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ŽUPANIJA

- akti  župana:

60.

 Na temelju članka 23. Zakona o sustavu 
civilne zaštite ("Narodne  novine" br. 82/15) i članka 
56. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 
vjesnik Bodsko-posavske županije" br. 15/13 - 
pročišćeni tekst i 4/18), župan Brodsko-posavske 
županije je 2. svibnja 2018. godine donio

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 
Stožera civilne zaštite 

Brodsko-posavske županije

Članak 1.

 Ovom Odlukom mijenja se Odluka o 
osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite 
Brodsko-posavske županije.

Članak 2.

 U točki 1. dosadašnja članica Stožera 
civilne zaštite Gordana Ravlić zamjenjuje se novim 
članom, tako da se redni broj 12. mijenja i glasi:

"12.  Damir Agičić - predstavnik veterinarskog 
Ureda".

Članak 3.

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

Klasa : 810-01/18-01/31
Urbroj: 2178/1-11-01-18-1
Slavonski Brod, 2. svibnja 2018.

Župan
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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- ostali  akti:

61.

 Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske i 
članka 15. Stuta Vijeća romske nacionalne manjine 
BPŽ, Vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 13. 
04. 2018. godine, donijelo i usvojilo

PROGRAM  RADA

Vijeća romske nacionalne manjine BPŽ u 2018. 
godini i Financijski plan Vijeća romske 

nacionalne manjine BPŽ za 2018. godinu

I. Program rada Vijeća romske nacionalne 
manjine BPŽ u 2018. godini.

 Vijeće romske nacionalne manjine svoj 
Program rada u 2018. godini provodit će kroz 
obavljanje administrativnih djelatnosti, programske 
djelatnosti i ostalih djelatnosti vezanih za rad Vijeća.
  Pod administrativne djelatnosti smatramo 
održavanje sjednica Vijeća, te održavanje sjednica 
upravnih tijela Vijeća.

a) Sjednice Vijeća: u 2018. godini Vijeće će  
održati minimalno četiri sjednice Vijeća na kojima 
će raspravljati o programskim zadacima, realizaciji 
programskih zadataka, te provođenju potrebnih 
aktivnosti koje bi pomogle u ostvarivanju 
programskih zadataka.

b) Sjednice Upravnih tijela Vijeća: u funkciji 
upravno izvršnog tijela Vijeća, prije svake sjednice 
Vijeća sazvat će se sjednica Predsjedništva Vijeća na 
kojima će se utvrđivati dnevni red sjednica Vijeća, 
Predsjedništvo Vijeća će se očitovati na prijedlog 
predsjednika Vijeća po pitanju prijedloga dnevnog 
reda predloženog za održavanje sjednica Vijeća, te u 
slučaju potrebe predložiti predsjedniku Vijeća 
nadopunu dnevnog reda za sjednicu Vijeća.
 Nadalje, na svakoj sjednici Predsjedništva 
Vijeća razmatrat će se aktualna problematika, te 
utvrđivati zadaci koji će se stavljati pred pdbpre 
Vijeća, te način i metoda rada koji bi doprinijeli 
rješavanju aktualne problematike.

II Programska djelatnost - rad odbora

 Za provođenje programskih aktivnosti 
Vijeće je osnovalo radna tijela - odbore Vijeća i to:
- Odbor za školstvo, sport i kulturu
- odbor za komunalnu infrastrukturu i zaštitu 

okoliša
- Odbor za zdratsvo i socijalnu skrb
- Odbor za ljudska prava i ustavno-pravni 

položaj Roma u BPŽ
- Odbor za statusna pitanja Roma

 Osnovni programski ciljevi rada Vijeća u 
2018. godini bazirani su na stvaranju uvjeta življenja 
dostojnih ćovjeka, te integraciji propadnika romske 
nacionalne manjine BPŽ u društvo, damim tim svaki 
odbor će poduzimati aktivnosti na provođenju 
programskih zadataka iz svoje domene.
 U 2018. godini Programom rada Vijeća 
naglasak će se staviti na rješavanje pitanja legali-
zacije građevina koje se nalaze u romskim naseljima 
na području BPŽ. Pod pojmom legalizacije ne 
smatramo samo legalizaciju građevina, nego i 
legalizaciju komunalnih priključaka vezanih za 
predmetne građevine.

III Ostale djelatnosti za provođenje 
Programa rada Vijeća

 Pod ostalim djelatnostima po pitanju 
provođenja Programa rada Vijeća u 2018. godini, 
Vijeće će organizirati vođenje administrativnih, 
tehničkih poslova, te vođenje računovodstvenih i 
financijskih poslova kako bi se Program rada proveo 
u cijelom svom sadržaju. Pod sotale djelatnosti u 
cilju ostvarenja programa rada Vijeća spada i 
održavanje prostora i opreme, te održavanje 
kontakata sa strankama i suradnicima.

IV Financijski plan Vijeća romske 
nacionalne manjine BPŽ za 2018. 
godinu

 Proračun planiranih prihoda i rashoda 
za 2018. godinu

1. PRIHODI

Prihodi iz Proračuna BPŽ 80.000,00 kn
Prihodi od donacija  10.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI:  90.000,00 kn

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1383



2. RASHODI

1. troškovi sjednica Vijeća  24.000,00
- službena putovanja  10.000,00
- uredski materijal    1.000,00
- najam prostora   14.400,00
- bankarskeusluge    1.200,00
- računovodstvene usluge    3.600,00
- režijski troškovi     3.600,00
- troškovi telefona    1.000,00
- reprezentacija     2.000,00
- uredska oprema     7.200,00
-  troškovi obilježavanja
 obljetnica (Dan sjećanja na
 romske žrtve holokausta,
 Svjetski dan romskog jezika,
 Đurđevdan)   10.000,00
- usluge promidžbe i
 informiranja     3.000,00
- stručno osposobljavanje    3.000,00
- naknada Predsjednika Vijeća   6.000,00
UKUPNI RASHODI:   90.000,00

Slavonski Brod, 13. 4. 2018. godine

Predsjednik Vijeća
Nenad Nikolić, v.r.
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

8.

 Sukladno članku 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, 137/15.), članku 33. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine, 123/17) i članku 29. Statuta općine Donji 
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14.), Općinsko 
vijeće općine Donji Andrijevci dana 17.4.2018. 
donosi

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta općine Donji 
Andrijevci

Članak 1.

U Statutu općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik 
Brodsko – posavske županije br. 10/09, 2/11, 3/13 i 
14/14.) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
''Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje 
odnose se jednako na muški i ženski rod.''.

Članak 2.

U članku 4. dodaje se stavak 6. koji glasi:

''Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.''.

Članak 3.

U članku 9. dodaje se stavak 3. koji glasi:
''Odluku iz stavka 1. ovog članka zajedno s tekstom 
sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku i na 
jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne, 
odnosno jedinica područne samouprave s kojom se 
sklapa sporazum, dostavlja se središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu, koja obavlja nadzor nad 
zakonitošću ove odluke.''.

Članak 4.

U članku 16. u stavku 2. iza riječi ''zajednički'' 
dodaje se zarez i riječi ''osobito u svrhu pripreme 
projekta za povlačenje novčanih sredstava iz 
fondova EU,''.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
''Temeljem odluke iz stavka 3. ovog članka općinski 
načelnici sklopit će sporazum o osnivanju 
zajedničkog upravnog tijela ili drugog oblika 
zajedničkog organiziranja obavljanja poslova iz 
samoupravnog djelokruga.''.

Članak 5.

U članku 18. stavku 3. riječi: ''predstavničko tijelo 
dostavit će'' zamjenjuju se riječima: ''predsjednik 
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Općinskog vijeća dužan je dostaviti'', a brojka: ''8'' 
zamjenjuje se brojkom: ''30''.
U stavku 8. briše se riječ ''ovoga''.

Članak 6.

U članku 19. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
''Raspisivanje referenduma za opoziv može 
predložiti:
– 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži 
opoziv općinskog načelnika i njihovog zamjenika 
koji je izabran zajedno s njima,
– 2/3 članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 20% ukupnog broja birača u jedinici u 
kojoj se traži opoziv, Općinsko vijeće raspisat će 
referendum za opoziv općinskog i njihovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s 
člankom 18. stavkom 3. ovoga Statuta, u dijelu koji 
se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača u jedinici.«.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog 
načelnika i njihovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s  nj ima Općinsko vi jeće donosi 
dvotrećinskom većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća.«.
Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. 
i 8.
U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., 
brojka: »12« zamjenjuje se brojkom: »6«.
U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. briše 
se riječ ''ovoga''.

Članak 7.

U članku 23. mijenja se stavak 2. i glasi:
''Odluka donijeta na zboru građana obvezatna je za 
mjesni odbora, ali ne obvezuje općinsko vijeće.''.

Članak 8.

U članku 25. dodaje se stavak 3. koji glasi:
''Općina je dužna u službenim prostorijama na 
vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga 
sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga 
za pritužbe i slično) i  omogućiti  usmeno 
izjavljivanje predstavki i pritužbi.''.

Članak 9.

U članku 36. u stavku 2. briše se točka i dodaje:
'' ili volonterski o čemu se dužni u roku od 8 dana od 

stupanja na dužnost ne dostave pisanu obavijest 
Jedinstvenom upravnom odjelu na koji će način 
obnašati dužnost.''
U stavku 2. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica 
koja glasi:
''Ukoliko općinski načelnik i zamjenik načelnika u 
roku od 8 dana od stupanja na dužnost ne dostave 
pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu na 
koji će način obnašati dužnost, smatra se da dužnost 
obavljaju volonterski.''.
U stavku 4. alineja 5. u prvoj rečenici riječi: 
''raspolaganju ostalom'' zamjenjuju se riječima: 
''drugom raspolaganju'', a u trećoj rečenici iza riječi: 
»te« dodaje se riječ: »drugo«, a riječ: »ostalom« 
briše se.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
''Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. 
točke 6. ovoga članka općinski načelnik, dužan je 
objaviti u prvom broju ''Službenog vjesnika 
Brodsko-posavske županije''  koji slijedi nakon 
donošenja te odluke.''.

Članak 10.

U članku 44. stavku 1 iza riječi: ''dati'' dodaje se riječ: 
''članovi'', brišu se riječi: ''organizacije i udruge 
građana''.
U stavku 3. brišu se riječi: ''ili njihove organizacije i 
udruge,''.

Članak 11.

Članak 48. mijenja se i glasi:
''Vijeće mjesnog odbora donosi plan rada mjesnog 
odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom 
radu u skladu sa ovim Statutom, financijski plan i 
godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene 
Statutom i zakonima.''.

Članak 12.

Članak 50. briše se.

Članak 13.

U stavku 56. riječ: »koji« zamjenjuje se riječima: »te 
na njegov prijedlog Općinsko vijeće«.

Članka 14.

U članku 57. u stavku 2. riječ: »domaćina« 
zamjenjuje se riječju: »gospodara«.
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Članak 15.

U članku 59 stavku 1. točki 4. riječi: »koncesiju koje 
daje njezino predstavničko tijelo« zamjenjuju se 
riječju: »koncesije«.
Točka 6. mijenja se i glasi: »6. udio u zajedničkom 
porezu«.
U točki 7. riječi: »i dotacija« brišu se.

Članak 16.

Članak 62. mijenja se i glasi:
''Temeljni financijski akt jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave je proračun.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, 
dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga 
Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom 
posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s 
posebnim zakonom.''.

Članak 17.

Iza članka 62. dodaje se članak 62.a i glasi:
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 1. ovoga članka Vlada Republike 
Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore 
za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti 
Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od 
dana stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. 
ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je 
općinski načelnik predložio predstavničkom tijelu.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju 
općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa 
na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 
5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može 
podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike 
Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade 
Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o 
tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te 

svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi 
Republike Hrvatske i razriješenom općinskom 
načelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike 
Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za 
općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana 
objave odluke Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske u »Narodnim novinama''.''.

Članak 18.

Iza novog članka 62.a dodaje se članak 62.b i glasi:
''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 jedinica lokalne samouprave i drugih 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu 
s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. 
ovoga članka donosi do 31. prosinca predstavničko 
tijelo u skladu s posebnim zakonom na prijedlog 
općinskog načelnika ili povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, 
a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje 
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku 
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i 
primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do 
dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik 
donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz 
stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara 
odluci o privremenom financiranju propisanoj 
posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje 
se donosi.''.

Članak 19.

U članku 66. stavku 2. broj: ''66.'' ispravlja se u broj: 
''65.'', a riječi: »obavlja nadzor nad zakonitošću« 
zamjenjuju se riječima: ''nadziru zakonitost''.
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Članak 20.

U članku 69. stavku 2. riječ: »danom« zamjenjuje se 
riječima: »prvog dana od dana«.

Članak 21.

U članku 72. stavak 3. mijenja se i glasi:
''Nazočnost javnosti na sjednicama Općinskog 
vijeća može se isključiti samo iznimno, u 
slučajevima predviđenim posebnim zakonom i 
općim aktom jedinice.''.

Članak 22.

U članku 80. stavku 3. riječi: ''da li će prihvatiti'' 
zamjenjuju se riječima: ''hoće li prihvatiti''.

Članak 23.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objavljivanja u ''Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije''.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 012-01/18-01/2
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Kuduz, dr.med., v.r.

9.

 Sukladno članku 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, 137/15.), članku 33. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine, 123/17) i članku 29. Statuta općine Donji 
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14.), Općinsko 
vijeće općine Donji Andrijevci dana 17.4.2018. 
donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci

Članak 1.

U članku 10. u dodaje se nova alineja 1. koja glasi:
'' - do dana stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih 
redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte 
godine sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi,''
Iza nove alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:
''- vijećnici izabrani na prijevremenim izborima do 
isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog 
na redovnim izborima koji se održavaju svake 
četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi,''
Dosadašnje alineje 1., 2., 3., 4., 5. i 6., postaju 3., 4., 
5., 6., 7. i 8.

Članak 2.

U članku 13. iza stavka jedan dodaje se članak 2. 
koji glasi:
''Vijećnik ima pravo na naknadu u skladu s 
odlukom Općinskog vijeća.''.
Iza novog stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
''Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni 
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.''.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 107. dodaje se stavak 2. i glasi: ''Sjednice 
Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim 
putem.''.

Članak 4.

U članku 130. stavku 2, alineji 3. riječi: ''Obračun 
proračuna općine'' zamjenjuje se riječima: 
''godišnji izvještaj o izvršenju proračuna''.
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Članak 5.

U članku 130. iza stavka 2. briše se alineja 5. 
Dodaje se stavak 3. koji glasi:
''Općinsko vijeće 2/3 većinom donosi:
- Odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika.''.

Članak 6.

U članku 146. stavku 1. briše se točka i dodaju 
riječi: ''u pisanom obliku i audio i/ili vizualnom 
zapisu''

Članak 7.

U članku 149. dodaje se stavak 2. koji glasi:
''Snimke o radu sjednice čuvaju se na mediju za 
pohranjivanje podataka u Jedinstvenom upravnom 
odjelu uz izvornike zapisnika u tiskanom obliku.''.

Članak 8.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objavljivanja u ''Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije''.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 012-01/18-01/3
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Kuduz, dr.med., v.r.

10.

 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 
36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 
94/13 i 73/17) i članka 29. Statuta općine Donji 
Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije« 10/09, 2/11 3/13 i 14/14), Općinsko vijeće 

općine Donji Andrijevci, na 7. sjednici održanoj 
17.4.2018. godine, donosi 

DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Donji 
Andrijevci za 2018. godinu

Članak 1.

� Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Donji 
Andrijevci za 2018. godinu (»Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije«, br. 2/18) dopunjuje se 
Pri logom I  -  Program gradnje građevina 
komunalnim otpadom za 2018. godinu.
� Prilog I sastavni je dio ove Dopune 
programa.

Članak 2.
      
� Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Klasa: 363-01/18-01/36
Urbroj: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.

Prilog I

PROGRAM

gradnje građevina za gospodarenje otpadom za 
2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom na području 
općine Donji Andrijevci za 2018. godinu.
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Program gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za 2018. godinu sadrži opis 
poslova s procjenom troškova za gradnju građevina 
za gospodarenje komunalnim otpadom, kao iskaz 
financijskih sredstava u kunama potrebnim za 
njegovo ostvar ivanje  s  naznakom izvora 
financiranje.

Članka 2.

Gradnja građevine za gospodarenje otpadom, 
odnosno izrade projektno-tehničke dokumentacije, 
financirat će se Proračuna općine Donji Andrijevci 
te sredstava europskih i nacionalnih fondova.

a) Ostale pomoći – europski i nacionalni fondovi
� Reciklažno dvorište – izrada projektno-
tehničke dokumentacije�� 40.000,00 kuna

b) Proračun općine Donji Andrijevci�
� Reciklažno dvorište - izrada projektno-
tehničke dokumentacije�� 50.000,00 kuna
� �

Članka 3.

Ukupna sredstva za ostvarivanje Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 
2018. godinu utvrđuju se u iznosu od 90.000,00 
kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.

11.

 Na temelju članka 15. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i financijskom planu 
(„Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) 
i članka 38. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 7. sjednici održanoj 17.4.2018. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK

o ne usvajanju Izvješća o popisu imovine 
sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

I

� Ne prihvaća se Izvješće o popisu imovine 
općine Donji Andrijevci sa stanjem na dan 
31.12.2017. godine. 
� Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće iz 
stavka 1.

II

� Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
od dana njegove objave, a objavit će se u 
«Službenom vjesniku Brodsko – posavske 
županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:406-01/18-01/1
Urbroj:2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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12.

IZVJEŠĆE
o obavljenom popisu imovine i obveza

općine Donji Andrijevci na dan 31.12.2017. godine

Sukladno članku 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i financijskom planu (Narodne novine, 124/14, 
115/15, 87/16, 3/18.) Povjerenstvo za popis imovine i obveza donosi  (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) Izvješće o 
obavljenom popisu imovine i obaveza općine Donji Andrijevci za 2017. Godinu (u daljnjem tekstu Izvješće).

Povjerenstvo za popis imovine i obveza imenovano je Odlukom općinskog načelnika (Klasa: 021-05/18-01/03, 
Urbroj: 2178/04-03-18-1, dana 1.12.2017.), a imenovani su iz redova zaposlenika i to:

1. Milan Šulter, predsjednik
2. Katica Miletić, član
3. Franjo Jurković, član

Povjerenstvo je  popis nefinancijske imovine, financijske imovine i obveza obavilo u razdoblju od 4.12.2017. do 
20.1.2018. godine. Popisne liste sastavni su dio ovog Izvješća.

Na osnovi pojedinačnih popisa povjerenstava o provedenom popisu utvrđeno je sljedeće:

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA 

Nefinancijska sredstva čine osnovna sredstva i sitni inventar. Popisom nefinancijske imovine nisu utvrđeni 
viškovi niti manjkovi.

Zbog dotrajalosti i neispravnosti predlaže se za rashod:

 Nabavna vrijednost 
(iznosi u kunama) 

Ispravak vrijednosti 
(iznosi u kunama) 

Sadašnja vrijednost 
(iznosi u kunama) 

Osnovna sredstva 156.194,61 136.830,51 19.364,10 
Sitni inventar 0,0 0,0 0,0 
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1.1. Osnovna sredstva

Povjerenstvo predlaže da se rashoduju sljedeća osnovna sredstva čija je sadašnja vrijednost  19.364,10 kuna 
(slovima:devetnaesttisućatristošezdesetčetirikuneidesetlipa):

Inventurni 
broj 

Naziv Nabavna 
vrijednost 

Ispravak 
vrijednosti 

Sadašnja 
vrijednost 

0009 Telefax   3.400,30   3.400,30           0,00 
00762 Renault Kangoo 19.500,00   3.900,00 15.600,00 
011 Računski stroj - kalkulator      459,61      459,61           0,00 
060 Zgrada zidana za vagu   3.086,37   3.086,37           0,00 
063 Postaja sa željeznom ogradom 15.342,40 12.898,00    2.534,40 
064 Vaga za stoku           0,01           0,00            0,01 
098 Pumpa FC510 3.678,75    3.678,75            0,00 
099 Pumpa FC510 3.678,75    3.678,75            0,00 
100 Pumpa FC510 3.678,75 3.678,75 0,00 
101 Pumpa FC510 3.678,75 3.678,75 0,00 
115 Vis.kuhinja „Katarina“  3.251,09 3.251,09 0,00 
116 Caffe aparat 0,00 0,00 0,00 
121 Kuh.stolica „Maja“ 167,44 167,44 0,00 
122 Kuh.stolica „Maja“ 167,44 167,44 0,00 
123 Kuh.stolica „Maja“  167,44 167,44 0,00 
124 Kuh.stolica „Maja“  167,44 167,44 0,00 
127 Postolje za fotokopirni stroj 1.620,08 1.620,08 0,00 
143 Škoda Felicia 62.330,00 62.330,00 0,00 
181 PS Anywhere symantec 9,0 963,80 963,80 0,00 
182 Windows 98 OEM  1.342,00 1.342,00 0,00 
291 Uljni radijator  349,00 349,00 0,00 
317 Notebok Toshiba 5.199,00 5.199,00 0,00 
324 HP color laser jet 2.079,00 2.079,00 0,00 
325 Kosa motorna – trimer -  5.141,40 4.873,65 267,75 
462 Motorna kosilica 3.966,64 3.305,53 661,11 
463 Škare /motorne/ 1.699,00 1.398,17 300,83 
467 Printer Epson 990,15 990,15 0,00 
471 Kombi vozilo 10.000,00 10.000,00 0,00 
 UKUPNO 156.194,61 136.830,51 19.364,10 
 

1.2. Sitni inventar

Povjerenstvo je utvrdilo kako nema sitnog inventara koji je potrebno rashodovati zbog dotrajalosti.

