredstava 
planirano od zakupa, prodaje i privremenog 
korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta, 
koliko je ostvareno i za čega su sredstva utrošena u 
2017. godini.  

Članak 2.

Programom korištenja prihoda ostvarenih od 
zakupa, prodaje i  privremenog korištenja  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Vrpolje za 2017. 
godinu planiran je prihod u iznosu od 1.100.000,00 
kuna, a ostvaren ukupno u iznosu od 1.028.679,79 
kuna. Prihodi od prodaje državnog poljoprivrednog 
zemljišta ostvaren je u iznosu od  467.814,11 kuna, 
prihod od dugogodišnjeg zakupa ostvaren je u 
iznosu od 219.582,82 kune i prihod od zakupa i 
privremenog korištenja državnog poljoprivrednog 
zemljišta ostvaren je u iznosu od 341.282,86 kuna.

Članak 3.

Ostvareni Program i prihodi u iznosu od 
1.028.679,79 kuna raspoređeni su za rashode kako 
slijedi:
- Članarina LAG-a  „Slavonska ravnica“ = 
10.000,00 kn

- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
puteva na području općine Vrpolje = 1.018.679,79 
kn   
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Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ te će se dostaviti Ministarstvu 
poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04 
Urbroj: 2178/11-01/18-12
Vrpolje, 23. ožujka 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Tomislav Šimundić, v.r.

29.

 Na temelju članka 31. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09., 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 
23. ožujka 2018. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
kapitalnih i dodatnih ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u vlasništvu općine 
Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini 

neprofitnih organizacija na području općine 
Vrpolje za 2017.godinu

Članak 1.

� Programom kapitalnih i dodatnih ulaganja 
na nefinancijskoj imovini u vlasništvu općine 
Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih 
organizacija na području općine Vrpolje za 
2017.godinu planirana su ulaganja u iznosu od 
1.651.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 
1.633.951,92 kune.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je prema 
ulaganjima i rashodima u 2017.godini kako slijedi:

� I  KAPITALNA ULAGANJA NA 
POSLOVNIM OBJEKTIMA 
1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U 
VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 12.000,00 kuna
Ostvareno: 5.250,00 kuna
Izvori financiranja:  5.250,00 kuna iz Općinskog 
proračuna

� II  DODATNA ULAGANJA NA 
POSLOVNIM OBJEKTIMA

1. UREĐENJE I SANACIJA ZGRADE 
općine VRPOLJE
Plan financijskih sredstava: 202.000,00 kuna
Ostvareno: 201.634,96 kuna
Izvori financiranja: 201.634,96 kuna iz Općinskog 
proračuna
2. UREĐENJE, SANACIJA I 
REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U 
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 165.000,00 kuna
Ostvareno:160.525,76 kuna
Izvori financiranja: 160.525,76 kuna iz Općinskog 
proračuna
3. UREĐENJE I SANANCIJA 
DRUŠTVENOG DOMA U STARIM 
PERKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 1.000.000,00 kuna
Ostvareno: 999.507,31 kuna
Izvori financiranja: 550.000,00 kuna iz 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
europske unije i 449.507,31 kuna iz Općinskog 
proračuna
4. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U 
ČAJKOVCIMA (nadstrešnica i sanitarni čvor)- 
projektna dokumentacija
Plan financijskih sredstava: 23.000,00 kuna
Ostvareno: 22.500,00 kuna
Izvori financiranja: 22.500,00 kuna iz Općinskog 
proračuna
5. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U 
STARIM PERKOVCIMA (prostorija za 
hladnjaču)- projektna dokumentacija
Plan financijskih sredstava: 16.000,00 kuna
Ostvareno: 15.500,00 kuna
Izvori financiranja: 15.500,00 kuna iz Općinskog 
proračuna
6. UREĐENJE I SANANCIJA SPORTSKIH 
OBJEKATA U STARIM PERKOVCIMA - 
KROVIŠTE
Plan financijskih sredstava: 21.000,00 kuna
Ostvareno:20.335,00 kuna
Izvori financiranja: 20.335,00 kuna iz Općinskog 
proračuna
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7. REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U 
ČAJKOVCIMA – projektna dokumentacija - 
završetak
Plan financijskih sredstava: 4.000,00 kuna
Ostvareno: 3.125,00 kuna
Izvori financiranja: 3.125,00 kuna iz  Općinskog 
proračuna
8. UREĐENJE DJEČJEG VRTIĆA – 
stolarija – ograda
Plan financijskih sredstava: 16.000,00 kuna
Ostvareno: 15.444,10 kuna
Izvori financiranja: 15.444,10 kuna iz Općinskog 
proračuna

� III    KAPITALNA ULAGANJA NA 
IMOVINI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 

1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV. 
IVANA KRSTITELJA U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 118.000,00 kuna
Ostvareno: 116.845,00 kuna
Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Ministarstva 
kulture i 66.845,00 kuna iz Opć. prorač.
2. UREĐENJE LOVAČKIH DOMOVA I 
OKOLIŠA 
Plan financijskih sredstava: 70.000,00 kuna
Ostvareno: 69.375,00 kuna
Izvori financiranja:  69.375,00 kuna iz Općinskog 
proračuna
3. ZAVRŠETAK LEGALIZACIJE 
VATROGASNIH DOMOVA U VRPOLJU I 
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 4.000,00 kuna
Ostvareno: 3.909,79 kuna
Izvori financiranja: 3.909,79 kuna iz Općinskog 
proračuna

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-02/04
Urbroj: 2178/11-01/18-8
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

30.

 Na temelju članka 31. Statuta općine 
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 
23. ožujak 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 
Proračunu općine Vrpolje za 2017. godinu

Članak 1. 

� Program javnih potreba u području društvenih 
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 
Proračunu općine Vrpolje za 2017. godinu planiran 
je u iznosu 537.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 
515.423,04 kune.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu 
kako slijedi:

I   KULTURA

� a) Hrvatska čitaonica Vrpolje (nabavka 
knjižne i neknjižne građe, materijalni i drugi 
troškovi i djelatnik knjižnice)
� Planirano:  65.000,00 kuna
� Ostvareno: 59.253,43 kune
� Rashodi za nabavu knjižne i neknjižne građe 
realizirani su u iznosu 40.393,75 kuna koji su 
financirani sa 15.000,00 kuna iz Državnog 
proračuna (Min.kulture), 5.000,00 kuna iz 
Županijskog proračuna i 20.393,75 kuna iz 
Općinskog proračuna. Rashodi za djelatnicu u 
iznosu 18.859,68 kuna financirani su iz Općinskog 
proračuna.

� b) Kulturno umjetnička društva na području 
općine Vrpolje 
� KUD «I. Meštrović» Vrpolje� - Planirano: 
15.000,00 kuna
 Ostvareno: 15.000,00 kuna

� KUD «Ravnica» Stari Perkovci – Planirano: 
20.000,00 kuna
Ostvareno: 20.000,00 kuna

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 1350



 � KUD «Đeram» Čajkovci – Planirano: 
15.000,00 kuna
Ostvareno: 15.000,00 kuna

� Planirano: 50.000,00 kuna
� Ostvareno: 50.000,00 kuna
� Financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna 
realizirana su temeljem objavljenog Javnog 
natječaja za udruge, Odluke o odobravanju 
sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve 
na osnovu Pravilnika o financiranju javnih 
potreba.
� Za kapitalne donacije za kulturna društva  
(KUD „Ravnica“ – oprema)
� Planirano: 6.500,00 kuna
� Ostvareno: 6.150,00 kuna

II   ŠPORT
� Sportski klubovi na području općine Vrpolje
- RK Vrpolje – Planirano: 26.000,00 kuna
     Ostvareno: 26.000,00 kuna
- Taekwondo klub Vrpolje – Planirano: 
4.000,00 kuna
Ostvareno: 4.000,00 kuna
- NK «Sloga» Vrpolje – Planirano: 30.000,00 
kuna
Ostvareno: 20.000,00 kuna
- NK «Mladost» Čajkovci – Planirano: 
30.000,00 kuna
  Ostvareno: 30.000,00 kuna
- NK «» Perkovci – Planirano: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 30.000,00 kuna

� Ukupno planirano: 120.000,00 kuna
� Ukupno ostvareno: 110.000,00 kuna

� Financijska sredstva u iznosu 110.000,00 
kuna realizirana su temeljem objavljenog Javnog 
natječaja za udruge, Odluke o odobravanju 
sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve 
na osnovu Pravilnika o financiranju javnih 
potreba.

� Troškovi režija za sportske objekte plaćeni iz 
Općinskog proračuna (el. energija, voda, plin) za 
sportske klubove:
a) RK Vrpolje – 11.313,83  kune
b) NK „Sloga“ Vrpolje – 3.256,94 kune
c) NK „Mladost“ Čajkovci – 4.281,98 kuna
d) NK „Perkovci“ Stari Perkovci – 14.971,86 
kuna

Ukupno planirano: 30.000,00 kuna
Ukupno ostvareno: 33.824,61 kuna
Sveukupno planirano za tekuće donacije 

150.000,00 kuna
Sveukupno ostvareno za tekuće donacije 
143.824,61 kuna

Za kapitalne donacije za sportska društva (NK 
„Perkovci“ – kosilica)
Planirano: 20.000,00 kuna
Ostvareno: 19.153,12 kuna
� � � �  
III   PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ

a) Predškolski odgoj – mala škola – Dj. vrtić 
«Zvrk» Đakovo
Planirano: 75.000,00 kuna
Ostvareno: 72.000,00 kuna

b) Školski odgoj – O.Š. «I. Meštrović»
Planirano: 22.000,00 kuna
Ostvareno: 21.500,00 kuna

IV  VJERSKE ZAJEDNICE

- Župa Vrpolje – tekuće donacije
Planirano: 5.000,00 kuna
Ostvareno: 0,00 kuna
Župa Vrpolje – kapitalne donacije – uređenje 
Crkve u Vrpolju
Planirano: 118.000,00 kuna
Ostvareno: 116.845,00 kuna
Sveukupno za vjerske zajednice planirano 
123.000,00 kuna, a ostvareno 116.845,00 kuna.