Inventurni 
broj 

Naziv Nabavna 
vrijednost 

Ispravak 
vrijednosti 

Sadašnja 
vrijednost 

  0,0 0,0 0,0 
                                        UKUPNO 0,0 0,0 0,0 
 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1392



2. FINANCIJSKA IMOVINA

Popisom financijske imovine utvrđeno je stanje novčanih sredstava, depozita, jamčevnih pologa, udjela u 
glavnici, potraživanja i rashoda budućih razdoblja.

2.1. Novčana sredstva

Ukupna novčana sredstava odnose se na stanje blagajne i žiro računa. 

Na dan 31.12.2017. godine saldo kunske blagajne je 0,00 kuna (blagajna zaključena blagajničkim izvještajem 
br. 33, te uplatnicom 31 i isplatnicom 50).

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2017. godine iznosi 412.603,85 kuna po računu Privredne banke 
Zagreb d.d., IBAN HR4423400091808100001  (kunski izvadak broj 298).

2.2. Depoziti i jamčevni polozi

Ukupni depoziti i jamčevni polozi općine Donji Andirjevci na dan 31.12.2017. godine iznose 0,00 kuna

2.3. Udjeli u glavnici

Ukupni udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru i izvan javnog sektora iznose ukupno 
657.849,00 kuna. Pojedinačni iznosi su:

Udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 
sektoru 

Udjeli u glavnici (iznosi u kunama) 

Vodovod  - Slavonski Bod 620.900,00    (0,78%) 
Posavska Hrvatska – Slavonski Brod 36.949,00      (3,41%) 
                                                                  
UKUPNO 

 
657.849,00 

 

2.4. Rashodi budućih razdoblja
Rashodi budućih razdoblja na dan 31.12.2017. godine iznose 0,00 kuna.

2.5. Potraživanja
Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose  458.372,00 kuna.

2.5.1. Potraživanja za dane zajmove
Nema potraživanja za dane zajmove

2.5.2. Potraživanja za poreze 
Potraživanja za poreze iznose 362.094,00 kuna.

2.5.3. Potraživanja za prihode od financijske imovine
Nema potraživanja od financijske imovine

2.5.4. Potraživanja od nefinancijske imovine 
Potraživanja od nefinancijske imovine iznose 96.278,00 kuna.

3. OBVEZE

Ukupne obveze općine Donji Andrijevci na dan 31.12.2017. godine iznose 243.867,00  kuna i odnose se na:
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3.1. Ostale obveze 
U iznosu od  200.581,00 kuna, a odnosi se na troškove nefinancijske imovine.

3.2. Obveze za ostale materijalne rashode 
U iznosu od 43.286,00 kuna, a odnosi se na režijske troškove za prosinac 2017. 

Rashodovanu nefinancijsku imovinu potrebno je ukloniti i zbrinuti na jedan od mogućih načina: prodaja, 
darovanje ili uništenje.

Ukoliko se radi o uništenju rashodovane nefinancijske imovine o istom je potrebno sačiniti zapisnik o uništenju ili 
potvrdu o predaji na uništenje pravnoj osobi za zbrinjavanje otpada. Ako se rashodovana nefinancijska imovina 
prodaje potreban je ugovor o prodaji, a ukoliko se daruje potreban je sačiniti zapisnik o primopredaji.

Povjerenstvo će izvješće dostaviti općinskom načelniku na daljnje postupanje.

POVJERENSTVO

Milan Šulter, predsjednik�

_________________________

Katica Miletić, članica 

_________________________

Franjo Jurković, član

_________________________

KLASA: 406-01/17-01/1
URBROJ: 2178/04-03-18-2
Donji Andrijevci, 25.1.2018.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1394



13.

 Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (“Narodne 
novine” br. 94/13. I 73/17.), 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. – 
pročišćeni tekst i 137/15. – ispravak i 123/17.) i 
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 7. sjednici održanoj 17.4.2018. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom za 2017. godinu. Sastavni dio ovog 
Zaključka je i Izvješće.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
njegove objave, a objavit će se u «Službenom 
vjesniku Brodsko–posavske županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/18-01/37
Urbroj:2178/04-03-18-2
Donji Andrijevci, 17.4.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.

14.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  3 0 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 
26/03, 82/04, 110/04,  178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.) 
i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 7. sjednici održanoj 17.4.2018. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Donji 
Aandrijevci za 2017. godinu

I

      Prihvaća se Izvješće o gradnji objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Donji 
Andrijevci za 2017. godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće iz stavka 1.

II

      Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana njegove objave, a objavit će se u «Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:363-01/18-01/39
Urbroj:2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1395



15.

 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, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.) 
i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 7. sjednici održanoj 17.4.2018. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Donji Andrijevci 
za 2017. godinu

I
      Prihvaća se Izvješće o održavanju komunalne 
infrastrukture na području općine Donji Andrijevci 
za 2017. godinu.
      Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće stavka 1.

II

      Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana njegove objave, a objavit će se u «Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/18-01/40
Urbroj:2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.

16.

 Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (“Narodne 
novine” br. 94/13. I 73/17.), 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. – 
pročišćeni tekst i 137/15. – ispravak i 123/17.) i 
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 7. sjednici održanoj 17.4.2018. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i 
količinama odbačenog otpada na području 

općine Donji Aandrijevci u 2017. godini

I

      Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama 
odbačenog otpada na području općine Donji 
Andrijevci za 2017. godinu. 
� Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće iz 
stavka 1.

II

      Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana njegove objave, a objavit će se u «Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:363-01/18-01/41
Urbroj:2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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17.

 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15 i 
123/17) i članka 38. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 7. sjednici održanoj 17.4.2018. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog 
načelnika općine Donji Andrijevci za razdoblje 

od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

I

� Prihvaća se Izvješće o radu općinskog 
načelnika općine Donji Andrijevci za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2017. godine. 
� Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće iz 
stavka 1. ovog članka.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
njegove objave, a objavit će se u «Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/18-01/24
Urbroj:2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.

18.

 Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15 i 
123/17) i članku 38. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.), općinski načelnik 
Općine Donji Andrijevci, podnosi

IZVJEŠĆE 

o radu općinskog načelnika općine Donji 
Andrijevci za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2017. godine

I. UVODNI DIO

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik 
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, 
priprema prijedloge općih akata, izvršava ili 
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog 
tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice 
lokalne samouprave u obavljanju poslova iz 
njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire 
njihov rad; upravlja i raspolaže nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, 
u skladu sa zakonom i Statutom te obavlja i druge 
poslove utvrđene Statutom.

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG 
NAČELNIKA

U ovom izvještajnom razdoblju održao sam i 
sudjelovao na nizu sastanaka i koordinacija na 
kojima su razmatrani prijedlozi i donijeti zaključci 
kojima se rješavaju pitanja od interesa za općinu 
Donji Andrijevci. Tijekom izvještajnog razdoblja 
održao sam i nekoliko sastanaka s udrugama, ali i 
razgovora s mještanima s ciljem rješavanja 
problema lokalne zajednice. 

Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću 
podnošeni su prijedlozi akata kojima se rješavaju 
pitanja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, 
polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 
2017.godinu, prijedlozi izmjena i proračuna za 
2017. godinu, Plan Proračuna za 2018.godinu te 
drugi obvezni akti.
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Zajedno sa službenicima Jedinstvenog upravnog 
odijela sudjelovao sam na brojnim sastancima, 
edukativnim radionicama i prezentacijama te 
smatram da stečenim znanjima i iskustvom možemo 
odgovoriti novim izazovima i mogućnostima koje su 
pred nama.

U nastavku izvješća detaljnije, po područjima, je 
navedeno što je učinjeno tijekom izvještajnog 
razdoblja:

Uređenje naselja i stanovanje:

· nastavljeno redovno održavanje javnih 
površina, parkova i groblja

· završena I. faza uređenja trga u Donjim 
Andrijevcima

· staro vatrogasno spremište dano na 
korištenje općini Donji Andrijevci te 
uređeno i na temelju javnog natječaja dano 
na korištenje trima udrugama

Prostorno i urbanističko planiranje:

· u izvještajnom razdoblju nije bilo izmjena 
Prostornog plana općine Donji Andrijevci, 
no u ragovoru s općinskim vijećnicima 
utvrđeno je da je potrebno pristupiti 
određenim izmjenama i dopunama što će 
biti realizirano u 2018. godini

Komunalno gospodarstvo:

· uspostavljen sustav prijave nepropisno 
odbačenog otpada

Briga o djeci:

· pravo na jednokratnu pomoć 
novorođenčadi 

· sufinanciran rad udruge za cjelovit i 
skladan razvoj djece

· u suradnji s udrugom Leptir prijavljen 
projekt ''Rekonstrukcija i opremanje 
prostora javne namjene u dječju igraonicu 
Mrav u Donjim Andrijevcima''

Socijalna skrb:

· novčana pomoć socijalno ugroženim i 

nemoćnim osobama
· pomoći za troškove ogrijeva
· poklon bon umirovljenicima za Božić

Primarna zdravstvena zaštita:

· nastavljena suradnja s Domom zdravlja 
Slavonski Brod koji provodi primarnu 
zdravstvenu zaštitu na području općine 
Donji Andrijevci

· obavljena deratizacija svih naselja općine

Odgoj i obrazovanje:

· financiranje programa predškole u skladu s 
obveznim propisima

· nastavljeno je sa sufinanciranjem prijevoza 
učenika srednje škole

· nastavljeno je isplaćivanje jednokratnih 
pomoći za redovite student

Kultura i sport:

· su/financirani programi udruga od interesa 
za opće dobro koje djeluju na području 
općine Donji Andrijevci

· ugovorena izrada monografije općine 
Donji Andrijevci

· rekonstruiran sportski objekt te postavljene 
tribine na igralištu

Promet:

· sanirane ceste u Posavskoj ulici i 
Radničkom naselju

Protupožarna i civilna zaštita:

· rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Donji Andrijevci financiran je sukladno 
odredbama Zakona o vatrogastvu

Realizirani i započeti projekti:

· završena I. faza uređenja trga u Donjim 
Andrijevcima

· prijavljeni projekti izrade projektno-
tehničke dokumentacije za izgradnju 
nogostupa u naselju Donji Andrijevci i 
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izgradnju biciklističkih staza u naseljima 
Sredanci i Staro Topolje

· odobren projekt ''Izgradnja kolnika i 
oborinske odvodnje u Dalmatinskoj ulici u 
Donjim Andrijevcima''

Postupanje po nalazu Državnog ureda za reviziju 
iz 2017. godine:

· sklopljen ugovor s pravnom osobom za 
izradu registra i procjenu dugotrajne 
imovine u vlasništvu općine Donji 
Andrijevci

· ugovorena vanjska stručna pomoć za 
ispravke pogrešaka i nedostataka u 
računovodstveno - financijskom 
poslovanju

· izvršen popis imovine i obveza sa stanjem 
na dan 31.12.2017. godine

· izrađeni planovi razvojih programa
· ustrojena evidencija povjerenstava, 

evidencija ugovora, provedenih postupaka 
jednostavne nabave i narudžbenica, te 
registar ugovora javne nabave

· Program održavanja komunalne 
infrastrukture i Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture 
usklađeni s planiranim sredstvima no isti 
nisu prihvaćeni na općinskom vijeću.

III. ZAKLJUČAK

U cijeloj protekloj godini susreli smo se s nizom 
novih izazova, no unatoč svemu smatram da je sve 
uspješno završeno. Nakon nalaza Državne revizije 
p r i s tup i l i  smo  i sp rav l j an ju  pogrešaka  i 
nepravilnosti. Prošla godina je ujedno bila i izborna 
godina koja je donijela pozitivne promjene u 
Općinskom vijeću i rezultirala dobrom suradnjom. 

KLASA: 023-01/18-01/23
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 28.3.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

19.

 Na temelju članka 10. stavka 3.i 4. Zakona o 
t rgovin i  (»Narodne  novine«  bro j  87 /08 , 
96/08,116/08, 76/09, 114/11,68/13 i 30/14), članka 
29.,31.,33. i 37.  Pravilnika o minimalnim tehničkim 
i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne 
objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i 
uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica 
(„Narodne novine“ broj 66/09,108/09 i 8/10.)  i 
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni glasnik Brodsko – posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci 17.4.2018. donosi

ODLUKU

o mjestima na kojima se može obavljati 
trgovina na malo izvan prodavaonica na 

području općine Donji Andrijevci

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta na kojima se 
može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica 
i to na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, 
putem kioska, prodaja putem automata, prigodna 
prodaja i pokretna prodaja na području općine Donji 
Andrijevci.
Osim određivanja mjesta za trgovine na malo izvan 
prodavaonica iz stavka 1. ovog članka, ovom se 
Odlukom propisuje i vanjski izgled prodajnog 
objekta, vodeći računa o lokalnim i ambijentalnim 
značajkama.

Članak 2.

Pod prodajnim objektom u smislu članka 1. stavka 1. 
ove Odluke podrazumijevaju se:
- štandovi i klupe,
- kiosci, 
- automati,
- pokretna vozila za prodaju i kolica koja se 
prevoze od mjesta do mjesta. 
� � � �        

Članak 3.

Trgovina na malo izvan prodavaonica, u smislu ove 
Odluke, je oblik trgovine na malo kada se prodaja 
robe obavlja na neki od sljedećih načina:
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- na štandovima i klupama izvan tržnicama na 
malo,

- putem kioska,
- pokretnom prodajom,
- prodaja putem automata,
- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i 

sl.).

II. LOKACIJE ZA PRODAJU ROBE IZVAN 
PRODAVAONICA

Članak 4.

Trgovina na malo izvan prodavaonica putem 
prodajnih objekata može se obavljati samo na 
sljedećim javno-prometnim površinama: 
- Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci 

(kč.513/1 i 513/2)
- Park ispred škole, Donji Andrijevci (kč. 

503, 506 i 509)
- Park uz potok, Donji Andrijevci (kč.503 i 

511/14)
- Park ''Svržnica'', Donji Andrijevci (kč. 

1266, 1268/1 i 1269/3)
- Prilaz ispred crkvenog doma, Donji 

Andrijevci (kč. 683)
- Sajmište, Donji Andrijevci (kč. 1706/1)
- Dvorište vatrogasnog doma, Donji 

Andrijevci (kč. 1706/48)
- Prilaz ispred mrtvačnice, Donji Andrijevci 

(kč.1813)
- Park u Starom Topolju (kč. 684)
- Školsko dvorište, Staro Topolje (kč. 591/1 i 

591/3)
- Prilaz ispred mrtvačnice, Staro Topolje 

(kč.104)
- Dvorište mjesnog doma, Novo Topolje (kč. 

507/1)
- Prilaz ispred groblja, Novo Topolje (kč. 

122)
- Park kod crkve, Sredanci (kč. 472)
- Školsko dvorište, Sredanci (kč. 474/1)
- Dvorište mjesnog doma, Sredanci (kč. 

474/2)
- Prilaz ispred mrtvačnice, Sredanci (kč.267)
Pored javno-prometnih površina određenih u stavku 
1. ovoga članka, pokretna prodaja  dozvoljena je u 
svim naseljima na području općine Donji 
Andrijevci, uz zadržavanje do 15 min.

III. NAČINI PRODAJE

1. Prodaja na štandovima i klupama izvan 
tržnica na malo

Članak 5.

Štand je metalna ili drvena pokretna konstrukcija sa 
donjim dijelom sandučastog oblika u koji se 
pohranjuju proizvodi te sa konstrukcijom tende koja 
prikriva štand.
Najveća dozvoljena površina štanda je 5 m2, a 
zajedno sa okolnom površinom najviše 12 m2.
Klupa je metalna ili drvena pokretna konstrukcija. 
Najveća dozvoljena površina klupe je 5 m2, a 
zajedno sa okolnom površinom najviše 12 m2. 
Na javno-prometnim površinama može se postaviti 
š tand i  klupa,  vodeći  računa o lokalnim  
ambijentalnim značajkama. 

2. Prodaja putem kioska

 Članak 6.

Kiosk je privremena, tehnološko dovršena cjelina i 
tipizirana prostorna jedinica, lagane konstrukcije 
koja se može premjestiti ili ukloniti s određene 
lokacije u cijelosti ili djelomično.
Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12 m2, a 
sa okolnom površinom 20 m2.

3. Pokretna prodaja

Članak 7.

Pokretna prodaja je prodaja bez stalnog prodajnog 
mjesta, koja se može realizirati putem posebno 
uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, 
putem kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta 
koja su opremljena za prodaju na malo različitog 
asortimana prehrambenih i neprehrambenih 
proizvoda.
Pokretnim prodavačima nije dozvoljena prodaja 
robe na raskrižjima, kolnicima, nogostupima, 
javnim ze lenim površ inama,  za tvorenim 
parkiralištima i na drugim površinama na kojima se 
ometa uobičajeni protok vozila i pješaka, odnosno 
ugrožava sigurnost sudionika u prometu. 
Najveća dozvoljena površina pokretnog vozila ili 
kolica je 15 m2. 
Za pokretnu prodaju robe iz stavka 1. i 2. ovoga 
članka potrebno je ishoditi pismenu  suglasnost 
općine Donji Andrijevci, Jedinstvenog upravnog 
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odjela, Odsjeka za lokalnu samoupravu ( u daljnjem 
tekstu: Odsjek).
Rok za koji se može dati suglasnost za pokretnu 
prodaju robe iznosi najduže 1 godinu.
Za korištenje površina u vlasništvu općine Donji 
Andrijevci ne plaća se porez na korištenje javnih 
površina.

4. Prodaja putem automata

Članak 8.

Prodaja putem automata je oblik maloprodaje 
različitih proizvoda i usluga koji se odvija putem 
aparata na način da se ubaci u za to predviđeni otvor 
na aparatu novac, žeton ili posebna kartica. 
Asortiman robe koja se nudi na ovakav način 
obuhvaća poznate marke prehrambenih ili drugih 
proizvoda.
Iznimno od članka 4. ove Odluke, prodaja putem 
automata dozvoljena je i unutar objekata u 
vlasništvu općine Donji Andrijevci.

5. Prigodna prodaja

Članak 9.

Prigodna prodaja u smislu ove Odluke smatra se 
prodaja robe na pokretnim štandovima, klupama i 
prodaja robe putem prodajnih  automata, prilikom 
obilježavanja mjesnih događaja, kulturnih, 
sportskih i drugih manifestacija koji se organiziraju 
u mjestima i naseljima na području općine Donji 
Andrijevci.
Prigodna prodaja je povremenog karaktera i traje u 
vremenskom razdoblju u kojem se održava priredba, 
sajam, izložba i slično, a najduže 60 dana u tijeku 
jedne kalendarske godine, neovisno o vremenu 
održavanja manifestacije. 
Prigodna prodaja organizira se na javno-prometnim 
površinama iz članka 4. ove Odluke,  te na zemljištu 
u vlasništvu općine Donji Andrijevci, a izuzetno u 
vlasništvu drugih subjekata za koje postoji 
suglasnost vlasnika uz uvjet da površina ima pristup 
sa javno prometne površine.
Za prigodnu prodaju robe iz stavka 1. ovog članka 
potrebno je ishoditi pismenu suglasnost  Odsjeka.
Za korištenje površina u vlasništvu općine Donji 
Andrijevci ne plaća se porez na korištenje javnih 
površina.

     

Članak 10.

Zahtjev za odobrenje prodajnog mjesta za prodaju 
robe na način propisan člankom 7., i 9.  ove Odluke, 
podnosi se Odsjeku, a obavezno treba sadržavati: 
- osobne podatke o podnositelju (naziv 

podnositelja zahtjeva, adresa, OIB, telefon),
- robu koju će prodavati i način na koji će se 

prodavati,
- prijedlog lokacije i površina za prodaju,
- razdoblje za koje se traži izdavanje 

suglasnosti,
- isprava nadležnog tijela kojom se dokazuje 

da je podnositelj zahtjeva registriran za 
obavljanje trgovine

- suglasnost vlasnika zemljišta za prodaju 
robe,

- naziv trgovine i vrstu robe koja se prodaje,
- potrebnu površinu za prodaju,
- vrijeme prodaje (broj dana i vrijeme tijekom 

godine (ili dana)),
- odobrenje za rad nadležnog državnog tijela.
� � �   � �

Članak 11.

Pismena suglasnost Odsjeka obavezno treba 
sadržavati:
- osobne podatke o podnositelju zahtjeva,
- lokaciju i površinu za prodaju robe,
- način prodaje i vrste robe,
- vrijeme trajanja suglasnosti (početak i 

završetak suglasnosti).

Članak 12.

Općina Donji Andrijevci, Jedinstveni upravni odjel, 
Odsjek za lokalnu samoupravu, raspisuje Javni 
natječaj o davanju u zakup javno-prometnih 
površina u vlasništvu općine Donji Andrijevci za 
prodaju robe na štandovima,  klupama, putem 
kioska i  automata.  

      
 Članak 13.

Obavljanje djelatnosti prodaje robe izvan 
prodavaonica ne smije ugrožavati sigurnost prometa 
niti ometati mir u stambenim zonama.
Pravne i fizičke osobe prilikom prodaje robe izvan 
prodavaonica dužne su se pridržavati odredbi iz ove 
Odluke i odredbi Odluke o komunalnom redu općine 
Donji Andrijevci.
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja 
Carinska uprava i komunalni redar općine Donji 
Andrijevci. 
O provođenju nadzora nad ovom Odlukom 
komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom o 
komunalnom gospodars tvu  i  Odlukom o 
komunalnom redu općine Donji Andrijevci.  

          
 Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave, a bit će objavljena u ''Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije''.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 363-01/18-01/42
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr.med., v.r.

20.