V    UDRUGE GRAĐANA
a) UDVDR RH Vrpolje – Planirano: 5.000,00 
kuna, Ostvareno: 5.000,00 kuna
b) Udruga Matica umirov. mjesta 
Vrpolja–Planirano:10.000,00 kuna, 
Ostvareno:10.000,00 kn
c)Lovačka udruga «Srna» Vrpolje, Čajkovci, Stari 
Perkovci – Planirano: 6.000,00 kuna, Ostvareno: 
6.000,00 kuna
d)Konjogojska udruga Stari Perkovci – 
Planirano:5.000,00 kn, Ostvareno:5.000,00 kn
e) Sportska ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje– 
Planirano:4.000,00 kn, Ostvareno:4.000,00 kn   
Planirano: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 30.000,00 kuna
Financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna 
realizirana su temeljem objavljenog Javnog 
natječaja za udruge, Odluke o odobravanju 
sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve 
na osnovu Pravilnika o financiranju javnih 
potreba.
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VIII�OSTALE UDRUGE
a) LAG «Slavonska ravnica»
Planirano: 10.000,00 kuna
Ostvareno: 10.000,00 kuna

b) Ostale udruge i ustanove (Spomen galerija 
„I.Meštrović“, 108. brigada ZNG Ogranak Vrpolje 
– novoosnovana i KUD „Ivan Meštrović“ Vrpolje  
- izvanredne manifestacije
Planirano: 12.000,00 kuna
Ostvareno: 12.000,00 kuna 
i to:
-Spomen galerija „Ivana meštrovića“ Vrpolje = 
1.000,00 kuna
-108. brigada ZNG Ogranak Vrpolje = 2.000,00 
kuna
-KUD „Ivan Meštrović“ Vrpolje = 9.000,00 kuna

Članak 3.

� Ostvareni rashodi u iznosu od 495.423,04 kune 
za Program javnih potreba financirani su iz 
Općinskog proračuna, a rashodi u iznosu od 
20.000,00 kuna financirani su iz Državnog i 
Županijskog proračuna što su ukupno utrošena 
sredstva u iznosu 515.423,04 kune.�

Članak 4.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021.05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-7
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

31.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 23. ožujka 
2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
socijalne skrbi na području općine Vrpolje u 

2017. godini

Članak 1.

� Program socijalne skrbi na području općine 
Vrpolje za 2017. godinu planiran je u iznosu 
392.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 377.346,87 
kuna iz Proračuna općine Vrpolje te 38.000,00 kn za 
ogrjev iz Državnog proračuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu 
kako slijedi:

1. Pomoć za stanovanje – Planirano: 10.000,00 
kuna
    (režije i dr. troškovi )   Ostvareno: 7.700,00 
kuna

2. Jednokratna novčana pomoć – Planirano: 
4.000,00 kn
    zbog teških okolnosti (bolest) Ostvareno: 
3.500,00 kn

3. Jednokratna novčana pomoć za studente – 
Planirano: 47.000,00 kn
� � � � � �  
Ostvareno: 44.000,00 kn

4. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta – 
Planirano: 50.000,00 kn
� � � � � � �
Ostvareno: 46.500,00 kn
5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih 
škola – Planirano: 38.000,00 kn
                                                                                               
Ostvareno: 35.864,00 kn

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu – � �
Planirano: 3.000,00 kn
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    za Sv. Nikolu – prvi razredi O.Š., mala škola i 
vrtić�Ostvareno: 2.815,27 kn
7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova – 
Planirano: 2.000,00 kn
Ostvareno: 1.989,00 kn

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne 
naknade – Planirano: 1.000,00 kn
� � � � � � �        
Ostvareno: 0,00 kn
9. Sufinanciranje redovitog programa Dječjeg 
vrtića -    Planirano: 216.000,00 kn
«Zvrk» Područni vrtić Vrpolje� � �        
Ostvareno: 216.000,00 kn

10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi – 
bilježnice za učenike osnovne škole i pomoć i     
 njega u kući, 
- Planirano: 9.000,00 kn
- Ostvareno: 7.978,60 kn

11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih 
organizacija
- Crveni križ�- Planirano: 12.000,00 kuna
- Ostvareno: 12.000,00 kuna
�
12. Osiguranje ogrjeva korisnicima pomoći za 
uzdržavanje – Planirano: 45.000,00 kn
Ostvareno: 35.150,00 kn za 37 korisnika 

Članak 3.

� Ostvareni rashodi za Program socijalne skrbi u 
iznosu od 377.346,87 kuna financirani su iz 
Općinskog proračuna.

Članak 4.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-6
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

32.

 Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. . 
26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 
153/09.,49/11.,144/12., 94/13., 153/13,147/14.i 
36/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.,5/13., 
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2018. godine 
donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području općine Vrpolje u 
2017. godini

Članak 1.

� Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture propisani u članku 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na području općine 
Vrpolje za 2017. godinu planiran je u iznosu od 
1.088.000,00 kuna iz Općinskog proračuna, a 
ostvaren u iznosu od 934.453,68 kuna iz Općinskog 
proračuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako 
slijedi:

1. Građenje javnih površina

a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju (Ulica 
J.J.Strossmayera – desna strana i Ulica Ante 
Starčevića)  
Planirano: 680.000,00 kuna
Ostvareno: 631.716,19 kuna
Izvori financiranja: 130.000,00 kuna iz Državnog 
proračuna (Ministarstvo graditeljstva i prostornog 
uređenja) 501.716,19 kn iz Općinskog proračuna 
(naknada za legalizaciju, komunalni doprinos, 
komunalna naknada i ostali prihodi – tekuće 
pomoći i porezi)

b) Uređenje trga, centra i javnih površina u Vrpolju
Planirano: 14.000,00 kuna
Ostvareno:  13.750,00 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun (ostali 
prihodi – tekuće pomoći)
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2. Građenje groblja

a) Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i 
dogradnju Mrtvačnice u Čajkovcima

Planirano:  23.000,00 kuna
Ostvareno: 22.500,00 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun (ostali 
prihodi – tekuće pomoći)

b) Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i 
dogradnju Mrtvačnice u Starim Perkovcima

Planirano: 16.000,00 kn
Ostvareno: 15.500,00 kn
Izvori financiranja: Općinski proračun (komunalna 
naknada i ostali prihodi – tekuće pomoći

3. Javna rasvjeta

a) Projektna dokumentacija i izgradnja javne 
rasvjete u naselju Vrpolje (Borik park i do Dječjeg 
vrtića)
Planirano: 125.000,00 kuna
Ostvareno: 116.822,40 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun (komunalna 
naknada, komunalni doprinos i ostali prihodi 
tekuće pomoći)

4. Građenje vodovodnog sustava – opskrba 
pitkom vodom

a) Produženje vodovodne mreže u Vrpolju  
Planirano: 10.000,00 kuna
Ostvareno: 7.635,50 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun 
(koncesijska naknada i ostali prihodi)

b) Izgradnja regionalnog vodovoda u k.o. 
Vrpolje
Planirano: 220.000,00 kuna
Ostvareno: 126.529,59 kuna 
Izvori financiranja: Općinski proračun 
(koncesijska naknada, komunalna naknada, 
komunalni doprinos, ostali prihodi – tekuće 
pomoći)

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-4
Vrpolje, 23. ožujak 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

33.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
9/09., 5/13 i 14/14.), a u svezi sa člankom 35.b. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 
106/03., 129/05., 109/07., 125/08 – pročišćeni tekst, 
36/09., 150/11.,144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst) i 
člankom 48. Statuta općine Vrpolje («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13., 
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2018. godine 
donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice 
općine Vrpolje za razdoblje 

srpanj - prosinac 2017. godine

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 
Izvješće o radu općinske načelnice općine Vrpolje za 
razdoblje od srpanj – prosinac  2017. godine. 

Članak 2.

� Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-16
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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34.

 Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 
26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 
153/09.,49/11.,144/12., 94/13, 153/13., 147/14. i 
36/15.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 23. ožujka 
2018. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na 
području općine Vrpolje u 2017. godini

Članak 1.

� Program održavanja komunalne infrastrukture 
na području općine Vrpolje za 2017. godinu planiran 
je u iznosu od 2.030.000,00 kuna, a ostvaren je u 
iznosu od 1.863.365,99 kuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako 
slijedi:

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

Planirano: 70.000,00 kuna
Ostvareno: 62.755,00 kuna
Izvori financiranja: Komunalna naknada, prihod 
od vodnog doprinosa i ostali prihodi – tekuće 
pomoći

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina
- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, 
pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade 
općine i parkovima u Općini Vrpolje

Planirano: 25.000 kuna
Ostvareno: 35.593,73 kuna
Izvori financiranja: komunalna naknada, 
komunalni doprinos i ostali prihodi – porezi i 
tekuće pomoći.

3. Održavanje javnih površina
- nabava i postavljanje turističkih znakova,klupa za 
parkove, kanti za otpad, sanacija pješačkih staza, 
sadnja drveća,cvijeća, nasipanje zemlje, uklanjanje 
drveća i drugo

Planirano: 15.000,00 kuna
Ostvareno: 7.990,00 kuna
Izvori financiranja: komunalna naknada i 
komunalni doprinos.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim 
agregatom i nasipanje poljskih putova na području 
općine Vrpolje te čišćenje snijega na 
nerazvrstanim cestama

Planirano: 1.450.000,00 kuna
Ostvareno: 1.381.989,25 kuna
Izvori financiranja: prihod od zakupa, prodaje i 
privremenog korištenja poljoprivrednog 
zemljišta,prihod od prenamjene poljoprivrednog 
zemljišta, prihod od šumskog doprinosa, 
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i 
ostalih prihoda – porezi i tekuće pomoći.

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

Planirano: 55.000,00 kuna
Ostvareno: 42.654,37 kuna
Izvori financiranja: prihod od naknade za grobno 
mjesto, grobna naknada, komunalna naknada, 
komunalni doprinos i koncesijska naknada.

6. Javna rasvjeta
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i 
poboljšanje rasvjete na području općine Vrpolje
Planirano: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 24.260,06 kuna
 
- troškovi el. energije za javnu rasvjetu na 
području općine Vrpolje
Planirano: 385.000,00 kuna
Ostvareno: 308.123,58 kuna
Izvori financiranja. komunalna naknada, 
komunalni doprinos i ostali prihodi – porezi i 
tekuće pomoći.

Članak 3.

� Ostvareni rashodi u iznosu 1.863.365,99 kuna 
utrošeni su iz sredstava Općinskog proračuna 
(komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna 
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naknada, grobno mjesto, prihodi od privremenog 
korištenja zakupa i prodaje državnog poljoprivre-
dnog zemljišta, koncesijske naknade, šumskog 
doprinosa, prenamjene poljoprivrednog zemljišta i 
ostale prihode – tekuće pomoći i porezi).

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-5
Vrpolje, 23. ožujka 2018.gž

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

35.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 23.ožujka 
2018.godine donijelo je 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

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

Vrpolje za 2017. godinu

Članak 1.

� Programom financiranja vatrogastva i zaštite 
od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna 
općine Vrpolje za 2017.godinu planirana su sredstva 
za tekuće i kapitalne donacije u iznosu  195.000,00 
kuna, a realizirana su u iznosu 185.909,79 kuna.

Članak 2.

� Ostvareni  Program raspoređen je kako slijedi:

I� VATROGASTVO I ZAŠTITA OD 
POŽARA

1.  Za tekuće donacije za vatrogastvo
� Planirano: 105.000,00 kuna
� Ostvareno: 105.000,00 kuna
2. Za kapitalne donacije (završetak legalizacije 
vatrogasnih domova u DVD Vrpolje i DVD    
Čajkovci, ulaganje u uređenje Vatrogasnog doma 
DVD Vrpolje i nabava  vatrogasnog vozila za 
DVD Stari Perkovci)
� Planirano: 75.000,00 kuna
� Ostvareno: 73.909,79 kuna

II� CIVILNA ZAŠTITA

1. Tekuće donacije HGSS Stanica Slavonski 

Brod

        Planirao: 5.000,00 kuna

        Ostvareno: 5.000,00 kuna

2. Zaštita i spašavanje – civilna zaštita

        Planirano: 10.000,00 kuna

        Ostvareno: 2.000,00 kuna

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-02/04
Urbroj: 2178/11-01/18-9
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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36.

 Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 
152/14., 99/15., 52/16, 16/17. i 130/17.), članka 15. 
Odluke o socijalnoj skrbi općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/14. i 
23/16.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 23. ožujka   
2018.godine donijelo je

O D L U K U
o sufinanciranju prijevoza redovitih 

učenika srednjih škola sa područja općine 
Vrpolje za razdoblje siječanj - svibanj 

2018.godine

Članak 1.

� Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i 
način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova 
javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa 
područja općine Vrpolje za razdoblje od siječnja do 
svibnja  2018.godine, odnosno 2. polugodište 
školske godine 2017/2018.

Članak 2.

� Pod javnim prijevozom redovitih učenika 
srednjih škola podrazumijeva se prijevoz vlakom 
od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od 
mjesta škole do mjesta prebivališta.

Članak 3.

� Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje 
javnog prijevoza su:
- prebivalište na području općine Vrpolje
- redovito pohađanje srednje škole
- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili 
zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju 
financijskog duga s bilo koje osnove prema općini 
Vrpolje većeg od 200,00 kuna
- da ne koriste sufinanciranje od 25% sa neke 
druge osnove propisane zakonskim odredbama

Članak 4.

� Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove 
Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova 
prijevoza vlakom u iznosu 25% cijene mjesečne 
karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste 

usluge prijevoza za razdoblje od siječnja do svibnja 
2018.godine.

Članak 5.

� Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih 
učenika ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe 
Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje 
slijedeće dokumentacije:
- OIB učenika
- OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji 
račun će se izvršiti uplata
- Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje da 
učenik redovito pohađa školu
- Kopiju iskaznice HŽ-a
- Kopije mjesečnih karti
- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se 
izvršiti isplata financijskih sredstava

Članak 6.

� Pravo na sufinanciranje prijevoza redovnih 
učenika srednjih škola ostvaruje se donošenjem 
rješenja o isplati novčane pomoći za pet mjesečnih 
karti.

Članak 7.

� Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su 
u Proračunu općine Vrpolje za 2018.godinu i 
planirana su Programom socijalne skrbi na području 
općine Vrpolje za 2018.godinu.

Članak 8.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje zadužuje 
općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove 
Odluke.

Članak 9.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-17
Vrpolje, 23. ožujak 2018.godine

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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37.

 Na temelju članka 31. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09., 5/13.,14/14. i 1/18.), i članka 12. 
Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u 
vlasništvu općine Vrpolje za 2017.godinu, Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 
23. ožujka 2018. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
upravljanja nekretninama u vlasništvu općine 

Vrpolje za 2017. godinu

Članak 1.