 Na temelju članka 17. stavka 1.  Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i 
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik BPŽ“ 10/09, 2/11, 3/13, i 14/14), 
a na prijedlog načelnika općine Donji Andrijevci, 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 7. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 17.4.2018. 
donosi

ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite 
na području općine Donji Andrijevci 

za 2017. godinu

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, 

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

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

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  katas t rofa  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) 
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samouprave organizira volontere u provođenju 
određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i 
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

a) � stožeri civilne zaštite
b) � operativne snage vatrogastva
c) � operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) � operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja
e) � udruge
f) � postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) � koordinatori na lokaciji
h) � pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 
jedinice lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

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

– � donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– � donosi odluku o određivanju pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite
– � donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne 

zaštite
– � osigurava financijska sredstva za izvršavanje 

odluka o financiranju aktivnosti civilne 
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema 
načelu solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava 
sljedeće zadaće:
– � donosi plan djelovanja civilne zaštite
– � donosi plan vježbi civilne zaštite
– � priprema i dostavlja predstavničkom tijelu 

prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog 

odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– � kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan 

uključuje materijalna sredstva i opremu snaga 
civilne zaštite

– � donosi odluke iz svog samoupravnog 
djelokruga radi osiguravanja materijalnih, 
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i 
opremanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite

– � odgovorno je za osnivanje,  razvoj i 
financiranje, opremanje, osposobljavanje i 
uvježbavanje operativnih snaga sukladno 
usvojenim smjernicama i planu razvoja 
sustava civilne zaštite

– � izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu 
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i 
redovito ažurira procjenu rizika i plan 
djelovanja civilne zaštite

– � osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, 
evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje 
zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite 
u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša

– � os igurava  uvje te  za  raspoređivanje 
pripadnika u postrojbe i  na dužnost 
povjerenika civilne zaštite te vođenje 
evidencije raspoređenih pripadnika

– � osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze 
podataka o pripadnicima, sposobnostima i 
resursima operativnih snaga sustava civilne 
zaštite

– � uspostavlja vođenje evidencije stradalih 
osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

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

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

U 2017.g. poduzeto je sljedeće:

Ř Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja i Plan 
civilne zaštite,

Ř Provedena je obuka tima civilne zaštite iz 
postupaka prve pomoći, te je izvršeno 
usklađivanje pripadnika tima sa evidencijom 
ureda za obranu,

Ř Usvojena je Analiza stanja sustava CZ na 
području općine za 2016. godinu

Ř Prihvaćen je Plan razvoja sustava CZ na 
području općine za 2017. godinu

Ř Donesen je Poslovnik o radu Stožera CZ 
općine Donji Andrijevci 

Ř Donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju 
Stožera CZ općine Donji Andrijevci

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i 
spašavanja, tim CZ opće namjene)

Održana je jedna sjednica stožera zaštite i   
spašavanja na kojima se raspravljalo o stanju sustava 
zaštite i spašavanja na području općine.

2.1. Tim civilne zaštite opće namjene

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

Određeno 4 (četiri) teklića za poslove mobilizacije 
snaga civilne zaštite.

Provedena je obuka iz postupaka prve pomoći, te je 
izvršeno usklađivanje pripadnika sa evidencijom 
ureda za obranu. Za pripadnike tima CZ kupljeni su 
radni kombinezoni.

2.2. Povjerenici civilne zaštite

Predviđeni su povjerenici civilne zaštite za  4 (četiri) 
mjesna odbora sukladno planu civilne zaštite, ali 
nisu provedeni u Područnom uredu za zaštitu i 
spašavanje.

3. PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan 
civilne zaštite.

3.1. Plan zaštite i spašavanja

Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po 
mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog 
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava 
usklađeno djelovanje operativnih snaga u 
aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom 
području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije 
aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, 
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti 
ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih 
sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do 
otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

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

Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju 
za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati 
katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
- poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana, 
- potres,
- opasnosti od prirodnih uzroka, 
- tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s 

opasnim tvarima u stacionarnim objektima u 
gospodarstvu i u prometu, 

- nuklearne i radiološke nesreće, 
- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na 

odlagalištima otpada te asanacija.

3.2. Plan civilne zaštite

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

4. VATROGASTVO

Za redovnu djelatnost DVD-a Donji Andrijevci, 
sukladno članku 45. Zakona o vatrogastvu, u 
proračunu za 2017. godinu ostvarena su sredstva u 
iznosu od 132.000,00 kn.
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5. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA 
SKLANJANJE 

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti 
za sklanjanje evidentirani su u Planu zaštite i 
spašavanja.

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 
ZAŠTITU I   SPAŠAVANJE 

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

Udruge građana:
1. � Športsko- ribolovna udruga „Štuka“ , J. 

Kozarca 7, D. Andrijevci
2. � Lovna jedinica „Jastreb“, Zagrebačka 182, D. 

Andrijevci
3. � Lovna jedinica „Vepar“, J. Kaštelana 35, 

Novo Topolje
4. � Lovna jedinica „Srna“, I. L. Ribara 22, Staro 

Topolje

7. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE OD 
INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA 
PODRUČJU OPĆINE

6.1. Operativne snage zaštite i spašavanja 

1. � Općinski stožer civilne zaštite
2. � Tim civilne zaštite opće namjene
3. � Povjerenici civilne zaštite 
4. � Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji 
Andrijevci

6.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i 
kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje 
na području općine

Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od 
značaja za zaštitu i spašavanje na području općine 
navedene su u Planu zaštite i spašavanja.

ZAKLJUČAK

Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može 
se zaključiti da je stanje sustava zaštite i spašavanja 
zadovoljavajuće. 
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju 
stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su 
smotriranja i popuna Tima civilne zaštite, nositelji 
zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja 
upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer 
zaštite i spašavanja 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.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 810-01/18-01/07
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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IZVOD IZ REALIZACIJE PRORAČUNA 
općine o visini planiranih i ostvarenih sredstava

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini

NAZIV POZICIJE  PLANIRANO  OSTVARENO  

Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo CZ -  odore  0,00  0,00  

Postrojbe civilne zaštite  -  odora  0,00  0,00  

Poslovi zaštite i spašavanja -  procjena, Plan ZiS i CZ  0,00  0,00  

Vježba snaga zaštite i spašavanja  1.50 0,00  5.000 ,00  

Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba  0,00  0,00  

Redovito tekuće ažurir. priloga i podataka iz sadržaja 

dokumenata čl. 50 Pravilnika  12.000,00  13.000,00  

DVD Donji Andrijevci  132 .000,00  132 .000,00  

Hrvatska gorska služba spašavanja –  Stanica Slav. Brod 5.000,00  5.000,00  

UKUPNO:  150.500,00  155.000,00  
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21.

 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju 
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 29. Statuta 
općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik  br. 
10/09, 2/11, 3/13, i 14/14), Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 7. sjednici održanoj 17.4.2018., 
donosi 

PLAN

razvoja sustava civilne zaštite
općine Donji Andrijevci za 2018. godinu

UVOD

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

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

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

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

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

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 
jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– � u postupku donošenja proračuna razmatra i 
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i 
usvajaju svake četiri godine
– � os igurava  f inanc i j ska  s reds tva  za 
izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne 
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu 
solidarnosti.

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

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja 
dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica 
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere 
i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog 
ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se 
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice 
usvajaju.

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

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

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću 
razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:
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1. Izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za 
općinu 
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, radna 
skupina po odluci načelnika
Rok: svibanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o smjernicama za 
izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 
za područje RH i Jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (NN 65/16)

2. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu 
civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju 
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17)

3. Izvršiti edukaciju stožera Civilne zaštite općine
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o sastavu stožera, 
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 
(NN 37/16)
Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada 
te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 
47/16)

4. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite 
opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

5. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

6. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za 
članove stožera CZ, članove postrojbe opće 
namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ
Rok: rujan 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

7. Ugovoriti police osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove 
postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ
Rok: lipanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

8. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
te informacijskih baza podataka o operativnim 
snagama.
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni 
odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene 
evidencije i informacijskih baza podataka o 
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i 
opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 99/16)

9. Uspostaviti komunikaciju s građanima, pravnim 
osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih 
križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS 
oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim 
opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju 
posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 810-01/18-01/08
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2018. – 2020.

Red  
broj  

OPIS POZICIJE  
201 8. 
(u kn)  

201 9. 
(u kn)  

2020. 
(u kn)  

1. 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  I POSTROJBE  CIVILNE ZAŠTITE  

Stožer civilne zaštite  5.000,00  5.050 ,00 5.075 ,00 

Tim  civilne zaštite  opće namjene  6.000,00  6.060 ,00 6.090 ,00 

Poslovi civilne zaštite  –  izrada 
procjena i planova  

3.000,00  3.030 ,00 3.045 ,00 

Vježba snaga civilne zaštite  3.000 ,00 3.030 ,00 3.045 ,00 

Smotriranje tima civilne zaštite  1.000,00  1.010,00  1.015 ,00 

Redovito tekuće ažuriranje 
dokumenata iz sustava CZ  

12.000,00  12.120 ,00 12.180 ,00 

UKUPNO:  30.000,00  30.300 ,00 30.450,0 0 

2. 

VATROGASTVO  

DVD Donji Andrijevci -  redovna 
djelatnost  

222 .000,00  224 .220 ,00 225 .330 ,00 

UKUPNO:  222.000,00  224 .220,00  225 .330,00  

4. 

HGSS (Stanica Slavonski Brod)  

HGSS – redovna djelatnost  5.000,00  5.050 ,00 5.075 ,00 

UKUPNO:  5.000,00  5.05 0,00  5.075 ,00 

SVEUKUPNO  
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

257 .000,00  259 .570 ,00 260 .855 ,00  
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22.

 Na temelju članka 12. stavak 3. i članka 13. 
stavak 4. Zakona o zaštiti od  požara ("Narodne 
novine", broj 92/10) i članka 29. Statuta općine 
Donji Andrijevci («Službeni vjesnik  br. 10/09, 2/11, 
3/13, i 14/14), Općinsko vijeće općine Donji 
Andrijevci na 7. sjednici održanoj 17.4. 2018., 
donosi 
 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara na području 
općine Donji Andrijevci za 2018. godinu

 

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara na 
području općine Donji Andrijevci Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci donosi Provedbeni plan 
unaprjeđenja zaštite od požara za područje  općine 
Donji Andrijevci za 2018. godinu (u  daljnjem 
tekstu: Provedbeni plan). 
 

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara na 
području općine Donji Andrijevci potrebno je u 
2018. godini provesti sljedeće organizacijske, 
tehničke i urbanističke mjere: 
 
1. Organizacijske mjere 

1.1. Vatrogasne postrojbe 

1.1.1.  Sukladno izračunu o potrebnom 
broju vatrogasaca iz Procjene 
ugroženosti od požara i  tehnoloških 
eksplozija, Općina Donji Andrijevci 
osigurati će potreban broj operativnih 
vatrogasaca. Operativni vatrogasac 
može biti profesionalni i dobrovoljni 
vatrogasac uz zadovoljavanje uvjeta 
propisanih člankom 21. i 22. Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“ broj  
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 
174/04, 38/09 i 80/10).
Izvršitelj: DVD Donji Andrijevci

1.1.2.  U DVD-u Donji Andrijevci koji 
djeluje na području općine Donji 
Andrijevci osigurati djelotvornu i 

pravodobnu operativnost vatrogasne 
postrojbe kao i cjelovitu prostornu 
pokrivenost općine u slučaju požara i 
eksplozija, spašavanja ljudi i imovine 
ugroženih požarom i eksplozijom, 
p r u ž a n j a  t e h n i č k e  p o m o ć i  u 
nezgodama i opasnim situacijama. 
Izvršitelj: DVD Donji Andrijevci

1.1.3.  Izvršiti stručni nadzor nad stanjem 
opremljenosti i osposobljenosti 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Donji Andrijevci.
Izvršitelj: zapovjednik DVD-a Donji 

Andrijevci

1.2. Normativne mjere zaštite od požara

1.2.1.  Uskladiti Procjenu ugroženosti i 
Plan zaštite od požara općine Donji 
Andrijevci s odredbama Zakona o 
zaštiti od požara.                               
Izvršitelj: Općina Donji Andrijevci

2. Tehničke mjere 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

2.1.1.  Opremanje vatrogasnih postrojbi 
izvršiti sukladno važećim propisima i 
planskim dokumentima. Za potrebe 
vatrogasne postrojbe osigurati 
opremu koja  nedostaje  prema 
Pravilniku o minimumu tehničke 
opreme i sredstava vatrogasnih 
postrojbi („Narodne novine“ br. 
43/95).
Izvršitelj: DVD Donji Andrijevci

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

2.2.1.  Z a  u č i n k o v i t o  i  u s p j e š n o 
djelovanje vatrogasaca od trenutka 
uzbunjivanja i početka  intervencije 
do lokaliziranja i gašenja požara, 
potrebno je, sukladno Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija osigurati dovoljan broj 
stabilnih i prijenosnih radio uređaja za 
potrebe vatrogasnih postrojbi. 
Izvršitelj: DVD Donji Andrijevci
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3. Urbanističke mjere 

3.1. U postupku izrade i donošenja prostorno 
planske dokumentacije (prvenstveno         
provedbene), ovisno o  razini prostornih 
planova, obvezno je utvrditi  mjere zaštite 
od požara sukladno važećim propisima. 

 Izvršitelj: Općina Donji Andrijevci

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne 
mjere kako bi prometnice i javne površine 
bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane 
intervencije. U većim kompleksima 
pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost 
vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 
Izvršitelj: Općina Donji Andrijevci

3.3. Za gašenja požara potrebno je osigurati 
minimalno potrebne količine vode za 
gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, 
sukladno važećim propisima. Prostor oko 
hidranta mora biti slobodan i očišćen, kako 
bi hidrant bio stalno dostupan. Mjesto 
postavljanja podzemnog hidranta mora se 
označiti na uočljiv način.
Izvršitelj: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod

4. Organizacijske i administrativne mjere 
zaštite od požara na otvorenom prostoru 

4.1. Sukladno važećim propisima koji reguliraju 
zaštitu od  požara na otvorenom prostoru, 
nužno je urediti okvire ponašanja na 
otvorenom prostoru, posebice u vrijeme 
povećane opasnosti od  požara, koristeći 
sve oblike javnog priopćavanja (radio, 
televizija, tisak, plakati, letci i slično), 
sustavno i redovito obavještavati i 
upozoravati stanovništvo na potrebu 
provođenja preventivnih mjera zaštite od 
požara. 
Izvršitelj: DVD Donji Andrijevci i Općina 

Donji Andrijevci

4.2. Propisati mjere za uređivanje i održavanje 
rudina, živica i međa, poljskih putova i 
kanala sukladno važećim propisima. 
Izvršitelj: Općina Donji Andrijevci

4.3. U slučaju nastajanja požara na otvorenom 
prostoru, pravne osobe čije su građevine ili 
uređaji locirani u neposrednoj blizini 
požara dužne su dati na raspolaganje svoju 
opremu i mehanizaciju za potrebe radova 

na sprječavanju širenja požara ili za 
njegovo gašenje. 

4.4. Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim 
cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.  
Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i 
pregledan kako zbog sigurnosti  prometa 
tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja 
požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje 
z e m l j i š n o g  p o j a s a  u z  c e s t e  o d 
lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari 
koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti 
odnosno olakšati njegovo širenje. 
Izvršitelj: Općina Donji Andrijevci 

III.
Općina Donji Andrijevci upoznat će sa 

sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne 
subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji 
pojedinih zadataka. 

IV.

Sredstva za provedbu obveza općine Donji 
Andrijevci i DVD-a Donji Andrijevci koje proizlaze 
iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će se do visine 
utvrđene Proračunom općine Donji Andrijevci za  
2018.  godinu.

VI.

Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci 
jednom godišnje razmatra izvješće o stanju 
provedbe Provedbenog plana.  
 

VIII.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko 
– posavske županije.

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/18-01/03
URBROJ: 2178/04-01-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz dr. med., v.r.
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23.

       Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona 
o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 106/99., 
117/01., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.), 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. – pročišćeni tekst i 137/15. – ispravak i 
123/17.) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 7. sjednici održanoj 17.4.2018. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva

Ddonji Aandrijevci za 2017. godinu

I

       Prihvaća se Izvješće o financijskom 
poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Donji Andrijevci za 2017. godinu.
      Potvrđuju se temeljni financijski izvještaji 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji 
Andrijevci za 2017. godinu koji su sastavni dio ovog 
Zaključka i to:

- račun prihoda i rashoda,
- bilanca i
- bilješke uz financijske izvještaje.

      
 Temeljni financijski izvještaji Dobro-
voljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci za 
2017. godinu javno su dostupni na internet stranici 
www.dvddonjiandrijevci.hr.

III

       Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:214-01/18-01/04
Urbroj:2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 17.4.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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OPĆINA  KLAKAR

9.

 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju 
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 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 10. sjednici 
Općinskog vijeća, održanoj 12. travnja 2018.god., 
donosi:

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje 

za 2018. – 2020.g.

UVOD

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

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

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

Jedinice lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave dužne su jačati i nadopunjavati 
spremnost postojećih operativnih snaga sustava 
civilne zaštite na njihovom području sukladno 
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja 
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim 
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene 
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne 
postrojbe civilne zaštite.
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Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se 
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice 
usvajaju.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 
jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja 
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake 
četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje 
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i  katastrofi  prema načelu 
solidarnosti.

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

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

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

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

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se 
revidira na temelju provedene godišnje analize 
stanja sustava civilne zaštite.
Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću 
razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

1. Izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za 
općinu 
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, radna 
skupina po odluci načelnika
Rok: travanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o smjernicama za 
izradu procjene rizika od katastrofa i velikih 
nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave (NN 65/16)

2. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu 
civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, 
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata 
u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u 
postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

3. Izvršiti edukaciju stožera Civilne zaštite općine
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o sastavu stožera, 
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne 
zaštite (NN 37/16)
Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada 
te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 
47/16)

4. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne 
zaštite opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

5. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

6. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za 
članove stožera CZ, članove postrojbe opće 
namjene, povjerenike i zamjenike
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Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ
Rok: travanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

7. Ugovoriti police osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove 
postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ
Rok: travanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

8. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
te informacijskih baza podataka o operativnim 
snagama.

Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni 
upravni odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene 
evidencije i informacijskih baza podataka o 
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i 
opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 99/16)

9. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim 
osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih 
križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS 
oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim 
opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju 
posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  
broj 

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

1. 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 
Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje 
i sklanjanje stanovništva  

- - - 

Stožer civilne zaštite – odore, veza, edukacija 
10.000,00 5.000,00 5.000,00 

Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija  
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ - - - 
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja - - - 
Povjerenici civilne zaštite,  
voditelji objekata za smještaj 

- - - 

Materijalna i tehnička oprema operativnih 
snaga 

15.000,00 10.000,00 10.000,00 

Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka 
iz sadržaja dokumenata  

12.000,00 12.000,00 15.000,00 

UKUPNO: 37.000,00 27.000,00 30.000,00 

2. 

VATROGASTVO  
Vatrogasna zajednica  

130.000,00 200.000,00 150.000,00 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 
Vatrogasna zapovjedništva  
Procjena ugroženosti i  
Plan zaštite od požara 

- - - 

UKUPNO: 130.000,00 200.000,00 150.000,00 

3. 
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD  
Redovne donacije  5.000,00 5.000,00 5.000,00 
UKUPNO: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
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4. 
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)  
Tekuće održavanje - - - 
UKUPNO: 0,00 0,00 0,00 

5. 
UDRUGE GRAĐANA 
Lovačko društvo „Jelas“, Ruščica 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
UKUPNO: 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

6. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)  
Hrvatski crveni križ 
Gradsko društvo CK Slavonski Brod 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 

UKUPNO: 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

205.000,00 265.000,00 218.000,00 

 
KLASA:810-01/18-02/03
URBROJ:2178/07-02-18-1
KLAKAR, 12. travnja 20148.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Tomislav Pendić, v.r.

10.

 Na temelju 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 10. sjednici održanoj 12. travnja 
2018.godine donosi:

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Odbor 
za nekretnine kao radno tijelo Općinskog vijeća 
općine Klakar.

Članak 2.

Prvenstvena zadaća Odbora za nekretnine je 
priprema radnih materijala, prijedloga odluka, 
davanja mišljenja vezano uz raspolaganje 
nekretninama u vlasništvu općine Klakar, procjenu 
vrijednosti nekretnina, prodaja, odnosna kupnja 
nekretnina, raspolaganje poslovnim prostorima i 
objektima te slični poslovi vezano uz nekretnine.

Članak 3.

U Odbor se imenuju:

1. Tomislav Pendić, predsjednik
2. Ivica Majić, član
3. Damir Gačić, član
4. Ivica Novoselović, član
5. Stjepan Tolić, član

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/03
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 12. travnja 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Tomislav Pendić, v.r.
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11.

 Na temelju članka 7. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe  ("Narodne 
novine" broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13 – 
pročišćeni tekst, 02/14., 96/16., 70/17.) i članka 29. 
Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i 
dopuni statuta općine Klakar (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije 12/09. i 6/13.), 
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 10. sjednici 
održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donijelo je:

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u 
Općinskom vijeću općine Klakar za razdoblje 

od 01.01.2018. od 31.12.2018.god.

Članak 1.

Ovom  se Odlukom utvrđuje raspored 
sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih 
u Općinskom vijeću općine Klakar, (dalje u tekstu 
Općinsko vijeće) iz proračuna općine Klakar za 
razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.godinu.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz 
Proračuna općine Klakar za 2018.godinu imaju 

političke stranke koje imaju najmanje jednog 
vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni članovi 
općinskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista. 

Članak 3.

Proračunom općine Klakar za 2018.godinu 
osigurana su sredstva za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 11.000,00 
kuna.