� P l a n o m  u p r a v l j a n j a  i  r a s p o l a g a n j a 
nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje za 
2017.godinu odredili su se kratkoročni ciljevi i 
smjernice upravljanja nekretninama te izvedbene 
mjere u svrhu provođenja upravljanja nekretninama, 
a sukladno odredbama Strategije upravljanja i 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine 
Vrpolje za razdoblje od 2016.-2021.godine.

Članak 2.

� Ovim Izvješćem dajemo presjek aktivnosti i 
realizaciju poslova upravljanja i raspolaganja 
nekretninama, odnosno imovinom za 2017.godinu.

Članak 3.

a) POSLOVNI PROSTORI

Temeljem Odluke o načinu i uvjetima davanja u 
zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine 
Vrpolje imamo 3 poslovna prostora u zakupu i to 
trgovina u Zgradi općine – Boso d.o.o. Vinkovci, 
ambulanta u Starim Perkovcima – Marija Tečer, 
dr.med.Slavonski Brod i poslovni prostor dječjeg 
vrtića – Dječji vrtić „Zvrk“ Đakovo čiji Ugovori o 
zakupu poslovnog prostora bili su važeći u 2017. 
godini.
Temeljem Odluke o davanju poslovnih prostora u 
vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje 
u 2017. godini sklopili smo jedan Ugovor o 
korištenju poslovnog prostora uz naknadu s Ogranak 
udruge 108. brigade ZNG RH općine Vrpolje za 
poslovne prostore u Čajkovcima te zaključno s 
31.12.2017.godine ukupno s 8 udruga imamo 
Ugovore za korištenje poslovnih prostora.

Vezano za poslovne prostore u 2017.godini u 2017. 
godini ishodili smo provođenje etažiranje u 
zemljišnim knjigama za 19 lokala u Poslovnom 
centru „Valentino“.
Za 2017. godinu planirani su prihodi od zakupa 
poslovnih prostora u iznosu od 70.000,00 kuna, a 
ostvareni su u iznosu od 57.180,20 kuna.
Za neke neažurne zakupoprimce dostavljali smo i 
opomene za plaćanje zakupnine, odnosno naknade 
za zakup poslovnih prostora.
U 2017. godini ulagali smo u poslovne prostore 
temeljem Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja 
na imovini u vlasništvu općine Vrpolje za 2017. 
godinu.

b) DRUŠTVENI DOMOVI
Temeljem Odluke o davanju poslovnih prostora u 
vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje 
dodjeljivali smo poslovne prostore  (općinsku 
vijećnicu) na privremeno korištenje pravnim 
osobama (osiguravajuća društva) za čega smo 
sklopili 7 ugovora u 2017.godini.
Na osnovu Odluke o davanju u privremeno 
korištenje dvorana u društvenim domovima na 
području općine Vrpolje za potrebe svatova, krstitki, 
karmina, zabava, političkih skupova i drugo sklopili 
smo u 2017.godini 30 ugovora o najmu dvorane (9 – 
Čajkovci, 10- Vrpolje, 11 – Stari Perkovci)
Za 2017. godinu planirani su prihodi od najma i 
korištenja dvorana i vijećnice u iznosu od 20.000,00 
kuna, a ostvareni u iznosu od 16.961,09 kuna.
Sukladno Programu kapitalnih i dodatnih ulaganja 
na imovini u vlasništvu općine Vrpolje za 
2017.godinu odnosno Proračunu za 2017.godinu 
izvršavali smo ulaganje i povećanje vrijednosti 
imovine, odnosno društvenih domova i zgrade 
općine Vrpolje.

c) GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Vezano za građevinsko zemljište u vlasništvu općine 
Vrpolje kako sam već napomenula riješili smo 
dugogodišnju problematiku oko Poslovnog centra 
„Valentino“ gdje se općina Vrpolje uknjižila kao 
vlasnik građevinskog zemljišta prema etažiranju 
poslovne zgrade, a prethodno tome izvršili 
cjelokupni postupak aktivnosti (parcelacija, plan 
etažiranja, provođenje itd.).
U 2017.godini nismo planirali prihode od prodaje 
građevinskog zemljišta.

d) JAVNE POVRŠINE
Sukladno odredbama Odluke o porezu na korištenje 
javnih površina na području općine Vrpolje i Odluke 
o trgovini na malo izvan prodavaonica pokretnom 
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prodajom na području općine Vrpolje u 2017.godini 
upravljali smo javnim površinama te smo donijeli 8 
Rješenja o porezu za korištenje javnih površina.
Planirani prihod od korištenja javnih površina u 
2017. godini je 20.000,00 kuna  a ostvaren je prihod 
u iznosu 20.477,50 kuna.
Također smo u 2017.godini dostavljali i opomene za 
plaćanje naknade kao i opomene pred ovrhu 
dužnicima za korištenje javne površine.

e) POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
U 2017.godini nije bilo nikakvih aktivnosti vezane 
za poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine 
Vrpolje te su još uvijek na snazi dva ugovora o 
zakupu poljoprivrednog zemljišta. 
Planirani prihod u 2017.godini je bio 5.000,00 kuna, 
a ostvaren je u iznosu 4.600,00 kuna što je u cijelosti 
izvršeno plaćanje od zakupnika.

f) NERAZVRSTANE CESTE
Po pitanju nerazvrstanih cesta u 2017.godini smo 
izvršili procjenu tržišne vrijednosti nekretnina 
nerazvrstanih cesta na području općine Vrpolje te 
uveli vrijednost u knjigovodstvenu evidenciju i 
imovinu u iznosu 8.664.507,00 kuna za 27 ulica, 
odnosno cestu sukladno Elaboratu o tržišnoj 
vrijednosti nekretnina.
U 2017.godini smo temeljem Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području općine 
Vrpolje i Programu održavanja nerazvrstanih cesta 
na području općine Vrpolje za 2017.godinu 
održavali ceste i poljske puteve te Proračunom 
predvidjeli ukupno 1.520.000,00 kuna za radove 
nasipanja kamenim agregatom, čišćenje snijega i 
odvodnju atmosferskih voda, a realizirali ulaganje u 
održavanje u iznosu od 1.444.744,25 kuna.
Izgradnje cesta u 2017.godini nije bilo.

g) OBJEKTI KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 
Vezano za objekte komunalne infrastrukture, a koji 
se odnose na groblja, odnosno mrtvačnice u 
2017.godini izradili smo projektnu dokumentaciju 
za Rekonstrukciju – dogradnju Mrtvačnice u Starim 
Perkovcima i Rekonstrukciju – dogradnju 
Mrtvačnice u Čajkovcima te ishodili Građevinske 
dozvole za izgradnju i dogradnju objekata koju smo 
planirali u Proračunu za 2018.godinu.
Za izradu projektne dokumentacije u 2017.godini 
utrošili smo 29.750,00 kuna.

h) SPORTSKI OBJEKTI
U 2017.godini za sportske objekte radili smo na 
dodatnim ulaganjima i to sanaciju krovišta na 
objektu koji koristi  NK „Perkovci“ u Starim 
Perkovcima, postavili smo nove golove na 
Rukometnom igralištu u Vrpolju te smo započeli 
izradu projektne dokumentacije za Rekonstrukciju – 
dogradnju sportskih objekata u Čajkovcima.
Sportski objekti su na korištenju udrugama 
temeljem Odluke o davanju poslovnih prostora u 
vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje i 
imamo sklopljene Ugovore temeljem kojih udruge 
plaćaju naknadu.

Članak 4.

� U 2017. godini upravljali i raspolagali smo 
racionalno i učinkovito s nekretninama u vlasništvu 
općine Vrpolje sukladno zakonskim propisima i 
općinskim aktima vezanim za nekretnine ili 
imovinu, a vrijednost ulaganja iskazana je 
Proračunom te u popisu osnovnih sredstava, 
odnosno imovine.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-10
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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38.

 Na temelju članka 31. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09., 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 
23. ožujka 2018. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja nerazvrstanih cesta na području 

općine Vrpolje za 2017. godinu

Članak 1.

� Programom održavanja nerazvrstanih cesta 
na području općine Vrpolje za 2017.godinu 
planirana su sredstva za održavanje nerazvrstanih 
cesta (nasipanje kamenim agregatom) za održavanje 
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva u iznosu 
1.440.000,00 kuna, 10.000,00 kuna za čišćenje 
snijega i 70.000,00 kuna za odvodnju atmosferskih 
voda što obuhvaća nasipanje nerazvrstanih cesta i 
poljskih puteva kamenim agregatom, održavanje 
bankina, čišćenje snijega, iskop kanala uz 
nerazvrstane ceste, poljske puteve i izmuljivanje 
postojećih kanala.

Članak 2.

� Za sve radove koji su navedeni u članku 1. 
ovog  Zaključka planirana su financijska sredstva u 
iznosu od 1.520.000,00 kuna a realizirana su u 
iznosu od 1.444.744,25 kuna.

Članak 3.

� Radovi su se izvodili prema potrebi 
održavanja i hitnim popravcima ili intervencijama u 
svrhu osiguranja odvijanja prometa, a temeljem 
Ugovora o obavljanju komunalnih poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 
Vrpolje koji je sklopljen s izvođačem Građenje 
Rašić d.o.o. Gornja Vrba 21. siječnja 2016.godine te 
temeljem narudžbenica sa istim izvođačem za 
radove koji nisu predviđeni troškovnikom Ugovora, 
odnosno hitni popravci i izvanredne intervencije.

Članak 4.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-11
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav  Šimundić, v.r.

39.

 Na temelju članka  65. stavka 2. i 3. Zakona 
o šumama („Narodne novine“ br. 140/05, 82/06, 
129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 148/13 i 94/14) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 
1/18), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 10. 
sjednici održanoj 23. ožujka 2018.godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa 
korištenja financijskih sredstava

ostvarenih od Šumskog doprinosa za 
2017. godinu

Članak 1.

� Programom utroška sredstava Šumskog 
doprinosa za 2017.godinu predviđen je prihod u 
iznosu 50.000,00 kuna , a ukupno je ostvaren prihod 
u iznosu od 48.076,78 kuna.