Članak 4.

Sreds tva  iz  č lanka  3 .  ove  Odluke 
raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos 
sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću te 
da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva 
razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća.

Z a  s v a k o g a  i z a b r a n o g  v i j e ć n i k a 
podzastupljenog spola, političkim strankama 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviđenog po svakom vijećniku.

U Općinskom vijeću prema novom sazivu 
podzastupljen je ženski spol.

Članak 5.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se 
političkim strankama i nezavisnim vijećnicima 
Općinskog vijeća kako slijedi:

R. 
br. 

Naziv političke stranke/liste 
Broj članova u trenutku 
konstituiranja 

Raspoređena 
sredstva (u KN) 

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 
5 (od toga 2 člana 

podzastupljenog spola) 
5.107,16 

2. Duspara Mirko – NL  4 3.928,56 

3. 
Hrvatska seljačka stranka – HSS 
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP  

1 982,14 

4. Lista grupe birača – Nositelj Marko Kudrić 1 982,14 
UKUPNO 11 11.000,00 
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Članak 6.

Raspoređena sredstva doznačuju se 
političkim strankama na račune, a nezavisnim 
vijećnicima na njihove posebne račune.

Članak 7.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/04
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 12. travnja 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.

12.

 Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
( « N N »  b r.  3 3 / 0 1 . ,  6 0 / 0 1 - v j e r o d o s t o j n o 
tumačenje,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 29. i 
56. Statuta  općine Klakar i Statutarne odluke o 
izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“  12/09. i 
6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 11. 
sjednici održanoj dana  25. travnja 2018. godine 
donijelo je
 

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih 
odbora na području općine Klakar

Članak 1.

� Raspisuju se izbori za članove Vijeća 
mjesnih odbora na području općine Klakar kako 
slijedi:
�
1. Mjesni odbor Donja Bebrina (za područje 

naselja Donja Bebrina) – bira se 7 

članova;
2. Mjesni odbor Gornja Bebrina (za područje 

naselja Gornja Bebrina) – bira se 7 
članova;

3. Mjesni odbor Klakar (za područje naselja 
Klakar) – bira se 7 članova;

4. Mjesni odbor Ruščica (za područje naselja 
Ruščica) – bira se 9 članova.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se:
27.svibnja 2018.godine (nedjelja) u 
vremenu od 07:00 do 19:00 sati.

Članak 3.

� Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“ i biti će objavljena na internet 
stranici općine Klakar,  oglasnoj ploči općine i 
oglasnim pločama mjesnih odbora.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 024-05/18-02/05
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 25. travnja 2018.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.

13.

 Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine" br. 94/13 i 73/17) 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 11. sjednici održanoj 
25. travnja 2018. donijelo je
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O D L U K U 

o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
odbačenog otpada na području općine Klakar

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se mjere za 
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području 
općine Klakar.

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 i na 

javnim površinama;

- postava znakova upozorenja o zabrani 

odbacivanja otpada na javnim površinama 

gdje je uočeno učestalo odbacivanje 

komunalnog otpada;

- stalna edukacija putem distribucije letaka o 

načinu zbr injavanja  otpada putem 

isporučitelja javne usluge prikupljanja 

m i j e š a n o g  k o m u n a l n o g  o t p a d a  i 

prikupljanja biorazgradivog komunalnog 

otpada;

- distribucija informacija o telefonskom 

broju na koji je moguće prijaviti nepropisno 

odbacivanje otpada i informacije o načinu 

postupanja sa komunalnim otpadom;

- na površinama gdje je uočeno nepropisno 

odbacivanje otpada, periodično, a najmanje 

jednom godišnje ,  provodi t i  akci je 

uklanjanja nepropisno odbačenog otpada.

Članak 3.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. Ove 
Odluke osiguravaju se u proračunu općine Klakar.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/10
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 25. travnja 2018.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.

14.

 Te m e l j e m  č l a n k a  4 4 .  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15), te 
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 11. sjednici 
održanoj 25. travnja 2018.godine, donosi:

P R O G R A M 

utroška sredstava od prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području 

općine Klakar za 2018.godunu

I. UVODNE ODREDBE

Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava 
iz Proračuna općine Klakar za 2018.god. ostvarenih 
od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Klakar.

II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE 
PROGRAMA

Sreds tva  os tvarena  od  prodaje  i  zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske prihod su općine Klakar u dijelu od 65 % 
ukupno naplaćenih sredstava na području općine 
Klakar, a u Proračunu općine Klakar za 2018.godinu 
planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna i to:

a) Prihodi od zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vl. RH u iznosu od 230.000,00;

b) Prihodi od prodaje poljoprivrednog 
zemljišta u vl. RH u iznosu od 20.000,00.
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III. NAMJENA SREDSTAVA

Novčana sredstva ostvarena od prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske utrošit će se na:

· program katastarsko-geodetske izmjere 
zemljišta; 

· sređivanje zemljišnih knjiga;
· program očuvanja ugroženih područja i 

očuvanja biološke raznovrsnosti ekoloških 
sustava;

· održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
puteva, 

· obranu od tuče, 
· podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s 

provedbom Zakona,
· edukaciju i informiranje stanovništva i 
· druge poticajne mjere za uređenje i 

unapređenje ruralnog prostora.

IV. REALIZACIJA PROGRAMA

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz točke 
II. i III. ovog Programa udružiti će se s ostalim 
sredstvima koji su prihod Proračuna općine Klakar i 
koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i 
ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je 
Općinski načelnik u cijelosti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 
01.01.2018.god.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/06
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 25.travnja 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.

15.

 Na temelju članka 65. Zakona o šumama 
(NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 
68/12, 148/13, 94/14), te 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 11. sjednici održanoj 25. travnja 
2018.godine, donosi:

P R O G R A M 

utroška sredstava Šumskog doprinosa za 
2018.god.

I. UVODNE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i 
utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate 
šumskog doprinosa za 2018.god.

II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE 

PROGRAMA

Sredstva ostvarena temeljem uplate šumskog 
doprinosa kojeg uplaćuju pravne osobe koje 
obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma 
(drvni sortimenti) na području općine Klakar, u 
visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju, u 
Proračunu općine Klakar za 2018.godinu planirana 
su u iznosu 50.000,00 kuna.

III. NAMJENA SREDSTAVA

Novčana sredstva ostvarena temeljem uplate 
šumskog doprinosa koristiti će se za financiranje 
izgradnje komunalne infrastrukture na području 
općine Klakar temeljem Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klakar 
za 2018.godinu.

IV. REALIZACIJA PROGRAMA

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz točke 
II. i III. ovog Programa udružiti će se s ostalim 
sredstvima koji su prihod Proračuna općine Klakar i 
koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i 
ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je 
Općinski načelnik u cijelosti.
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V. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 
01.01.2018.god.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/07
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 25. travnja 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.

16.

 Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, 
br. 86/12 i 143/13) te 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 11.sjednici održanoj 25. travnja 
2018.godine, donosi:

P R O G R A M

utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja i 
kontrola sredstava naknade ostvarenih temeljem 
uplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru za 2018.god.

Članak 2.

Podnositelji zahtjeva za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada, odnosno vlasnici zgrade plaćaju 
naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru.
Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna 

jedinice lokalne samouprave na čijem se području 
nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Članak 3.

Sredstva ostvarena temeljem uplate naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
u Proračunu općine Klakar za 2018.godinu 
planirana su u iznosu 10.000,00 kuna i koristiti će se 
za izradu II. izmjena i dopuna PPU općine Klakar i 
za poboljšanje komunalne infrastrukture na 
području općine Klakar.

Članak 4.

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz članka 
2. i 3. ovog Programa udružiti će se s ostalim 
sredstvima koji su prihod Proračuna općine Klakar i 
koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i 
ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je 
Općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“, a primjenjivat će se od 
01.siječnja 2018.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/08
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 25. travnja 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.
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17.

 Na temelju članka 23. Stavka 6. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
39/13, 48/15), članka 29. Statuta općine Klakar i 
članka 5. Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni 
Statuta („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće na 
svojoj 11. sjednici održanoj 25. travnja 2018. 
godine, donosi:

P L A N

rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se iznos i namjena korištenja 
sredstava ostvarenih temeljem uplate naknade za 
prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 2018. 
godinu

Članak 2.

Jednokratna naknada za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta plaća se prema površini 
građevinske čestice utvrđene na temelju izvršnog 
akta kojim se odobrava građenje, odnosno po 
primitku potvrde glavnog projekta, odnosno prema 
površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene 
rješenjem o izvedenom stanju. 
Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna 
jedinice lokalne samouprave na čijem se području 
poljoprivredno zemljište nalazi.

Članak 3.

Sredstva ostvarena temeljem uplate naknade za 
prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u Proračunu 
općine Klakar za 2018.godinu planirana su u iznosu 
1.000,00 kuna i koristiti će se za privođenju funkciji i 
povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta 
(uređenje poljskih putova prema poljoprivrednom 
zemljištu).

Članak 4.

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz članka 
2. i 3. ovog Programa udružiti će se s ostalim 

sredstvima koji su prihod Proračuna općine Klakar i 
koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i 
ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je 
općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“, a primjenjivat će se od 
01.siječnja 2018.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/09
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 25. travnja 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.

18.

 Na temelju članka 4. Zakona o službenicima 
i  namještenicima u lokalnoj  i  područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
86/08, 61/11, 4/18), članka 41. Statuta općine Klakar 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 
12/09) i članka 3. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Klakar („Službeni vjesnik 
Brodsko – posavske županije“ br. 05/11) općinski 
načelnik općine Klakar donosi:

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Klakar

Članak 1.

U glavi III. Radna mjesta i stručna sprema, u članku 
6. redni broj 2. Voditelj odjela za financije i 
proračun, u trećem retku broj 2 mijenja se u broj 3 i 
glasi:
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„3 godine radnog iskustva u struci,“ .

U glavi III. Radna mjesta i stručna sprema, u članku 
6. redni broj 5. Administrativni tajnik/referent, u 
Uvjetima za obavljanje poslova i zadataka dodaje se 
redak broj 4, koji glasi:
„3 godine radnog iskustva u struci.“ .

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 023-05/18-02/03
URBROJ: 2178/07-01-18-2
Klakar, 26.travnja 2018.g. 

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

11.

 Na temelju 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, 137/15, 123/17- 
pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta općine Okučani 
(„Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ 
broj 10/09 i 4/13), Općinsko vijeće općine Okučani 
na 8. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine 
donosi

STATUTARNA ODLUKA 

o izmjenama i dopunama

Statuta općine Okučani

Članak 1.

U Statutu Općine Okučani („Službeni vjesnik 

Brodsko - posavske županije“ broj 10/09 i 4/13) u 

članku 1. brišu se riječi „mjesna samouprava“.

Članak 2.

U Članku 48. Stavku 3, podstavak 4 brišu se riječi 

„ Odbor za mjesnu samoupravu“

Članak 3.

U Članku 56. Stavak 1. alineja 14. brišu se riječi „ 

predlaže osnivanje oblika mjesne samouprave i

obavlja nadzor nad njihovim radom“

Članak 4.

Članak 67. briše se

Članak 5.

U Članku 68. Stavak 1. Podstavak 4. Brišu se riječi 

„ osnivanje mjesnih odbora“

Članak 6.

Briše se glava „ VI MJESNA SAMOUPRAVA,,.

Članak 7.

Brišu se članci 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76.,77., 

78., 79., 80., 81., 82., 83., 84.

Članak 8.

Dosadašnja glava VII postaje glava VI.
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Članak 9.

U Članku 104. Stavak 2. Brišu se riječi „ te ½ 

mjesnih odbora „.

Članak 10.

Ostale odredbe Statuta općine Okučani ostaju na 

snazi.

Članak 11.

Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik izdati 

pročišćeni tekst Statuta općine Okučani.

�
Članak 12.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „ Službenom vjesniku Brodsko- 

posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

KLASA: 012-03/18-01/02

URBROJ: 2178/21-01-18-01

Okučani, 24. travnja 2018. godine

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r

12.

      Na temelju članka 49. stavka 4., članka 

51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 

životinja (Narodne novine 102/17) i članka 34. 

Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko 

– posavske županije“ broj 10/09, 4/13 Općinsko 

vijeće općine Okučani na  svojoj 8. sjednici održanoj 

24. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

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

životinjama te divljim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

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

Pojmovi

Članak 2.

� Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju 
sljedeće značenje:
1.  izgubljena životinja je životinja koja je 

odlutala od vlasnika i on je traži,
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži 

zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog 
zanimanja za te životinje,

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

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

5. Opasan pas je:
a) bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo
    koje pasmine koja je:
    - ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu
      tjelesne ozljede ili ga usmrtila,
   - ničim izazvana napala drugog psa i nanijela
     mu teške tjelesne ozljede,
   - uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena 
u organiziranoj borbi s drugim psom. Vlasnik  
životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem 
tekstu: vlasnik) je svaka pravna ili fizička osoba koja 
je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili 
privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit 
životinje,
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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.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

� Vlasnik je dužan:

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u 
skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom 
Odlukom,
2. psima osigurati prostor koji odgovara 
njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih 
neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje,
3. p s i m a  o s i g u r 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 koja 
upozorava na psa, te imati ispravno zvono na 
ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, a na ulazu u 
prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora 
biti vidljivo istaknuto upozorenje: „OPASAN PAS“,
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te 
osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih 
i ozlijeđenih životinja,
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj 
pitkoj vodi,
9. redovito održavati čistim prostor u kojem 
borave kućni ljubimci.�

� Vlasnik ne smije:

1. zanemariti kućne ljubimce s obzirom na 
njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,

2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima 
na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili 
strah.
�
� Zabranjeno je:
    

1. životinje usmrćivati, nanositi im bol, patnju 
i ozljede te ih namjerno izlagati strahu i bolestima 
protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja,
2. huškati životinje na druge životinje ili 
čovjeka ili ih obučavati na agresivnost, osim pri 
školovanju službenih pasa i za potrebe sportske 
radne i lovne kinologije prema kiniloškim 
standardima pod vodstvom osposobljenih osoba,
3. pucanje u životinje bez obzira na vrstu 
oružja ili sprave za pucanje, osim za potrebe 
omamljivanja ili usmrćivanja životinja u skladu s 
odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009 i u svrhu 
zaštite sigurnosti ljudi i životinja,
4. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih 
sredstava na životinje,
5. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u 
prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 
slobodnog kretanja izvan tog prostora,
6. trčanje životinja privezanih uz motorno 
prijevozno sredstvo koje je u pokretu,
7. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u 
prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 
slobodnog kretanja izvan tog prostora,
8. vezati pse, osim privremeno u iznimnim 
situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije 
izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način 
da mu je omogućeno kretanje u promjeru 5 metara, a 
sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog 
materijala da psu ne nanose bol ili ozljede,
9. trajno i samostalno držanje kućnih 
ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili 
boravišta vlasnika, osim u slučaju kada se radi o 
radnim psim akoji čuvaju neki objekt ili imovinu, a 
posjenik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor,
10. držati kao kućne ljubimce opasne i 
potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u 
Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih 
vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke.
� �
        Vlasnik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili 
školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na 
držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije 
opasna za okolinu.
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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 Okučani će putem komunalnog 
redara kontrolirati obvezu označavanja pasa 
mikročipom, odnosno provjeravati jesu li svi psi 
označeni mikročipom.
� Općina Okučani može propisati trajnu 
s ter i l izaci ju  kao obvezan način kontrole 
razmnožavanja, sukladno članku 62., stavak 5. 
Zakona o zaštiti životinja.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim 
zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

� Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim 
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje 
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i 
dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i 
prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno 
utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o 
vlasništvu. Vlasnik kućnih ljubimaca dužan je držati 
ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi 
način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i 
stanara okolnih nekretnina.
� Vlasnik koji psa drži u stanu ili kući bez 
okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi 
obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih 
aktivnosti.

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 vlasnik.

Članak 6.

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

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 sportskih 
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 
d r u g i h  ž i v o t i n j a  t e  u  s v r h u  p r e v e n c i j e 
nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je 
puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću 
javnim površinama bez prisutnosti i nadzora 
vlasnika.

Članak 10.

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

Članak 11.

� Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo 
javnog 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 sa invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

Članak 13.

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

Članak 14.

� Vlasnik opasnog psa mora ga držati u 
zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a 
vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju 
biti zaključana.
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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 u funkciji i na 
povodcu od strane punoljetne osobe.

Članak 17.

 Pri sumnji da se radi o opasnom psu, 
komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od 
vlasnika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom 
provedene sve mjere propisane Pravilnikom o 
opasnim psima.
      Ukoliko vlasnik ne pokaže potrenbnu 
dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni 
zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku 
inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 18.

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

Članak 19.

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

Članak 20.

� S obzirom na procjenjenu situaciju općina 
može propisati trajnu mjeru sterilizacije kao 
obvezan način kontrole razmnožavanja.

 Slobodnoživuće mačke

Članak 21.

 Na javnim površinama dozvoljeno je 
postavljanje hranilišta za mačke
(u daljnjem tekstu: hranilišta).
 Hranilišta se postavljaju na javnim 
površinama temeljem podnesenog zahtjeva 
zakorištenje javne površine od strane udruga za 

zaštitu životinja i uvjeta propisanih rješenjem 
upravnog t i jela  nadležnog za komunalno 
gospodarstvo.
 U slučaju da upravno tijelo nadležno za 
komunalno gospodarstvo izda negativno rješenje za 
traženu lokaciju hranilišta, isto je obvezno predložiti 
najbližu moguću alternativnu lokaciju za hranilište.
          Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 
propisat će se pravilnikom što ga donosi općinski 
načelnik.
 U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih 
bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, 
zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju 
zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici 
u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima 
o veterinarskoj djelatnosti.
 Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je 
odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu 
i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hanilište, 
odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno 
redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a 
temeljem obavijesti upravnog tijela nadležnog za 
komunalno gospodarstvo.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 
NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 22.

          Vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od tri 
dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti 
njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 
14 dana od dana gupitka psa veterinarskoj 
organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je 
ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.
 Ako u roku od 14 dana od dana objave 
podataka vlasnik nije dostavio zahtjev za vraćanje 
životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je 
može udomiti.
 Vlasnik izgubljene životinje dužan je 
nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju 
počini životinja  od trenutka nestanka do trenutka 
vraćanja vlasniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 23.

 Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora u roku od tri dana od nalaska životinje 
obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim 
ako je životinju u tom roku vratio vlasniku.
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        Kontakt informacije skloništa  objavljuje se na 
službenim internetskim stranicama općine Okučani.
          Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja 
vlasniku ili do smještanja u sklonište za napuštene 
životinje.
          Životinja se ne smješta u sklonište ako se po 
nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se 
životinja može odmah vratiti vlasniku, osim ako 
vlasnik ne može odmah doći po životinju.
          Troškove skloništa za primljenu životinju na 
području općine Okučani finanacira općina 
temeljem sklopljenog ugovora.
 Ako se utvrdi vlasnik napuštene životinje, 
dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu 
koju počini životinja  od trenutka nestanka do 
trenutka vraćanja posjedniku.

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM 
ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 24.

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

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 25.

� Općina Okučani 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.

       Svatko tko ozlijedi ili primjeti ozlijeđenu ili 
bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a 
ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj 
osigurati pružanje pomoći.
 Ako nije moguće utvrditi tko je vlasnik 
životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i 
bolesnim životinjama zatečenim na području općine 
Okučani mora organizirati i financirati općina 

temeljem sklopljenog ugovora.
 Ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene ili bolesne 
životinje, troškove snosi vlasnik.

Korištene 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 dozvoljavaju uvjete za 
prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o 
uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine 
kućnim ljubimcima.

VI. NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 29.

        Nadzor nad ovom odlukom provodi komunalni 
redar. U svom postupanju, komunalni redar je 
ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika 
ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja 
rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.
      Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti 
kada uoči postupanje protivno Odluci te prema 
prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, 
komulani redar ima pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju koji se može 
utvrditi identite stranke i drugih osoba nazočnih u 
nadzoru,
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže 
kućni ljubimci,
3. uzimati izjave stranaka i i drugih osoba,
4. zatražiti od stranke podatke i 
dokumentaciju,
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi 
odgovarajući način,
6. očitati mikročip,
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno 
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prekršajnu prijavu nadležnim tijelima,
8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu 
uvjeta u skladu sa 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.

           O postupanju koje je protivno odredbama 
ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju 
komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te 
donijeti rješenje.
        U slučajevima iz nadležnosti komunalnog 
redara predviđenim ovom Odlukom komunalni 
redar može, kada je potrebno hitno postupanje, 
donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti 
zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.

 Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu 
veterinarskoj inspekciji kada:

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni 
ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može 
zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, 
da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u 
istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, 
patnjom ili velikim strahom,
2. vlasnik nije označio mikročipom psa u roku 
predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno 
redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid 
dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu 
kućnog ljubimca),
3. vlasnik kućnom ljubimcu daje hranu koja 
mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, 
ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg 
gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna 
intervencija veterinarske inspekcije,
4. vlasnik drži više od 9 životinja starijih od 6 
mjeseci, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa 
skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, 
odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 
6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje 
veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje 
životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti 
propisani važećim propisima,
5. 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 nedležnog 
ministarstva,
8.  podjenik nije u roku od 3 dana prijavio 
nestanak kućnog ljubimca,
9. utvrdi osobne podatke vlasnika 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.

 Komunalni redar dužan je obavijestiti 
policijui/ili državno odvjetništvo kad uoči situaciju 
koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.
          U svim slučajevima u kojima komunalni 
redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno 
Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili 
drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa 
sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju 
prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja 
obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 30.

           Protiv rješenja komunalnog redara može se 
izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave 
rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne 
odgađa izvršenje rješenja.
         O žalbi  izjavljenoj protiv r ješenja 
komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice 
područne samouprave nadležno za drugostupanjske 
poslove komunalnog gospodarstva.

VII. NOVČANE KAZNE

Članak 31.

 Sredstva naplaćena u skladu sa ovom 
Odlukom za predviđene prekršaje prihod su općine 
Okučani.

          Komunalni redar ima ovlast i dužnost 
provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom 
nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno 
ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može osim 
kazne izreći i usmeno upozorenje.
          Za postupanje protivno odredbama ove 
Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 
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300,00 do 2.000,00 kuna. (temeljem čl. 239 st. 1 
Prekršajnog zakona – NN RH 107/07, 39/13, 
157/13, 110/15, 71/17).
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u 
skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i 
Odlukom  (čl.3.st.1.toč.1.),
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara 
njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštitio od 
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta 
obitavanja (čl.3.st.1.toč.2.),
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili 
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 stavio oznaku 
koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno 
zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima 
(čl.3.st.1.toč.6.),
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj 
pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.8.),
7. redovito ne čisti i ne održava urednim 
prostor u kojem boravi kućni ljubimac 
(čl.3.st.1.toč.9.),
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za 
motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu 
(čl.3.st.3.toč.6.),
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno drži u 
prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 
slobodnog kretanja izvan tog prostora 
(čl.3.st.3.toč.7.),
10. veže psa, osim privremeno u iznimnim 
situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije 
izvedivo. U tom slučaju pas se može vratiti 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 drži propisanih pravila o vezanju psa 
(čl.3.st.3.toč.8.),
11. trajno drži kućnog ljubimca 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.9.),
12. drži kao kućne ljubimce opasne i 
potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u 
Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih 
vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke 
(čl.3.st.3.toč.10.),
13. vlasnik nije odgovarajućim odgojem i/ili 
školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u 

odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu 
(čl.3.st.4.),
14. vlasnik kućnog ljubimca ne drži na način 
da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši 
dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara 
okolnih nekretnina (čl.4.st.2.),
15. vlasnik koji psa drži u stanu ili kući bez 
okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi 
obavljanja nužde i zadovoljenja ostalnih dnevnih 
fizičkih aktivnosti (čl.4.st.3.),
16. psa izvodi na javne površine gdje to ovom 
odlukom nije dopušteno 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 one očisti 
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 povodca. (čl.16.),
23. ne drži pod kontrolom razmnožavanje 
kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano 
razmnožavanje (čl.19.),
24. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa 
odnosno mačke po naredbi komunalnog redara 
ukoliko je općina propisala trajnu mjeru 
sterilizacije kao obvezan način kontrole 
razmnožavanja (čl.20.),
25. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 
nisu u skladu s pravilnikom što ga donosi 
gradonačelnik (čl.21.st.4.),
26. koristiti životinje za sakupljanje donacija, 
prošnju te izlagati ih na javnim površinama, 
sajmovima, tržnicam i slično, kao u zabavne ili 
druge svrhe bez suglasnosti upravnog tijela 
nadležnog za komunalno gospodarstvo (čl.27.),
27. prodaje kućne ljubimce na javnim 
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površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim 
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju 
kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima 
kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim 
ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama 
(čl.28.).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste

Članak 32.

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

Ostale odredbe

Članak 33.

� Na sve što nije nije regulirano ovom 
Odlukom, a koje se nedvojbeno sadržajno tiče ove 
Odluke (lex specialis), primjenjuju se odredbe 
Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17) kao lex 
generalis.

Članak 34.

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

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

                                                                                            
KLASA: 363-01/18-01-01
URBROJ:2178/21-01-18- 01
Okučani, 24. travnja 2018. Godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1433



PRILOG 1.

Minimalna površina ograđenih prostora za pse

MASA 
PASA 

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)
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KUKCI (Insecta)
� - sve vrste mrava i termita
STONOGE (Chilopoda)
� - porodica: Scolopendridae 
PAUČNJACI (Arachnida)
� - sve otrovne vrste

13.

 Na temelju članka 80. stavak 1. i  stavak 2. 
Zakona o loklanim izborima ("Narodne novine br. 
144/12, 121/16) i članka 37. Statuta općine Okučani 
("Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije" 
broj 10/09 i 4/13 ) Općinsko vijeće općine Okučani 
na 8. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine 
donosi:

ZAKLJUČAK

o prestanku mandata i početku obnašanja 
dužnosti vijećnice u Općinskom vijeću 

općine Okučani

Članak 1.

 Prima se na znanje  Izvješće Mandatne 
komisije o prestanku mandata vijećnika Općinskog 
vijeća općine Okučani Ivane Mijatović, Lađevac 69, 
Okučani, koja je podnijela ostavku iz osobnih 
razloga  dana 13. travnja 2018. godine sukladno 
članku 81. stavak 1. i 2. Zakona o loklanim izborima 
("Narodne novine" 144/12 i 121/16.) i o početku 
obnašanja dužnosti zamjenice Marinke Blažević, 
Vrbovljani 165, Okučani.

Članak 2.

 Marinka Blažević iz Vrbovljana 165, 
Okučani, počinje obnašati vijećničku dužnost dana 
14. travnja 2018. godine u Općinskom vijeću općine 
Okučani.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 013-03/18-01/01
UR.BROJ: 2178/21-01-18-01
Okučani, 24. travnja 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

14.

 Na temelju članka 34. Statuta općine 
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko- posavske 
županije" broj 10/09 i 4/13), a na prijedlog Komisije 
za izbor i imenovanja, Općinsko vijeće općine 
Okučani na 8. sjednici održanoj 24. travnja 2018. 
godine donosi:

RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju predsjednika
Odbora za proračun i financije općine Okučani

Članak 1.

1. Ivana Mijatović, Lađevac 69, Okučani 
razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora 
za proračun i financije općine Okučani.

2. Marinka Blažević, Vrbovljani 165, 
Okučani imenuje se na dužnost 
predsjednika Odbora za proračun i 
financije općine Okučani.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2178/21-01-18-01
Okučani, 24. travnja 2018. godine     

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

15.

 Na temelju članka 34. Statuta općine 
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko- posavske 
županije" broj 10/09 i 4/13), a na prijedlog Komisije 
za izbor i imenovanja, Općinsko vijeće općine 
Okučani na 8. sjednici održanoj 24. travnja 2018. 
godine donosi:

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika

Mandatne komisije

Članak 1.

1. Ivana Mijatović, Lađevac 69, Okučani 
razrješuje se dužnosti predsjednika 
Mandatne komisije.

2. Marinka Blažević, Vrbovljani 165, 
Okučani imenuje se na dužnost 
predsjednika Mandatne komisije.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2178/21-01-18-02
Okučani, 24. travnja 2018. godine     

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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16.

 
 Na temelju članka 39.st. 1 i 2. Zakona o proračunu (N.N. br.87/08,136/12 i 15/15) i čl. 34. Statuta općine 
Okučani (" Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije " br. 10/09 i 04/13), Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici 
održanoj 24. travnja 2018.godine donijelo je slijedeći : 

GODIŠNJI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ 

ZA 2017. GODINU 

Članak 1. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Okučani za 2017.godinu sadrži: 

Članak 2. 

Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema ekonomskoj 
klasifikaciji :
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Članak 3. 

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj 
klasifikaciji kako slijedi: 
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Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 
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Članak 4. 

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji kako slijedi: 

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 
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Članak 5. 

Razvojni program i izvršenje za 2017.g. sastavni je dio Godišnjeg izvješća proračuna 

Članak 6. 

Ovo Izvješće stupa na snagu 8. dana od objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije". 

OPĆINA OKUČANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa : 400-06-18-01-01 
Ur. br.: 2178/21-01-18-01 
U Okučanima, 24. travnja 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivica Pivac v.r. 
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17.

       Na  temelju  članka  28.  stavka  1. i 3.  a  u  svezi  s  člankom  22.  stavkom  1. Zakona  o  komunalnom  
gospodarstvu (NN br.26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)  te članka  34. Statuta  općine  Okučani («Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije», 10/09 i 04/13 )  Općinsko  vijeće  općine  Okučani  na  svojoj 8. sjednici održanoj  
dana 24. travnja 2018.  godine,  donijelo  je  

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u   2017. godini

Članak 1.

 Programom održavanja komunalne infrastrukture ostvareno je 796.417,66 kn od planiranih 931.000,00 kn.
                                                  

Članak  2.
                                                 
U 2017.godini opseg održavanja komunalne infrastrukture planiran je sukladno realnim materijalnim i 
predvidivim financijskim sredstvima s naslova komunalne naknade i doprinosa.
Izvršenje  Programa  bit  će u korelaciji s  prikupljenim  sredstvima   iz  navedenog  izvora  financiranja.
Program  obuhvaća:

I. Odvođenje  atmosferskih  voda              
                                                                                         Planirano          Ostvareno       
                                                       

     Održavanje , čišćenje  slivnika, izmuljenje jaraka, 
      odžavanje čistoće u fontani, održavanje svih 
      ostalih objekata za odvodnju atmosforskih voda  
       i  odvodnih otvora                                                              15.000,00  kn      11.180,63 kn

____________________________________________________________
       Ukupno I :                                                                            15.000,00 kn          11.180,63 kn                                                                

II.     Održavanje  čistoće  javnih  površina

a) Održavanje spomen obilježja                                        15.000,00 kn          9.165,13 kn
b) njegovanje, zaštita postojećih stabala, ukl.grmlja,       

uklanjanje bolesnih grana i sječa suhih stabala          15.000,00 kn         12.879,59kn
                                                

c )   metenje javnih površina, sakupljanje lišća, 
   uklanjanje uličnog otpada , podr.Okučana                 95.000,00 kn        76.742,18 kn       

          d)   košenje travnatih površina                                              85.000,00 kn       110.159,59 kn           
          e)   razni drugi radovi na javnim površinama                                              
             ( odvoz glomaznog otpada i sl.)                                          5.000,00 kn           2.670,19 kn
          g) usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa           8.000,00 kn           6.374,63 kn
              za otpad                                                                  ___________________________________
            - Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                                223.000,00 kn        217.991,31 kn      
            - ugovoreni  poslovi sa drugim dobavljačima
                   većih mogućnosti  i dr usl.                                             21.000,00 kn          6.250,00 kn
                                                                                                                                                          
_______________________________________________________________________________
                       Ukupno  II :                                                                244.000,00 kn      224.241,31 kn                     
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III.           Održavanje  javnih  površina          

a) održavanje makadamskih i pješačkih staza                15.000,00 kn               -          
b)   sadnja cvijeća i ukrasnog bilja, okopavanje korova
       i nasipanje zemljom te prihrana tijekom godine         12.000,00 kn        11.414,25 kn
                                                                                                              

c) održavanje kom.objekata i uređaja u općoj upotrebi 
 fontana, autob.stajal., kino dv., čistač-ica zgrade općine       60.000,00 kn       49.798,40 kn
d)  montaža, demontaža pozornice                                              6.000.00 kn                   -
e)   uklanjanje protupravno postavljenih objekata                    5.000,00 kn                  -
_____________________________________________________________________________                                                            

                              Ukupno III :                                                                              98.000,00 kn          61.212,65 kn

                                                                                                                                                                                                                                                        
IV.     Održavanje  narazvrstanih  cesta   

 a)  saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta                28.000,00 kn    14.752,86 kn 
 b)  košenje uz bankine uz nerazvrstane ceste                                        35.000,00 kn      11.776,65  kn
 c)  zimska služba ( nabava i posipanje soli, čišćenje od                     
      snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima) 38.000,00 kn      13.517,94 kn
       -održavanje javnih površina                                                                                                                         
_____________________________________________________________________________________                                                    

- Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                                              101.000,00 kn      40.047,45kn    
                 
- ugovoreni poslovi sa dobavljačima većih mogućnosti                    
   ( rad strojeva za druge vrste komunalnih poslova)                   14.000,00 kn           7.562,50 kn 
__________________________________________________________________________
                                                                                                115.000,00 kn        47.609,95 kn

IV.1  Investicijsko održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta                       

- Investicijsko održavanje i uređenje ul. Kralja Tomislava
dužine 222 m, širine 5,2 m- 1.044- m2                                       225.000,00 kn           224.393,88 kn

- _________________________________________________________________________________
-                                                                                                       225.000,00 kn           224.393,88 kn
- __________________________________________________________________________________
- Ukupno  IV i IV.1:                                                                     340.000,00 kn            272.003,83 kn

V. Održavanje groblja; prilaznih putevai zgrada mrtvačnice
        a)   održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice     8.000,00 kn             5.774,18   kn

             _______________________________________________________________ 
                Ukupno V :                                                               8.000,00 kn            5.774,18 kn
             
VI.      Postavljanje i skidanje svjetlećih lampica

            a)  postavljanje i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za Božić               16.000,00 kn        11.381,09 kn  
_____________________________________________________________________________________________
                   Ukupno VI :                                                                                        16.000,00 kn        11.381,09 kn                                                        
  VII.   Javna rasvjeta                 
    
       a) troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela 

(žarulje NAV-T250, 210, 150, 125, 70 W, prigušnice-531-125W, 531-400W, 530-150W, 530-250W, osigurači, 
rastalni 10A, propaljivač 70-400W, razdjelnik MVL/435/2 osigurača i usluga hidraul.pod.košare s rukovateljem). 

                                                                                                                      40.000,00 kn       30.260,01 kn
          b) potrošnja el.energije za javnu rasvjetu                                  170.000,00 kn       180.363,96 kn     
_____________________________________________________________________________________
                      Ukupno VII :                                                                                    210.000,00 kn    210.623,97 kn        

                                      
Članak  3.

Ovo Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u  
«Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije» .

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1458



OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE   OKUČANI

Klasa:363-03/18-01-02
Urbr.:2178/21-01-18-01
U  Okučanima, 24. travnja 2018.god.                                              

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac v.r.

18.

  Na  temelju st.4.čl.30. Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o izmjenama i dopunama                                                                                                                                             
Zakona o o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03 pročišć.tekst i 82/04,178/04,38/09,79/09,153/09,                                                                                                                                                                          
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13,147/14,36/15) i čl.34  Statuta općine Okučani ("Sl.vjesnik Brodsko-
posavske županije" br.10/09 i 04/13) Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj 24.travnja 2018.g. donijelo je:

Z A K LJ U Č A K

 o usvajanju izvršenja financijskog provođenja
Odluke o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. g.

I

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1459



II 

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

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 400-06/18-01-02
Ur.br.:2178/21-02-18-01
Okučani 24. travnja 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

19.

  Na temelju čl. 34. Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske  županije "10/09 i 
04/13)  Općinsko vijeće na svojoj 8.sjednici održanoj 24. travnja 2018.g. donijelo je:

Z A K LJ U Č A K
Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području općine Okučani za 2017. g. za 2017.g.

I

II 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave  u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 400-06/18-01-03
Ur.br.:2178/21-02-18-01
Okučani 24. travnja 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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20.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br.10 /09 i 
04/13) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 24. travnja 2018.g. donijelo je 
 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulturi, športu,
javnog informiranja, manifestacija i udruga građana općine Okučani za 2017. godinu

I

1. Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Proračunu općine Okučani u 
2016.godini izdvojeno je 286.562,66 kn, a planirano je 301.600,00 kn.
Sredstva su utrošena za financiranje programa dječjeg vrtića u Okučanima kao ugovorna strana Ustanove 
Centra za predškolski odgoj “Grigor Vitez“ Nova Gradiška. 
 Financiranje programa osnovnoškolskog obrazovanja za posebne programe-O.Š.Okučani-planirano 10.000,00 
kn – ostvareno je 6.741,00 kn, a financiranje srednjoškolskog obrazovanja i stipendiranje učenika i studenata - 
planirano je 24.000,00 kn, a ostvareno je 21.600,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 
35.000,00, a ostvareno je 33.475,00 kn.
. Ukupno javne potrebe u području predškolskog odgoja i naobrazbe-planirano je 370.600,00 kn, a ostvareno 
je 348.378,66 kn .

 2. Program javnih potreba u kulturi i javnog informiranja
 Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih 
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi iz Proračuna općine Okučani izdvojeno je 
za financiranje matične ustanove u kulture u općini :
- Narodne knjižnice i čitaonice Okučani planirano je 145.900,00 kn , a ostvareno je 135.050,68 kn .
- za djelatnost ustanova i udruga u kulturi koje su od interesa za općinu Okučani, djelatnost javnog 
informiranja čije programe, projekte i djelatnosti financira Općina u ukupnom planiranom iznosu 81.000,00 
kn, a ostvareno u iznosu od 79.600,00 kn , koji su raspoređeni slijedećim korisnicima :
 - KUD "Tkanica" - 28.000,00 ,00 planirano, a ostvareno je 27.600,00 kn
 - SKD "Prosvjeta" - 8.000,00 kn „ –„ „-„  7.000,00 kn 
 - Radio "Bljesak" - 45.000,00 kn „ –„ „-„   45.000,00 kn
 Ukupno izvršenje Programa javnih potreba u kulturi i javnom informiranju iznosi – 214.650,68 kn. 
 
 - Manifestacije u kulturi 
 - Susreti povratničkih folklornih skupina RH- kulturna manifestacija koja se održala u kolovozu uz 
sufinanciranje Ministarstva kulture, županije Brodsko-posavske, i uz organizaciju općine Okučani i KUD-a 
Tkanica – planirano je 10.000,00 kn, a ostvareno 10.000,00 kn.
Sredstva od 10.000,00 kn Općina Okučani je sufinancirala istu manifestaciju kroz donaciju KUD-u „Tkanica“ 
. 
Za financiranje ostalih kulturnih programa (investicijsko održavanje objekata kulture, izložbe, predstave, 
izdavačka djelatnost i dr )- planirano je ukupno-7.000,00 kn – a izvršeno je 3.000,00 kn.
Ukupno izvršenje Programa manifestacije u kulturi – 13.000,00 kn
 Ostali kulturni programi-planirano-113.000,00 kn – ostvareno -113.000,00 kn .
 Za financiranje ostalih kulturnih programa -investicijsko održavanje objekata kulture- kroz javnu potrebu u 
kulturi RH za 2017.g. ugovorom Ministarstva kulture odobrena su sredstva od 100.000,00 kn za projekt 
Srednjovjekovni grad B.Stijena koju je kroz stručni, konzervatorski rad obavio Gradski muzej N.Gradiška 
kojem su i upućena ista sredstva te ugovorom obveza sredstva županije Brodsko-posavske u iznosu od 
10.000,00 kn te iz proračuna općine Okučani donirana su sredstva za pokriće dijela troškova po dostavljenom 
Izvješću od 3.000,00 kn . 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1461



 Ukupno Program javnih potreba u kulturi, javnom informiranju te manifestacijama u kulturi planirano je 
356.900,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 340.650,68 kn. 

 3. Program javnih potreba u športu
 Programom javnih potreba u športu u Proračunu općine Okučani planirano je u 2017.godini 92.000,00 kn .
 Financijska sredstva javnih potreba u športu raspodijeljena su :
 - NK "Psunj-Sokol" - 54.000.00 kn planirano-ostvareno – 52.000,00 kn
 - ŠRU "Pastrva" – 8.900,00 kn planirano, ostvareno -8.900,00 kn 
 - Biciklistički klub "Sv.Franjo" Okučani-planirano 6.000,00 kn- ostvareno - 6.000,00 kn
 - Nanbudo klub Okučani -planirano 12.000,00 kn, a ostvareno 11.000,00 kn
 - Ostale udruge u športu – planirano je 4.100,00 kn, a ostvareno 0,00 kn 
 Manifestacije u sportu :
 - Ljetna nogometna liga i program škole nogometa -planirano 7.000,00 kn, ostvareno-
 6000,00 kn 
 Ukupno Program javnih potreba u športu ostvaren je u iznosu od 83.900,00 kn .

 4. Program javnih potreba udruga građana na području općine Okučani i drugih udruga
 - Hrvatska udruga umirovljenika planirano 7.000,00 kn, ostvareno-7.000,00 kn
 - Hrvatska udruga "Banja Luka"-planirano 4.000,00 kn ostvareno- 4.000,00 kn
 - Udruga dragovoljaca Domovinskog rata Okučani – planirano 10.000,00 kn, a ostvareno
 je 6.500,00 kn 
 - Lovačka udruga „Vepar “ Okučani-planirano 4.000,00 kn, a ostvareno 0,00 kn
 - Ostale udruge-udruge proizašle iz Domovinskog rata i druge udruge od interesa za općinu
 Okučani-planirano- 7.000,00 kn - ostvareno 17.900,00 kn kn 
 Ukupno Program javnih potreba udruga građana na području općine Okučani ostvaren je 
 od planiranih 36.000,00 kn u iznosu od 35.400,00 kn.
 