Članak 2.

� Ostvarena financijska sredstva u iznosu od 
48.076,78 kuna u 2017.godini namjenski smo 
utrošili za održavanje komunalne infrastrukture, 
odnosno za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
putova na području općine Vrpolje.

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
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Brodsko-posavske županije“ te će se dostaviti 
Hrvatskim šumama d.o.o.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa:021-05/18-02/04
Urbroj: 2178/11-01/18-14
Vrpolje, 23. ožujak 2018.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

40.

 Temeljem članka 65. i članka 70. Zakona o 
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.,136/12. i 
15/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13., 
14/14. i 1/18.),  Općinsko vijeće općine Vrpolje na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2018. 
godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja općine Vrpolje
na dan 31. prosinca 2017.g.

Članak 1.

� Višak prihoda poslovanja u iznosu od 
1.741.330,75 kn koristit će se za djelomično pokriće 
manjka prihoda od nefinancijske imovine.

� Manjak prihoda od nefinancijske imovine 
iznosi 1.206.532,10 kn.

� Nakon pokrića manjka pr ihoda od 
nefinancijske imovine u iznosu od 660.737,94 kn 
ostaje nam višak prihoda poslovanja u iznosu od 
534.798,65 kn i kao takav bit će evidentiran u 
knjigovodstvenoj evidenciji.
�

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-3
Vrpolje, 23. ožujak  2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r. 
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41.

 Na temelju članka 108., 109. i 110 Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) 
članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 
br. 24/13 i 102/17.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 
5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 10.  sjednici održanoj dana 23. ožujka 2018. godine 
donijelo je:

O D L U K U

       o usvajanju Godišnjeg  izvještaja o izvršenju  Proračuna općine Vrpolje
        za razdoblje 01. siječnja -31. prosinca 2017.godine

OPĆI DIO

Članak 1.

� U Proračunu općine Vrpolje za  razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine utvrđeni su ostvareni prihodi i 
primici u iznosu od  6.693.053,84 kn.

Članak 2.

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine izvršeni 
su u ukupnom iznosu od  7.170.315,43 kn.

Članak 3.

� Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak  
prihoda:

� � Ostvareni prihodi i primici  …………………...…........  6.693.053,84  kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…  7.170.315,43  kn
� Manjak  prihoda u razdoblju 01.01.-31.12.2017.g.…...  -477.261,59 kn
 

� Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

  Višak  prihoda i primitaka- preneseni ……………………………. 1.012.060,24 kn
               Manjak  prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12.2017.g.............................. 477.261,59  kn
�   Višak prihoda i primitaka 31.12.2017.g ..…………………………… 534.798,65 kn

Članak 4.

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2017.god. bilo je 1.026.875,77 kn,  a na dan 31.12.2017.godine 905.824,43 
kn.
�

Članak 5.

              Stanje blagajne na dan 31.12.2017.godine bilo je  0,00  kn.
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Članak 6.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2017.g.:
-     potraživanja za općinske poreze ………......………………….…… 336.642,44 kn
-     potraživanja za dane koncesije ……………………….…...................14.000,00 kn
-     potraživanja za najam poslovnog prostora……………………....….  17.619,53 kn
-     potraž.za zakup poljop. zemljišta u vlasništvu RH.........................1.350.720,00 kn
-     potraž.za zakup polj. zemljišta - dugogodišnji zakup ................... 9.665.423,11 kn
-     potraž.za najam – dvorana(domova)..................................................    3.565,87 kn
-     potraživanja za korištenje javne površine ........................................   29.527,50 kn
-     potraživanja – spomenička renta…………………………..…………...  450,82 kn
-     potraživanja za komunalnu naknadu……………………........…...   620.754,38 kn
-     potraživanja za doprinos za šume………………………..…………….     32,14 kn
-     potraživanja za distributivnu razliku………………………..……..    12.434,05 kn
-     potraživanja za komunalni doprinos.................................................. 144.375,08 kn
-     potraživanja za grobno mjesto………………………....…………...     1.267,00 kn
-     potraživanja za grobnu naknadu……………………….…………..      2.400,40 kn
-     potraživanja po osnovi prodaje poljop. zemljišta ………..….….   3.162.309,48 kn
-     potraživanja po osnovi prodaje stanova ……………………………..  1.176,43 kn

Članak 7.

� Nepodmirene obveze na dan 31.12.2017.godine, u ukupnom iznosu 406.462,44 kn, odnose se na 
nepodmirene obveze prema dobavljačima u iznosu 34.770,78 kn., obveze za plaću (prosinac 2017.) u iznosu od 
34.436,66 kn te obveze za isplatu štete od elementarne nepogode u iznosu od 336.255,00 kn.

Članak 8.

� Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Vrpolje za 
razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.g.

POSEBNI DIO
 

Članak 9.

� Posebni dio Proračuna općine Vrpolje sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.

Članak 10.

� Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Vrpolje, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i 
ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije» i na službenim internet stranicama općine Vrpolje - www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-2
Vrpolje, 23.ožujak 2018.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, 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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