 5. Program rada vjerskih zajednica na području općine Okučani 
 Djelatnost rada vjerskih zajednica financiran u 2017.g. iz proračuna općine Okučani 
 raspoređena su sredstva :
 - Financiranje Programa župe "Sv.Vid", planirano 15.000,00 kn, ostvareno-12.500,00 kn 
 - Financiranje programa župe „Sv. Vid“ u Okučanima-kapitalna donacija pri izgradnji
 Župnog stana u Okučanima, planirano 25.000,00 kn, ostvareno 35.000,00 kn
 - Financiranje programa SPC Okučani, planirano 8.000,00 kn, a ostvareno 8.000,00 kn 
 - Financir. obnove SPC u Okučanima planirano je 15.000,00 kn, a ostvareno-10.000,00 kn
 - Financiranje župe G.Bogićevci- pomoć pri izgradnji crkve u Smrtiću planirano 5.000,00
 kn , a ostvareno – 5.000,00 kn 
 Ukupno Program rada vjerskih zajednica planirano je 68.000,00 kn -ostvareno 70.500,00 kn 

 6. Manifestacije na području općine Okučani
 - Obilježavanje Dana općine Okučani planirano 27.000,00 kn-ostvareno 25.957,73 kn
 Obilježavanje obljetnice "Bljesak" planirano 36.000,00 kn- ostvareno 35.820,82 kn 
 Obilježavanje Dana mjesnih odbora planirano 11.000,00 kn – ostvareno- 10.477,59 kn
 Ostale manifestacije - tradicionalan susret i maraton grada Taszar Mađarska i općine 
 Okučani-planirano 2.500,00 kn- ostvareno- 2.411,00 kn 
 Ostale manifestacije-Advent u Okučanima-planirano 4.000,00 kn-ostvareno 2.500,00 kn
 Obilježavanje pogibije pripadnika postrojbe „Risovi“-Kutina planirano -2.500,00-
 - ostvareno 2.500,00 kn
 Dani starijih osoba-planirano 3.700,00 kn- ostvareno-3.625,00 kn
 Druge manifestacije i programi od značaja za Općinu Okučani koje su se odvijale na 
 području općine Okučani-planirano-7.300,00 kn-ostvareno-8.525,85 kn
 drugi programi (Dani udruga i dr.)-planirano- 5.000,00kn-ostvareno-4.975,00-kn 
 Ukupno Manifestacije na području općine Okučani-planirano -99.000,00 kn, ostvareno
 - 96.792,99 kn.
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II

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

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Kl.: 400-06/18-01-08  
Ur.br.: 2178/21-01-18- 01
U Okučanima, 24. travnja 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

21.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 
04/13) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 8. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine donijelo je

IZVJEŠĆE  

o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito
 izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Članak 1.

Proračunom općine Okučani za 2017. godinu prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada uz prostoru planirao  se u iznosu od 18.000,00 kn koji je ostvaren u iznosu od 23.674,72 kn .

Članak 2.

Programom utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru sredstva su utrošena 
za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselja Okučani, odnosno za dio financiranja asfaltiranja i uređenja 
ulice „Bljesak“ u Okučanima, sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2017.godinu.

Članak 3. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:  400-06/18-01-05
Ur.broj: 2178/21-01-18- 01 
Okučani, 24. travanj 2018. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac v.r.
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22.

 � Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije „ 
br. 10/09 i 04/13) Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine donijelo je 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

Članak 1.

 Proračunom općine Okučani za 2017.godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 
375.000,00 kn, a koja su U 2017. godini ostvarena u iznosu od 343.194,23 kn.

Članak 2.

 Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.godinu u cijelosti su utrošena za izgradnju 
kapitalne infrastrukture u općini Okučani u 2017. godini temeljem Programa gradnje objekata komunalne 
infrastrukture.

Članak 3. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:  400-06/18-01-06
Ur.broj: 2178/21-01-18-01 
Okučani, 24. travanj 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac v.r.
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23.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije„ 10/09 i 
04/13) Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj 24.  travnja 2018. godine donijelo je 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području 
općine Okučani za 2017. g.

Članak 1.

 Proračunom općine Okučani za provedbu Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na 
području općine Okučani za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 115.000,00 kn za slijedeće aktivnosti:

DVD Okučani- planirano- 100.000,00 kn – ostvareno – 79.000,00 kn 
Civilna zaštita- planirano- 10.000,00 kn- ostvareno –  9.086,56 kn kn
Sufinanciranje Gorske službe spašavanja – planirano 5.000,00 kn- ostvareno – 5.000,00 kn
Ukupno utrošena sredstva za provedbu Programa iznose 93.086,56 kn

Članak 2. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:  400-06/18-01-07
Ur.broj: 2178/21-01-18-01 
Okučani, 24. travanj 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac v.r.
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24.

 Na temelju članka 34. Statuta općine 
Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09 i 04/13) Općinsko vijeće na 
svojoj 8. sjednici održanoj 24. travnja 2017.godine 
donijelo je 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa organiziranja javnih 
potreba u području dodatnih usluga u 
zdravstvu i preventivi općine Okučani 

za 2017. godinu

Članak 1.

 U Proračunu općine Okučani za provedbu 
Programa organiziranja javnih potreba u području 
dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi općine 
Okučani za 2017. godinu za aktivnost : 
 Poslovi deratizacije i dezinsekcije planirano 
je 80.000,00 kn, a ostvareno je 78.625,00 kn .

Članak 2. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:  400-06/18-01-08
Ur.broj: 2178/21-01-18-01 
Okučani, 24. travanj 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac v.r.

25.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  4 9 .  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br 20/18) i članka 
34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 04/13) 
Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj 24. 
travnja 2018.godine donijelo je: 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje i 
zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za 

ribnjake  na području  općine Okučani 
za 2017. g.

Članak 1.

 Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje i davanje na 
korištenje poljoprivrednog zemljišta i ribnjake u 
vlasništvu Republike Hrvatske u dijelu od 65% od 
ukupno naplaćenih sredstava su prihod općine 
Okučani. Sredstva od zakupa i prodaje zemljišta u 
vlasništvu općine Okučani u cijelosti su prihod 
općine Okučani.

Članak 2.

Sredstva iz prethodnog članka namijenjena su za 
financiranje programa katastarsko-geodetske 
izmjere zemljišta,  sređivanje zemljišno-knjižnih 
stanja, održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih 
putova, sufinanciranje i druge poticajne mjere u 
unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

Članak 3.

Proračunom općine Okučani u 2017. godini planiran 
je i  ostvaren prihod od zakupa i  prodaje 
poljoprivrednog zemljišta u iznosima:

- planiran prihod od prodaje 285.000,00 kn, 
a ostvaren je u iznosu od 113.632,07 kn

- planiran prihod od zakupa 66.000,00 kn, a 
ostvaren je u iznosu od 32.939,83 kn

                                
Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2017.godini 
ostvareno je financiranje za uređenje ruralnog 
prostora; održavanje nerazvrstanih cesta, geodetska 
izmjera te održavanje i nasipanje prilaznih puteva- 
iznos 136.358,90 kn te provođenjem poticajnih 
mjera za unapređenje poljoprivrede; edukacija 
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(voditelj gospodarstva), umjetno osjemenjivanje 
krava i kontrolu plodnosti tla-iznos 10.213,00 kn-
ukupno -146.571,90 kn
  

Članak 5. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:  400-06/18-01-09 
Ur.broj: 2178/21-01-18-01
Okučani, 24. travanj 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivica Pivac, v.r.

26.

 Na temelju članka 34. Statuta općine 
Okučani "Službeni vjesnik Brodsko- posavske 
županije" br. 10/09. i 4/13.) i 39. Poslovnika 
Općinskog vijeća ("Službeni vjesnik Brodsko- 
posavske županije“ br. 16/09. i 16/13.) Općinsko 
vijeće općine Okučani na svojoj 8. sjednici održanoj 
24. travnja 2018. godine donosi:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća Komisije za redovni 
godišnji popis imovine općine Okučani za 2017. 

god.

I.

Usvaja se Izvješće Komisije za redovni popis 
imovine općine Okučani sa stanjem na dan 31. 
prosinca 2017. godine.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 021-05/18-01-06
URBROJ:2178/21-01-18-01
Okučani, 24. travnja 2018. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.

27.

 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe ("Narodne novine " broj 24/11, 61/11, 
27/13 i 48/13- pročišćeni tekst, 2/14- Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske i 96/16) i članka  
34. Statuta općine Okučani (" Službeni vjesnik 
Brodsko – posavske županije" broj 10/09 i 4/13) , 
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 8. 
sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine, donijelo 
je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna općine 
Okučani za 2018. godinu za redovito 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću općine Okučani

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za redovito 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću općine Okučani koja su osigurana 
u Proračunu općine
Okučani za 2018. godinu.

Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću osigurana 
su u Proračunu općine Okučani za 2018. godinu u 
iznosu od 13.000,00 kuna.
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Članak 3.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava 
proračuna općine Okučani prema ovoj Odluci imaju 
političke stranke koje imaju najmanje jednog 
vijećnika u Općinskom vijeću općine Okučani.

Članak 4.

Obračun i isplata sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
općine Okučani na temelju izvješća Mandatne 
komisije o razultatima provedenih izbora za svakog 
vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća.
Sukladno kriteriju iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 
se iznos od 1.000,00 kuna za svakog vijećnika 
Općinskog vijeća općine Okučani.

Sredstva se raspoređuju političkim strankama kako 
slijedi:

Redni 
broj 

Naziv političke stranke Broj članova Od toga žena Iznos 
sredstava 

1. Hrvatska demokratska 
zajednica (HDZ) 

8 2 8.000,00 kn 

2. Hrvatska seljačka stranka 
(HSS) 

2 - 2.000,00 kn 

3. Demokratski savez srba 
(DSS) 

1 - 1.000,00 kn 

4. Samostalna demokratska srpska 
stranka (SDSS) 

1  1.000,00 kn 

5. Socijaldemokratska partija 
Hrvatske (SDP) 

1 -  
1.000,00  kn 

 UKUPNO 13 2 13.000,00 kn 
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Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća općine 
Okučani prestane članstvo u političkoj stranci, 
financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je 
član pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća općine.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih 
stranaka, financijaska sredstva koja se raspoređuju, 
pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljedbenik 
političkih stranaka koje su udruživanjem prestale 
postojati.

Članka 5.

Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke 
doznačit će se na žiro račun političkih stranaka 
godišnje u jednakim iznosima. Broj žiro- računa za 
doznaku sredstava raspoređenih ovom Odlukom, 
nadležno tijelo političke stranke dužno je pismeno 
obavijestiti Jedinstveni upravni odjel općine 
Okučani.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u " 
Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije".

KLASA: 400-06/18-01-10
URBROJ: 2178/21-01-18-01
Okučani, 24. travnja 2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac, v.r.



OPĆINA  ORIOVAC

7.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 7.sjednici održanoj 
27.03.2018.godine donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju 
potpisnika žiro – računa općine Oriovac

Članak 1.

U Odluci o imenovanju potpisnika žiro-računa 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 13/2017) mijenja se točka 3. 
članka 1. i glasi:

„ 3. Katarina Lesiov  -  OIB 81000696089“

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/8
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  27.03.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1470



8.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na 7.sjednici održanoj  27.03.2018.godine 
donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu načelnika općine 
Oriovac za razdoblje 

srpanj – prosinac  2017.godine

I

 Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja 
Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za 
razdoblje srpanj – prosinac  2017.godine.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/14
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  27.03.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

9.

 Na temelju članka 20. St.1. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13) i 
članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 
7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 7. sjednici 
održanoj   27.03.2018.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac 

za 2017.godinu

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom za 2017.godinu.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/9
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  27.03.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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10.

 Na temelju članka 25.st.9. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18) i članka 
32. statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 7/13) 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 7.sjednici 
održanoj  27.03.2018.godine. donosi

IZVJEŠĆE

o korištenju sredstava od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta

u 2017. godini

Članak 1.

 Sredstva u iznosu od 1.547,04 kuna 
ostvarena u 2017.godini od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta korištena su za slijedeće 
aktivnosti:

- sređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog 
stanja poljoprivrednog zemljišta.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/10
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  27.03.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

11.

 Na temelju članka 25.st.9. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18) i članka 
32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 7/13), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 7. sjednici 
održanoj  27.03.2018.godine. donosi

ZAKLJUČAK

o  prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava 
od promjene namjene poljoprivrednog 
zemljišta.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/10
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac,  27.03.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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12.

 Na temelju članka 31.st.3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(N.N. 86/12, 143/13 i 65/17) i član 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br.10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na 7.sjednici održanoj  27.03.2018.godine. 
donosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa utroška sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru na području općine Oriovac 

u 2017.godini

Članak 1.

 Ostvarenje Programa utroška sredstva 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru na području općine Oriovac 
tijekom 2017.godine u iznosu od 73.589,78 kuna 
provedeno je sa svrhom izrade izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja općine Oriovac, te za 
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih 
naselja, kroz slijedeće aktivnosti:

1. Izrada Izmjene i dopune prostornog plana 
uređenja općine Oriovac   45.000,00 kuna

2. Izgradnja i rekonstrukcija javnih prometnih 
površina  28.589,78 kuna

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/11
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  27.03.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

13.

 Na temelju članka 31.st.3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(N.N. br. 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br.10/09 i 7/13), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 7.sjednici održanoj 
27.03.2018.godine donosi

ZAKLJUČAK

o  prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa 
utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa 
utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na 
području općine Oriovac za 2017.godinu.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/11
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac, 27.03.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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14.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/03 i 7/13) Općinsko vijeće općine 
Oriovac na 7.sjednici održanoj  27.03.2018.godine 
donosi

ZAKLJUČAK

O usvajanju Izvješća o utrošku sredstava 
ostvarenih od zakupa, prodaje, zakupa za 
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Oriovac u 2017. godini

I.

 Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja 
Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, 
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Oriovac u 2017.godini.

II.

 Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije.
 Zaključak i Izvješće dostaviti će se u 
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatskom centru za 
poljoprivredu, hranu i selo..

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/12
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac, 27.03.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

15.

 Na temelju članka 10.st.2. i čl.12.st.2. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 
20/18) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na  
7.sjednici održanoj  27.03.2018.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih 
mjera i mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina 
na području općine Oriovac u 2017.godini.

I.

 Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja 
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Oriovac u 2017.godini.

II.

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. Zaključak i 
Izvješće dostaviti će se u Ministarstvo poljoprivrede 
I Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/13
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac,  27.03.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

7.

 Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 33. stavka 2. 
Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ 4/13), a na prijedlog 
člana Općinskog vijeća podržanog od 1/3 ukupnog 
broja članova Općinskog vijeća,  Općinsko vijeće 
općine Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici održanoj 
dana 19. travnja  2018. godine,  donosi

ODLUKU

 o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

Članak 1.

 Za potpredsjednika Općinskog vijeća 
izabran je 

 
TOMISLAV BIČANIĆ

 rođen 28.03.1978.
OIB 51287144173

Grabarje 6/A
35201 Podcrkavlje

Članak 2.
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 021-01/18-01/5
URBROJ: 2178/13-01-18-1

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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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 – pročišćeni 
tekst) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na 10. 
sjednici, održanoj dana 19. travnja 2018. godine, 
donosi

O D L U K U

o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću

I.   � TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

� Ovom Odlukom općina Podcrkavlje (u 
daljnjem tekstu: osnivač) osniva društvo s 
ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: 
Društvo) te se osobito uređuje: osnivač Društva, 
tvrtka  sjedište Društva, djelatnost Društva, tijela 
Društva, prava i obveze člana Društva, vrijeme 
trajanja i prestanak Društva.
� Društvo se osniva s ciljem unapređenja, 
provođenja i koordiniranja aktivnosti koji se odnose 
na komunalne i druge uslužne djelatnosti, turizam, 
promidžbu i rekreaciju na području općine 
Podcrkavlje.

II.   � OSNIVAČ – ČLAN DRUŠTVA

Članak 2.

� Osnivač i jedini član Društva je općina 
Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 4/13)

III.  TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

� Puni naziv tvrtke Društva glasi: „Dilj Gora“ 
d.o.o.za komunalnu djelatnost.
� Skraćeni naziv tvrtke Društva glasi: „Dilj 
gora“ d.o.o.

Članak 4.

� Sjedište Društva je na adresi: Podcrkavlje, 
Trg 108. brigade ZNG br.11, 35201 Podcrkavlje.

Članak 5.

� Naziv tvrtke, skraćeni naziv tvrtke i sjedište 
tvrtke (Društva) mijenjaju se odlukom Skupštine 
Društva i Nadzornog odbora.

Članak 6.

� Društvo može imati podružnice i urede i van 
sjedišta tvrtke, a odluku o osnivanju podružnice 
donosi Skupština Društva i Nadzorni odbor.

Članak 7.

� Društvo u svom poslovanju koristi pečat.
� Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i 
poništavanje propisuje Uprava Društva.
� Društvo može imati i koristiti zaštitni znak 
(logotip) o čemu odlučuje Skupština Društva i 
Nadzorni odbor.

IV.   � PREDMET POSLOVANJA

Članak 8.

� Predmet poslovanja Društva sastoji se  
prvenstveno od obavljanja slijedećih djelatnosti:
Komunalne djelatnosti – posebno održavanje 
čistoće i održavanje javnih površina, upravljanje i 
održavanje groblja, zimsko održavanje nerazvrsta-
nih cesta, upravljanje tržnicama, upravljanje 
stambenim i poslovnim objektima;
- djelatnost posredovanja u gospodarenju 

otpadom
- održavanje nerazvrstanih cesta
- djelatnost trgovanja otpadom
- uklanjanje otpadnih voda,
- sakupljanje otpada,
- obrada i zbrinjavanje otpada,
- oporaba otpada,
- djelatnosti sanacije okoliša te ostale 

djelatnosti gospodarenja otpadom,
- gradnja građevina niskogradnje,
- specijalizirane građevinske djelatnosti 

(uklanjanje građevina i pripremni radovi na 
gradilištu, elektroinstalacijski radovi, 
uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i 
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plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 
završni građevinski radovi i  sl.),

- projektiranje i građenje građevina te stručni 
nadzor građenja

- energetsko certificiranje, energetski pregled 
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i 
hlađenja ili klimatizacije u zgradi

- upravl janje  i  održavanje  sportskom 
građevinom

- trgovina na malo, osim trgovine motornim 
vozilima i motociklima,

- prijevoz za vlastite potrebe
- pružanje usluga u trgovini
- agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i 

upravljanjem
- pružanje usluga putem interneta
- pružanje usluga prodaje putem interneta
- kopneni prijevoz i cjevovodni transport,
- smještaj,
      -    izdavačke djelatnosti,
- poslovanje nekretninama, 
- iznajmljivanje strojeva i opreme sa ili bez 

rukovoditelja
- pružanje usluga parkiranja, nadzor i čuvanje 

vozila na parkiralištu
- pravne i računovodstvene djelatnosti,
- upravljačke djelatnosti, savjetovanje u vezi s 

upravljanjem,
- arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, 

tehničko ispitivanje i analiza,
- promidžba (reklama i propaganda) i 

istraživanje tržišta,
- djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup,
- ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog 

mnijenja
- poljoprivredna djelatnost
- usluge prevođenja
- djelatnosti zapošljavanja,
- putničke agencije, organizatori putovanja i 

ostale rezervacijske usluge te djelatnosti 
povezane s njima,

- turističke usluge u ostalim oblicima: 
seoskom, zdravstvenom, kulturnom, 
wellness, kongresnom, za mlade, lovnom, 
športskom ili rekreativnom ribolovu

- ostale turističke usluge iznajmljivanja pribora 
i opreme za šport i rekreaciju

- usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem 
zgrada te djelatnosti uređenje i održavanja 
krajolika,

- uredske  adminis t ra t ivne  i  pomoćne 

djelatnosti, te ostale poslovne pomoćne 
djelatnosti,

- kreativna, umjetnička i zabavna djelatnost,
- organiziranje koncerata, priredbi, revija, 

izložbi, festivala, zabavnih igara, seminara, 
savjetovanja, radionica, sajmova, kongresa i 
drugih skupova

- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka 
i pružanje usluga smještaja

- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju 
na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u 
prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) 
i opskrba tim jelima, pićima i napitcima 
(cetering),

- računalno programiranje, savjetovanje i 
djelatnosti povezane s njima

- obrada podataka
- izrada razvojnih, investicijskih i drugih 

ekonomsko-financijskih programa i studija i 
druge dokumentacije

- izrada analitičkih i stručnih podloga za 
pripremu, izradu i provedbu razvojnih 
dokumenata

- izrada programa i projekata za urbanu i 
ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva

- knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne 
djelatnosti,

- sportske djelatnosti, te zabavne i rekreacijske 
djelatnosti,

- djelatnost privremenog smještaja kućnih 
ljubimaca

- djelatnost skloništa za životinje
- gospodarenje lovištem i divljači
- deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka društvo može 
obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju 
naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem 
opsegu, ili uobičajeno, obavljaju uz navedene 
djelatnosti.

V.   � TEMELJNI KAPITAL

Članak 9.

� Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 
kuna (slovima: dvadesettisućakuna) i sastoji se od 
jednog temeljnog uloga u iznosu od 20.000,00 kuna 
kojeg uplaćuje jedini osnivač Društva.
� Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala 
provodi se prema odredbama Zakona o trgovačkim 
društvima (dalje: ZTD).
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VI.   � POSLOVNI UDJELI 

Članak 10.

� Poslovni udjeli iznose:
1. OPĆINA PODCRKAVLJE – 20.000,00 kn, 
100 % poslovnog udjela.
Poslovni udio je djeljiv. Poslovni udio u Društvu 
može se prenositi kao cjelina i kao djeljivi dio.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

� Organi društva su Uprava, Skupština i 
Nadzorni odbor.

Uprava Društva
�

Članak 12.

� Uprava Društva sastoji se od jednog člana – 
direktora.
� Uprava Društva imenuje se i opoziva 
odlukom Skupštine.
� Član društva može imenovati posebnom 
odlukom jednog ili više prokurista.

Članak 13.

� Direktor vodi poslove Društva u skladu s 
ZTD-om i drugim posebnim propisima, odlukama 
članova Društva i obvezatnim uputama Skupštine 
Društva i Nadzornog odbora.

Članak 14.

� Direktor može biti svaka fizička osoba koja je 
potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje 
zapreke propisane ZTD-om.
� Posebne uvjete za imenovanje direktora 
određuje Skupština Društva.

Članak 15.

� Direktor zastupa Društvo pojedinačno i 
samostalno.
� Skupština Društva može članu Uprave – 
direktoru propisati interna ograničenja prava na 
zastupanje koja se ne upisuju u trgovački registar i ne 
djeluju prema trećim osobama.

� Osobe iz ovog članka dužne su pridržavati se 
tako propisanih ograničenja i odgovaraju članovima 
Društva za nanesenu štetu kao posljedicu 
nepridržavanja propisanih im ograničenja.
�

Članak 16.

� Pri vođenju poslova Društva direktor ima 
slijedeće nadležnosti:
- Organizira, koordinira i kontrolira ukupni 

proces rada u Društvu,
- Pojedinačno donosi odluke i zaključuje 

ugovore s trećima u okviru djelatnosti 
Društva,

- Odgovara za zakonitost  rada Društva,
- Prima zaposlenike u radni odnos i odlučuje o 

pravima iz radnog odnosa, 
- Obavlja druge poslove određene zakonom i 

ovom odlukom.

Članak 17.

� Prava i obveze člana Uprave Društva – 
direktora Društva koja nisu propisana ovom 
Odlukom, bit će propisana posebnom odlukom, 
odnosno Ugovorom što će ga Skupština društva 
sklopiti s članom Uprave Društva – direktorom 
Društva.
� Ugovore o radu i druge ugovore s Upravom 
zaključuje predsjednik Skupštine Društva.
� Ugovor sadržava osobito odredbe o:
- Plaći i ostalim primanjima Uprave,
- Posebnim ovlaštenjima, pravima, obvezama i 

odgovornostima,
- Uvjetima za prestanak radnog odnosa i prije 

isteka ugovorenog roka,
- Otpremnini.

Članak 18.

� Direktor ne može u ime Društva sklapati 
pravne poslove sa samim sobom ili kao zastupnik 
nekog drugog, osim ako se posao sklapa isključivo 
radi ispunjenja neke obveze.
� Izuzetno, jedini član Društva, s jedne strane, i 
Društvo s druge strane, mogu zaključiti ugovor o 
ustupanju stvari koje jedini član Društva ustupa 
Društvu kao dio svog temeljnog uloga.

Članak 19.

� Direktor može biti opozvan i prije isteka 
vremena na koje je imenovan naročito u slijedećim 
slučajevima:
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1. Ako Skupština Društva ne prihvati godišnje 
izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je 
Direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih 
rezultata Društva,
2. Ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine 
Društva.

Skupština

Članak 20.

� Skupštinu Društva čini član Društva.�

Članak 21.

� Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima 
koja su u njenoj nadležnosti sukladno primjenjivim 
pravnim propisima Republike Hrvatske, osobito 
Zakona o trgovačkim društvima, a naročito:
- Financijskim izvješćima Društva, izvješćima 

Uprave o stanju Društva, ako ga je Društvo 
dužno izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i 
pokrivanju gubitka,

- Davanju razrješnice direktoru,
- Zahtjevu za uplatu uloga,
- Povratu dodatnih uplata novca članovima 

Društva,
- Imenovanju  i opozivu direktora,
- Izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
- Podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih 

udjela,
- Davanju prokure ili trgovačke punomoći za 

sve pogone koju treba dati direktor,
- Mjerama za ispitivanje i nadzor nad 

vođenjem poslova,
- Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju,
- Promjeni tvrtke i sjedištu Društva,
- Promjeni i dopuni djelatnosti Društva,
- Prestanku društva i imenovanju likvidatora,
- Osnivanju trgovačkih društava i podružnica,
- Smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,
- O drugim pitanjima koja su joj u nadležnost 

stavljena Zakonom ili ovom Odlukom.

Članak 22.

� Skupštinu saziva Uprava društva.
� Skupština se održava u sjedištu Društva ili 
drugom mjestu kojeg u pozivu odredi sazivač.
� Skupština se održava najmanje jednom 
godišnje.

Članak 23.

� Skupština donosi odluke na zakonom 
propisan način.

� Nadzorni odbor

Članak 24.

      � Nadzorni odbor se sastoji od 3 (tri) člana. 
           

Članak 25.

� Nadzorni odbor bira i opoziva Skupština 
Društva.�                              

Članak 26.

           Predsjednika i zamjenika Predsjednika 
Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora 
na konstituirajućoj sjednici većinom od ukupnog 
broja članova.

Članak 27.

� Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 
(četiri) godine. Nakon isteka mandata članovi 
Nadzornog odbora mogu biti birani ponovo. 

Članak 28.

� Poslovi Nadzornog odbora: 

- Može pregledavati i ispitivati poslovne 
knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu i   
vrijednosne papire i druge stvari;
- Daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih 

financijskih izvješća društva i koncerna.
- Podnosi pisano izvješće o obavljenom 

nadzoru Skupštini Društva,
- Zastupa društvo prema upravi
- Po potrebi saziva Skupštinu društva
- Podnosi poslovnik o svom radu
- Daje suglasnost na odluke Uprave, kada je 

to propisano zakonom ili izjavom o   
osnivanju

- Obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom 
povjerene zakonom ili posebnom   odlukom 
Skupštine Društva

� �
Članak 29.

                O svom radu i rezultatima rada Nadzornog 
odbora podnosi pisano izvješće Skupštini Društva 
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najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i 
češće.

Članak 30.

� Nadzorni odbor može valjano odlučivati 
isključivo većinom glasova od ukupnog broja 
članova Nadzornog odbora. 

Članak 31.

           Članovima Nadzornog odbora za njihov rad 
pripada nagrada u visini koju će odrediti Skupština 
Društva.
� �
�   
VIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE 
OSNIVAČA I DRUŠTVA

Članak 32.

� Poslovna godina je kalendarska godina.

Članak 33. 

� U odnosu prema Društvu osnivač ima pravo i 
obvezu uplatiti svoj ulog.
� Društvo ima pravo i obvezu obavljati 
gospodarske djelatnosti za koje je registrirano u 
skladu sa zakonom i u svom poslovanju ostvariti 
dobit.

Članak 34.

� Dobit u Društvu ustanovljuje se za poslovnu 
godinu na kraju godine nakon godišnjeg obračuna 
uspjeha poslovanja u skladu s pozitivnim propisima.

Članak 35.

� Ostvarena dobit raspoređuje se odlukom 
Skupštine Društva na:
1. Razvoj djelatnosti;
2. Za pričuve,
3. Za druge namjene.

Članak 36.

� Gubitak se utvrđuje godišnjim obračunom i 
pokriti će se samo iz sredstava koja se po zakonu 
mogu koristiti za pokriće gubitka.
�

IX.  IZMJENA ODLUKE O OSNIVANJU

Članak 37.

� Ova Odluka može se izmijeniti samo 
odlukom Skupštine Društva.

Članak 38.

� Tijekom trajanja društva temeljni kapital 
Društva može se smanjiti i povećavati u zakonom 
propisanim slučajevima i na zakonom propisan 
način.
� O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala 
odluku donosi Skupština.

X.   � ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 40.

� Razlozi za prestanak Društva sukladni su 
odredbama ZTD.
� Odluka člana o prestanku Društva donosi se u 
obliku javnobilježničke isprave.

Članak 41.

� U svemu ostalom što nije regulirano ovom 
Odlukom o osnivanju, primjenjivat će se 
odgovarajuće odredbe ZTD, te drugi odgovarajući 
pozitivni propisi.

Članak 42.

� Ovlašćuje se  načelnik općine da u ime općine 
poduzme sve aktivnosti, donosi i potpisuje sve 
isprave i akte vezane uz postupak osnivanja Društva.
� Na temelju ove Odluke sastavit će se Izjava o 
osnivanju  Društva.

Članak 43.

           Ova odluka bit će objavljena u „Službenom 
vjesniku  Brodsko-posavske županije“ i web stranici 
općine Podcrkavlje, te stupa na snagu osmog dana 
nakon objave, a primjenjivat će se danom upisa u 
sudski registar.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 023-01/18-01/20
URBROJ: 2178/13-01-18-1

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r. 

9.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 
137/15 i 123/17) i članka 32. stavka 1. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik brodsko-posavske 
županije“ broj 04/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o 
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi, 
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na 10. sjednici 
održanoj dana 19. travnja 2018. godine,  donosi 

STATUT

OPĆINE PODCRKAVLJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni 
djelokrug općine Podcrkavlje, njezina službena 
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način 
rada tijela općine, način obavljanja poslova, oblici 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, 
način provođenja referenduma u pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih 
službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja 
od važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine 
Podcrkavlje (dalje u tekstu: općina).

Samoupravni djelokrug općine iz stavka 1. ovog 
članka uređen je u poglavljima kako slijedi:

I. OPĆE ODREDBE
II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE
III. JAVNA PRIZNANJA

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
1. Referendum
2. Mjesni zbor građana
3. Predstavke i pritužbe
VII. TIJELA OPĆINE
1. Općinsko vijeće
1.1. Radna tijela općinskog vijeća
2. Općinski načelnik
VIII. UPRAVNA TIJELA – Jedinstveni upravni 
odjel
IX. JAVNE SLUŽBE
X. IMOVINA I FINANCIRANJE općine
XI. AKTI OPĆINE I NADZOR NAD 
ZAKONITOŠĆU
XII. JAVNOST RADA
XIII. PROMJENE STATUTA OPĆINE
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na 
kojem se prostire utvrđeno je
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u 
Republici Hrvatskoj.

Granica općine ide granicama područja rubnih 
katastarskih općina u kojima su smještena naselja, 
osim u naselju Rastušje gdje se granica općine 
pomiče dijelom u katastarsku općinu Podvinje i to u 
dijelu građevinske zone predviđene Prostornim 
planom uređenja općine Podcrkavlje.

U sastavu općine su sljedeća naselja: Crni Potok, 
Brodski Zdenci, Donji Slatinik, Dubovik, 
Glogovica, Gornji Slatinik, Grabarje, Kindrovo, 
Matković Mala, Oriovčić, Podcrkavlje, Rastušje i 
Tomica.

Granice općine mogu se mijenjati na način i u 
postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište općine je u Podcrkavlju, Trg 108. brigade 
ZNG br. 11.
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II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb i zastava općine mogu se rabiti na način kojim se 
poštuje tradicija i dostojanstvo
Općine.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu donosi rješenje 
o odobrenju grba i zastave.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka nije 
dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 5.

Grb općine je u obliku poluokruglog štita u crvenom 
polju, dolje srebrna peć za vapno
od kamena tesanca iz čijeg poluokruglog otvora 
izlazi žuto-zlatni plamen, gore dvije srebrne strelice 
u križ vrhovima prema dolje.

Članak 6.

Zastava općine je jednobojna, crvene boje sa grbom 
općine na sredini u sjecištu dijagonala, obostrano. 
Dimenzija omjera dužine i širine zastave je 2:1 u 
skladu sa svim službenim i državnim zastavama.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 7.

Dan općine je 28. lipanj (osnivanje 108. brigade 
ZNG HV 28.06. 1991.).

Članak 8.

Način uporabe i zaštita obilježja općine utvrđuje se 
posebnom odlukom općinskog načelnika.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
osobita postignuća i doprinos od značaja
za razvitak i ugled općine, a osobito za naročite 
uspjehe ostvarene u području gospodarstva, 
znanosti ,  kulture,  zašti te i  unapređivanja 

čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke
kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 10.
Javna priznanja općine su:
1. � Počasni građanin,
2. � Nagrada za životno djelo, a osobito za 

naročite uspjehe ostvarene u području 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 
unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih 
prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i 
drugih javnih djelatnosti,

3. � Nagrada, za naročite uspjehe ostvarene u 
području gospodarstva, znanosti, kulture, 
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, 
ljudskih prava, športa, tehničke kulture, 
zdravstva i drugih javnih djelatnosti,

4. � Zahvalnica, za naročite uspjehe ostvarene u 
području gospodarstva, znanosti, kulture, 
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, 
ljudskih prava, športa, tehničke kulture, 
zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 11.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 
oblik, postupak dodjele te tijela koja
provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE

Članak 12.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
općina uspostavlja i održava suradnju s drugim 
jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 
ugovorima.

Članak 13.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan 
interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za 
njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća.
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Članak 14.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum 
(ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji općine i lokalne jedinice druge 
države objavljuje se u službenom glasilu općine, 
ukoliko postoji, a ukoliko nema općina službeno 
glasilo, objavit će se u službenom glasilu županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 15.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz 
samoupravnog djelokruga u skladu
s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te 
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 
tijela općine.

Članak 16.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja 
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili 
zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito 
poslove koji se odnose na:
1. � uređenje naselja i stanovanje,
2. � prostorno i urbanističko planiranje,
3. � komunalno gospodarstvo,
4. � brigu o djeci,
5. � socijalnu skrb,
6. � primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. � odgoj i osnovno obrazovanje,
8. � kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
9. � zaštitu potrošača,
10. � zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. � protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
12. � promet na svom području te
13. � ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima
kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. 
ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog 
djelokruga detaljnije se uređuje odlukama 
Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 

16. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom 
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica 
lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 
zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 
zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan 
stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 18.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga općine, čije je obavljanje 
od interesa za građane na području više jedinica 
lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti 
na Županiju Brodsko-posavsku.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 19.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju 
o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 
mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.

1. Referendum

Članak 20 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 
prijedlogu o promjeni statuta općine, o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovoga članka može, 
temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti:
 -  jedna trećina članova Općinskog vijeća, 
-  općinski načelnik,
-  i najmanje 20% ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača općine.

� Referendum raspisan radi prethodnog 
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja općine nije obvezujući.

Članak 21.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. 
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ovog Statuta referendum se može raspisati i radi  
opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
�
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika može 
podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača općine i 2/3 članova 
Općinskog vijeća.
�
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i  
mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.
�
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili 
ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini 
u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi 
referendum ne smije se raspisati prije proteka roka 
od 6 mjeseci od dana ranije održanog referenduma.

Članak 22.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači predsjednik Općinskog vijeća  
dužan je podneseni prijedlog za raspisivanje 
referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 
dostaviti središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.

Središnje tijelo državne uprave će u roku od 60 dana 
od dostave prijedloga utvrdit i  ispravnost 
podnesenog prijedloga i da li je referendumsko 
pitanje sukladno odredbama Zakona i u skladu s tim 
svoju odluku dostaviti općinskom vijeću.

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

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 
da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio općinski načelnik, predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako 
prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 
većinom glasova svih članova
predstavničkog tijela.

� Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 
birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
postupiti kao i u stavku 1. i 2. ovog članka.

Članak 23.

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

referendumu, odnosno naznaku pitanja o 
kojem će birači odlučivati,

- � obrazloženje akta ili pitanja o kojima se 
raspisuje referendum,

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

- � i dan održavanja referenduma.

Članak 24.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 
prebivalištem na području općine, odnosno na 
području za koje se raspisuje referendum i upisani su 
u popis birača.

Članak 25.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz 
članka 20. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za 
O p ć i n s k o  v i j e ć e ,  o s i m  a k o  s e  r a d i l o  o 
savjetodavnom referendumu.

2. Mjesni zbor građana

Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog 
zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom.
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Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga 
članka može podnijeti najmanje jedna trećina 
vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 
prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku
od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o 
kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem 
je rezultate održanog zbora građana potrebno 
dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 27.

Zbor građana saziva  Općinsko vijeće u roku od 15 
dana od dana donošenja odluke iz članka 26. stavka 
3. ovoga Statuta.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih 
u popis birača za čije područje je sazvan zbor 
građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je 
javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana. Većina nazočnih može odlučiti da je 
izjašnjavanje tajno.

Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 
ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine.

Opć insko  v i j eće  dužno  j e  da t i  odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
primitka prijedloga.

3. Predstavke i pritužbe

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 
upravnih tijela općine te na nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 

općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je 
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja 
predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 
osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 
sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE

Članak 30.

Tijela općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

1. Općinsko vijeće

Članak 31.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 
tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte 
u okviru prava i dužnosti općine te obavlja i druge 
poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim 
Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno 
tijelo nadležno za obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje 
se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog 
načelnika.

U koliko se na način propisan stavkom 2. ovoga 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 32.

Općinsko vijeće:
1. � donosi Statut općine,
2. � donosi Poslovnik o radu,
3.� donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
općine,

4. � donosi proračun i odluku o izvršenju 
proračuna,

5. � usvaja godišnje izvješće o izvršenju 
proračuna,

6. � donosi odluku o privremenom financiranju,
7. � odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom 
općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 
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0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih 
u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 
imovinom, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez 
primitaka manji od 70.000,00 kn tada 
odlučuje o vrijednosti koja prelazi iznos od 
70.000,00 kn, ali uvijek odlučuje ako 
vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,

8. � donosi odluku o promjeni granice općine,
9. � uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela 

i službi,
10. � donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje 

službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
11. � osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

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

12. � od luču je  o  davan ju  sug la snos t i  z a 
zaduživanje pravnim osobama koje je 
osnovala općina ili koje su u većinskom 
vlasništvu općine,

13. � daje prethodne suglasnosti na statute 
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije propisano,

14. � donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 
suradnji s drugim jedinicama lokalne 
samouprave, u skladu sa općim aktom i 
zakonom,

15. � raspisuje lokalni referendum,
16. � b i r a  i  r a z r j e š a v a  p r e d s j e d n i k a  i 

potpredsjednika Općinskog vijeća,
17. � bira i razrješava predsjednike i članove radnih 

tijela Općinskog vijeća,
18. � odlučuje o pokroviteljstvu općine,
19. � donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 

za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 
priznanja,

20. � imenuje i razrješava i druge osobe određene 
zakonom, ovim Statutom i posebnim 
odlukama Općinskog vijeća,

21. � donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
stavljeni u djelokrug zakonom i pod 
zakonskim aktima,

22. � predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini 
trgovačkog društva u kojem općina ima 
dionice ili udjele u vlasništvu članove 
upravnog t i jela  i  nadzornog odbora 
trgovačkog društva.

Odluke iz stavka 1. točke 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 
15 i 16. ovog članka Općinsko vijeće donosi 
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 33.

Općinsko vijeće odluke donosi većinom glasova ako 
je na sjednici nazočna većina njegovih članova.
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koju je 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća 
biraju članovi općinskog vijeća iz reda članova 
Općinskog vijeća, većinom glasova svih članova, na 
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili 1/3 
(jedne trećine) članova Općinskog vijeća na način i 
postupak utvrđen Poslovnikom o radu Općinskog 
vijeća općine Podcrkavlje.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji 
dužnosti  ne primaju plaću. Predsjednik i 
potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno 
posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 35.

Predsjednik Općinskog vijeća:
- � zastupa Općinsko vijeće,
- � saziva i predsjedava sjednicama Općinskog 

vijeća,
- � predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- � upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak,
- � brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata,
- � održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- � usklađuje rad radnih tijela,
- � potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće,
- � brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog 

načelnika,
- � brine se o zaštiti prava vijećnika i
- � obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom Općinskog vijeća.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika 
Općinskog vijeća u obavljanju svoje
dužnost i ,  zamjenjuje  ga s  is t im pravima 
potpredsjednik.
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Smatra se da je predsjednik Općinskog vijeća 
odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako 
duže od 30 dana nije dostupan dužnosnicima i 
zaposlenicima općine radi dogovora o obavljanju 
poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

U slučaju da predsjednik Općinskog vijeća nije 
nazočan na sazvanoj sjednici Općinskog vijeća 
zamijenit će ga potpredsjednik i potpisuje sve 
odluke i druge akte koje je Općinsko vijeće donijelo 
na toj sjednici.

Članak 36.

Općinsko vijeće čini 13 (trinaest) vijećnika koji se 
biraju na način i u postupku kako je
to propisano posebnim zakonom.

U Općinskom vijeću pravo na razmjernu 
zastupljenost ostvaruju pripadnici nacionalne 
manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima 
nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 37.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
redovnim izborima počinje danom konstituiranja 
Općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvaske o raspisivanju 
sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja 
na snagu odluke Vlade Republike Hrvaske o 
raspuštanju Općinskog vijeća.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 
Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata 
Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 38.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za 
njezino obavljanje vijećnik ne prima
plaću.

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

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 39.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na 
koji je izabran:
- � ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke,

- � ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 
potpuno oduzeta poslovna sposobnost, 
danom pravomoćnosti sudske odluke,

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

- � ako odjavi prebivalište s područja općine, 
danom prestanka prebivališta,

- � ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
danom prestanka državljanstva i

- � smrću.

Članak 40.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 
obnašanje dužnosti koja je prema
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik 
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog 
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
prestaje osmog dana od  dana podnošenja pisanog 
zahtjeva.

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata.

Članak 41.

Vijećnik općinskog vijeća ima prava i dužnosti:
- � sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
- � raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- � predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na 
prijedloge akata,

- � postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća,

- � postavljati pitanja općinskom načelniku i 
zamjeniku općinskog načelnika,

- � sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 
radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- � tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika od upravnih tijela općine i
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- � ima pravo uvida u registar birača za vrijeme 
dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, 
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama 
Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje 
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća.

Članak 42.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 
Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada 
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 
Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, 
sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja 
od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela 
i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te 
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog 
vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. Radna tijela općinskog vijeća

Članak 43.

Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Mandatna komisija
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost.

Članak 44.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- � i z b o r  i  r a z r j e š e n j e  p r e d s j e d n i k a  i 

potpredsjednika Općinskog vijeća,
- � izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća,
- � imenovanje i razrješenje drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama 

Općinskog vijeća,
- � propise o primanjima vijećnika, te naknade 

vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 45.

Mandatna komisija:
- � na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima izabranih 
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog povjerens tva  o 
provedenim izborima,

- � obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 
ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
počinju obavljati vijećničku dužnost,

- � obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 
dužnost,

- � obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
mirovanja mandata vijećnika,

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

Članak 46.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost:
- � predlaže Statut općine i   Poslovnik 

Općinskog vijeća,
- � predlaže pokretanje postupka za izmjenu 

Statuta odnosno Poslovnika Općinskog 
vijeća,

- � razmatra prijedloge Odluke i drugih Općih 
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu   
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim 
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade 
i o tome daje mišljenje i prijedloge 
Općinskom vijeću,

- � obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom.

Članak 47.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih 
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.
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2. Općinski načelnik

Članak 48.

Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na 
neposrednim izborima u postupku i na način kako je 
to propisano posebnim zakonom.

Općinski načelnik je izvršno tijelo općine i nositelj 
je izvršne vlasti općine.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, izvršno tijelo je i 
zamjenik u slučajevima:
- � da je izabran na neposrednim izborima 
zajedno s općinskim načelnikom i
- � ako je mandat općinskog načelnika prestao 
nakon isteka 2 godine mandata.

Zamjenik općinskog načelnika iz st. 3. ovog članka 
koji obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva 
prava i dužnosti općinskog načelnika.

Općinski načelnik i njegov zamjenik stupaju na 
izabrane dužnosti prvog radnog dana koji slijedi 
danu objave konačnih rezultata izbora.

Iznimno od stavka 5. ovog članka, općinski načelnik 
te njegov zamjenik, u slučaju iz čl. 90. st. 1. Zakona o 
lokalnim izborima, stupaju na dužnost danom 
podnošenja ostavke na nespojivu dužnost.

Mandat općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
je četiri godine.

Mandat općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave 
konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog 
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora novoga općinskog načelnika.

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

Općinskog vijeća,
3. � utvrđuje prijedlog proračuna općine i 

izvršenje proračuna,
4. � upravlja imovinom općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktima 
Općinskog vijeća,

5. � odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost 
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u 
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, a ako je iznos 0,5 % 

prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kn 
tada odlučuje o vrijednosti do iznosa od 
70.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje 
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa 
zakonskim propisima i drugom raspolaganju 
imovinom u skladu sa zakonom, ovim 
Statutom i posebnim propisima

6. � upravlja prihodima i rashodima općine,
7. � upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna općine,
8. � donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela općine,
9. � imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

tijela,
10. � imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
11. � utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela 

općine,
12. � predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune,
13. � razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana,
14. � imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

pogona,
15.� donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda 

ili raspisivanju natječaja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti,

16. � sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalnih djelatnosti,

17.� donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda 
ili raspisivanju natječaja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i 
sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

18. � daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 
komunalnih usluga,

19. � imenuje i razrješuje predstavnike općine u 
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava 
i drugih pravnih osoba kojima je općina 
osnivač,

20. � do kraja ožujka tekuće godine podnosi 
Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 
P r o g r a m a  o d r ž a v a n j a  k o m u n a l n e 
infrastrukture i Programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 
prethodnu godinu,

21. � provodi postupak natječaja i donosi odluku o 
najpovoljnijoj ponudi za davanje u Zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu općine u 
skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća 
o poslovnim prostorima,

22. � donosi odluku o uređenju prometa i 
parkiranja na području općine,

23. � organizira zaštitu od požara na području 
općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 
poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od 
požara,
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24. � usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 
općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga općine, odnosno poslova državne 
uprave, ako su preneseni na općinu,

25. � nadzire rad upravnih odjela i službi u 
samoupravnom djelokrugu i poslovima 
državne      uprave,

26. � daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
drugi ovlašteni predlagatelji,

28. � obavlja i druge poslove predviđene ovim 
Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan objaviti odluku o 
imenovanju i razrješenju osoba iz stavka 9. 
podstavka 19. ovog članka u prvom broju službenog 
glasnika koji slijedi nakon donošenja Odluke.

Članak 49.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih 
tijela općine.

Članak 50.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje 
srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko 
vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće 
o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka 
općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži 
izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka 
zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog 
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 
izvješća o istom pitanju.

Članak 51.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine:
-  ima pravo obustaviti od primjene opći akt 

Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti 

od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana 
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko 
vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan 
bez odgode o tome obavijestiti predstojnika 
ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj 
županiji.

Članak 52.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga 
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je 
općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. 
Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili 
spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 
dana nije prisutan u prostorijama općine, a pritom 
dužnosnicima i zaposlenicima općine nije 
neposredno dostupan na drugom mjestu radi 
dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, 
potpisivanja akata i sl.

Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali 
mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 
2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa 
općinskog načelnika.

Pravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju i 
pripadnici nacionalne manjine, sukladno Ustavnom 
zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o 
lokalnim izborima.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti 
hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski osim u godini održavanja redovnih 
lokalnih izbora.

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

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

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. ovoga 
članka smatra se dan početka mandata.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu 
promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku 
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mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni 
načina obavljanja dužnosti jedinstvenom upravnom 
odjelu općine.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog 
dana slijedećeg mjeseca nakon dostave pisane 
obavijesti.

Ako općinski načelnik i njegov zamjenik svoju 
dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme 
profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo 
na plaću kao i druga prava izrada, a vrijeme 
obavljanja dužnosti uračunava im se u staž 
osiguranja.

Ako općinski načelnik i njegov zamjenik svoju 
dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na 
naknadu za rad.

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno 
naknade za rad općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika,  kao i  druga prava vezana uz 
profesionalno obavljanje dužnosti određuje se 
odlukom općinskog vijeća u skladu s odredbama 
posebnog zakona.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno 
posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja 
dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja 
dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž 
osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku 
profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini 
prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 
posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog 
obavljanja dužnosti.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno 
manje od 6 mjeseci, po prestanku obavljanja 
profesionalne dužnosti ostvaruju pravo na naknadu 
plaće i staž osiguranja onoliko mjeseci koliko su 
dužnost obavljali profesionalno i to u visini 
prosječne plaće koja im je isplaćivana prije 
prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

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

Prije isteka roka iz stavka 10. i 11. ovog članka, 
ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, 
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na 
drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti 
općinski načelnik i njegov zamjenik koji je prije 

obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno 
vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na 
rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona 
kojim se uređuju obveze i prava državnih 
dužnosnika.

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

Članak 54.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
mandat prestaje po sili zakona:
- � danom dostave pisane ostavke,
- � danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti,
- � danom pravomoćnosti sudske presude kojom 

je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od jednog mjeseca,

- � danom prestanka prebivališta na području 
općine,

- � danom prestanka hrvatskog državljanstva i
- � ukoliko su opozvani referendumom,
- � ukol iko  Vlada  Republ ike  Hrva t ske 

istovremeno raspusti općinsko vijeće i 
općinskog načelnika sa zamjenikom u slučaju 
da u zakonom određenom roku ne bude 
donesen proračun, odnosno odluka o 
privremenom financiranju,

- � ukoliko u roku od 8 dana od dana koji slijedi 
danu proglašenja konačnih rezultata izbora ne 
podnese ostavku na nespojivu dužnost koja je 
propisana posebnim zakonom,

- � ukoliko ne stupi na dužnost dana koji slijedi 
danu proglašenja konačnih rezultata izbora o   
čemu je dužan predati pismenu vlastoručno 
potpisanu izjavu o početku obnašanja 
dužnosti i

- � smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. 
ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela 
nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 
dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske 
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od 
razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane 
nakon isteka dvije godine mandata općinskog 
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načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja 
mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

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

Članak 55.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se 
opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga 
Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o 
opozivu općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, mandat im prestaje danom objave 
rezu l ta ta  re fe renduma,  a  do  provođenja 
prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će 
povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike  
Hrvatske.

Odluka o opozivu 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 na 
području općine.

VII. UPRAVNA TIJELA – Jedinstveni upravni 
odjel

Članak 56.

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

Ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela uređuje se 
općim aktom općine u skladu sa statutom i zakonom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik 
kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika:
1. � ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. � ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim 

propisima kojima se uređuju radni odnosi 
dovode do prestanka radnog odnosa,

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

4. � ako pročelnik svojim nesavjesnim radom 
prouzroči veću štetu općini.

Ako općinski načelnik razriješi pročelnika sukladno 
stavku 4. ovog članka, rasporedit će ga na drugo 
radno mjesto za koje ispunjava stručne uvjete.

Općina Podcrkavlje može sa drugim jedinicama 
lokalne samouprave osnovati zajedničko tijelo, 
zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko 
trgovačko društvo ili može zajednički organizirati 
o b a v l j a n j e  p o j e d i n i h  p o s l o v a  i z  s v o g a 
samoupravnog djelokruga.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog 
upravnog tijela odluku donosi Općinsko vijeće.

Temeljem odluke Općinskog vijeća, općinski 
načelnik sklopit će sporazum o osnivanju 
zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje:
- � način financiranja,
- � način upravljanja,
- � odgovornost,
- � statusna pitanja službenika i namještenika i
- � druga pitanja od značenja za to tijelo.

Članak 57.

Službenici i namještenici jedinstvenog upravnog 
odjela u okviru svoga djelokruga neposredno 
izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i 
pojedinačnih akata tijela općine te poduzimaju 
propisane mjere, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni 
su općinskom načelniku.

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

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od 
značenja za rad službenika i namještenika u 
jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje 
uređuju se posebnim zakonom.

Članak 58.

U prenijetim poslovima državne uprave, jedinstveni 
upravni odjel ostvaruje sve funkcije tijela državne 
uprave.

Rad jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Jedinstveni upravni odjel ostvaruje javnost rada 
davanjem izvješća i podataka o svom radu.
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Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, 
osiguravaju se u proračunu općine.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 59.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga općina 
osigurava obavljanje poslova u području 
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima 
se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 60.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 
59. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, 
trgovačkih društva,  javnih ustanova ili drugih 
pravnih osoba.

Predstavnike općine u tijelima upravljanja pravnih 
osoba kojima je općina osnivač ili u kojima ima 
udjele Općinu imenuje općinski načelnik.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 61.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 
koja pripadaju Općini, čine imovinu općine.

Članak 62.

Imovinom općine upravljaju općinski načelnik i 
Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i 
ovoga Statuta, pažnjom dobrog gospodara.

U postupku upravljanja imovinom općinski 
načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja 
imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća 
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
imovinom općine.

Članak 63.

Općina ima prihode kojima u okviru svog 
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine su:
- � općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim   
odlukama Općinskog vijeća,

- � prihodi od imovine i imovinskih prava u 
vlasništvu općine,

- � prihod od trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu općine odnosno u 
kojima općina ima udjele,

- � prihodi od naknada za koncesije,
- � novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše općina u skladu sa   
zakonom,

- � udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u 
porezu na dohodak za decentralizirane 
funkcije prema posebnom zakonu,

- � sredstva pomoći i dotacije Republike 
Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i

- � drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 64.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi 
rashoda općine iskazuju se u proračunu
Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti 
iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni 
proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 65.

Proračun općine i odluka o izvršenju proračuna 
donose se za proračunsku godinu i
vrijede za godinu za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca.

Članak 66.

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

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu 
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko 
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na 
način i postupku propisanim zakonom i to najduže 
za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
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Članak 67.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi 
ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun 
se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih 
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 
dopunama proračuna po postupku propisanom za 
donošenje proračuna.

Članak 68.

Materijalno i financijsko poslovanje općine nadzire 
Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih 
sredstava općine nadzire Ministarstvo financija.

XI. AKTI OPĆINE I NADZOR ZAKONITOSTI

Članak 69.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim 
Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, 
proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i 
druge opće akte, te donosi pravilnike, naredbe, 
uputstva i zaključke i daje mišljenje o pojedinom 
pitanju iz svog djelokruga rada.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 
temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 70.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi 
odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za 
to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom 
Općinskog vijeća.

Članak 71.

Radna tijela Općinskog vijeća daju mišljenja i 
donose zaključke i preporuke.

Članak 72.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata 
iz članka 69. stavak 1. ovog Statuta na način i u 
postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire 
zakonitost rada upravnih tijela.

Opći akti objavljuju se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

Članak 73.

Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata 
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka 
može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba 
nadležnom upravnom tijelu županije ili pokrenuti 
upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, 
povjerene javne ovlasti.

Članak 74.

Nadzor zakonitosti općih akata koje Općinsko vijeće 
donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja 
ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i 
nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u 
svojem djelokrugu.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan opći akt koji 
je donijelo Općinsko vijeće dostaviti predstojniku 
ureda državne uprave u županiji, zajedno s izvatkom 
iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja, u 
roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Ukoliko se u zakonom propisanom postupku utvrdi 
da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom, 
odluku o obustavi općeg akta od primjene donosi 
predstojnik ureda državne uprave u Brodsko-
posavskoj županiji kao i središnja tijela državne 
uprave u okviru svog djelokruga na način i u 
postupku kako je to propisano Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj)  samoupravi i drugim 
propisima koji uređuju ovo područje.

XII. JAVNOST RADA

Članak 75.

Rad Općinskog vijeća,  općinskog načelnika i 
upravnih tijela općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 
pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama 
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Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 76.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim 
održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i 
drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu 
Brodsko-posavske županije i na internetskim 
stranicama općine.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se 
davanjem priopćenja i održavanjem konferencija za 
medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata 
općinskog načelnika u službenom glasilu Brodsko-
posavske županije i na internetskim stranicama 
općine.

Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se 
putem komunikacije s medijima i objavljivanjem 
informacija na internetskim stranicama općine.

XIII. PROMJENE STATUTA OPĆINE

Članak 77.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
općinski načelnik, 1/3 članova Općinskog vijeća i 
Komisija za statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća.
�
Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika 
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta.
�
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni statuta isti prijedlog se ne 
može ponovno staviti na dnevni red Općinskog 
vijeća prije isteka roka od 6. mjeseci od dana 
zaključivanja rasprave o prijedlogu.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje 
važiti Statut općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br.  04/13).

Članak 79.

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

KLASA: 021-01/18-01/3
URBROJ: 2178/13-01-18-2

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PODCRKAVLJE

PREDSJEDNIK:
Damir Miletić, ing., v.r. 

10.

 Na temelju članka 32.  Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 10. sjednici, održanoj dana  
19. travnja 2018.  godine,  donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju
 I z v j e š t a j a

o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Podcrkavlje u 2017. godini

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća 
Izvještaj načelnika općine o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture 
na području općine Podcrkavlje  u 2017. godini.

II.

Izvještaj o  izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Podcrkavlje u 2017. godini  koji je podnio 
općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.
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III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/16-01/6
URBROJ: 2178/13-01-18-5
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

11.

 Na temelju članka 30., st. 4  Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 47.  Statuta 
općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 4/13), općinski načelnik 
općine Podcrkavlje,  podnosi

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području 

općine Podcrkavlje za 2017. godinu

I

I  UVOD 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 
2017. godinu, donesen je na 26. sjednici Općinskog 
vijeća općine Podcrkavlje dana 22. prosinca godine 
2016. ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 26-2/16.), I. Izmjene i dopune na 3. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 5. srpnja 
2017. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 12/17.) i   II. Izmjene i dopune na 8. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 19. 
prosinca 2017. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 26/17.) u daljnjem tekstu: 
Program.

II

Program je  ostvaren/izvršen po pojedinim 
stavkama  kako slijedi:
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III

Ovaj Izvještaj  uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/16-01/6
URBROJ: 2178/13-02-18-4
Podcrkavlje, 05. veljače  2018.

NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.
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12.

 Na temelju članka 32.  Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 
19. travnja  2018.  godine,  donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju
I z v j e š  t a j a

o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2017. godini

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
prihvaća Izvještaj načelnika općine o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2017. godini.

II.

Izvještaj o  izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2017. godini  koji je 

podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog 

Zaključka.

III.

Izvještaj će se  objaviti  u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/16-01/7

URBROJ: 2178/13-01-18-4

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing., v.r.

13.

 Na temelju članka 28., st. 4  Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- 

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 47.  Statuta 

općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 4/13), općinski načelnik 

podnosi 

I Z V J E Š T A J

o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2017. godini

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 
2017. usvojen je na 26. sjednici Općinskog vijeća 
općine Podcrkavlje dana 22. prosinca godine 2016. 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
26-2/16.), a I. Izmjene i dopune na 8. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 19. prosinca 2017. 
godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 26/17.) u daljnjem tekstu: Program.
 

Članak 2.
 
Program je  ostvaren/izvršen po pojedinim 
stavkama  kako slijedi:

Tabelarni prikaz
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Članak 3.

Ovaj  Izvještaj uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/16-01/7
URBROJ: 2178/13-02-18-3
Podcrkavlje,  05. veljače  2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.
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14.

 Na temelju članka 32.  Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 
19. travnja  2018.  godine,  donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja  javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvenoj zaštiti na području općine 
Podcrkavlje  u 2017. godini

(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
prihvaća Izvještaj načelnika općine o izvršenju 
Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj 
skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području općine 
Podcrkavlje u 2017. godini.

II.

I zv ješ ta j  o   i zv r šen ju   P rograma 
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i 
zdravstvenoj zaštiti na području općine Podcrkavlje 
u 2017. godini koji je podnio općinski načelnik 
sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/16-01/8
URBROJ: 2178/13-01-18-5

REDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

15.

 Na temelju članka 47. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 4/13), općinski načelnik općine 
Podcrkavlje,  podnosi

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Programa
financiranja  javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvenoj zaštiti na području općine 
Podcrkavlje  u 2017. godini

(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)

I.

I  UVOD 

Program financiranja javnih potreba u socijalnoj 
skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području općine 
Podcrkavlje u 2017. godini  donesen je na 26. 
sjednici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje dana 
22. prosinca godine 2016. ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 26-2/16.), I. 
Izmjene i dopune na 3. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 5. srpnja 2017. godine ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/17.) i   
II. Izmjene i dopune na 8. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 19. prosinca 2017. godine ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 26/17.) u 
daljnjem tekstu: Program.

II.

II UKUPNO IZVRŠENJE PROGRAMA PO 
RASHODIMA

Program je  ostvaren/izvršen po pojedinim 
stavkama  kako slijedi:

Tabelarni prikaz
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III.

Ovaj Izvještaj  uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/16-01/8
URBROJ: 2178/13-02-18-4
Podcrkavlje, 05. veljače 2018.

NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.
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16.

 Na temelju članka 32.  Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 
19. travnja  2018.  godine,  donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja  javnih potreba u odgoju, 
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
općine Podcrkavlje za 2017. godinu

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća 
Izvještaj načelnika općine o izvršenju Programa 
financiranja javnih potreba u odgoju, obrazovanju, 
kulturi, religiji i sportu općine Podcrkavlje za 2017. 
godinu.

II.

Izvještaj o  izvršenju  Programa financiranja javnih 
potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i 
sportu općine Podcrkavlje za 2017. godinu  koji je 
podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog 
Zaključka.

III.
Izvještaj će se  objaviti  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/16-01/9
URBROJ: 2178/13-01-18-5

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

17.

 Na temelju članka 47. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 4/13), općinski načelnik općine 
Podcrkavlje,  podnosi

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Programa financiranja  javnih 
potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji 

i sportu općine Podcrkavlje za 2017. godinu

I.

I  UVOD 

Program financiranja javnih potreba u odgoju, 
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu općine 
Podcrkavlje za 2017. godinu donesen je na 26. 
sjednici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje dana 
22. prosinca godine 2016. ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 26-2/16.),  I. 
Izmjene i dopune na 3. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 5. srpnja 2017. godine ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/17.) i   
II. Izmjene i dopune na 8. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 19. prosinca 2017. godine ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 26/17.) u 
daljnjem tekstu: Program.

II.

II UKUPNO IZVRŠENJE PROGRAMA PO 
RASHODIMA

Program je  ostvaren/izvršen po pojedinim 
stavkama  kako slijedi:

Tabelarni prikaz
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III.

Ovaj Izvještaj  uputit će se Općinskom vijeću na 
raspravu i usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/16-01/9
URBROJ: 2178/13-02-18-4
Podcrkavlje, 05. veljače 2018.

NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.

18.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske 
županije broj 4/13), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. 
travnja 2018. godine donosi: 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Plana  gospodarenja otpadom  za 2017. godinu

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
prihvaća Izvješće načelnika općine o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom na području općine 
Podcrkavlje za 2017. godinu.

II.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom za 2017. godinu koje je podnio općinski 
načelnik sastavni je dio ovog zaključka.

III.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 
2017. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 351-01/18-01/3
URBROJ: 2178/13-01-18-5

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

19.

 Na temelju članka 20. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 
94/13 i 73/17), a u svezi s točkom 12. Plana 
gospodarenja otpadom općine Podcrkavlje za 
razdoblje od 2017. - 2022. godine  („Službeni 
vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj 22/17), 
općinski načelnik općine Podcrkavlje Općinskom 
vijeću podnosi: 

IZVJEŠĆE

 o provedbi Plana gospodarenja otpadom
 općine Podcrkavlje za 2017. godinu

1. Uvod

Općina Podcrkavlje, Općinsko vijeće donijelo je 
Plan gospodarenja otpadom općine Podcrkavlje za 
razdoblje 2017. - 2022. na svojoj sjednici održanoj 
dana 20.05.2011., a isti je objavljen u „Službenom 
vjesniku“ Brodsko-posavske županije br. 22/2017 
na str. 3720. 
Svrha donošenja Plana gospodarenja otpadom je 
definiranje okvira za održivo gospodarenje otpadom 
koje obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera 
usmjerenih na sprečavanje nastanka otpada, 
smanjivanje količine otpada, skupljanje i prijevoz 
otpada, oporabe i zbrinjavanja otpada, te niz drugih 
djelatnosti vezanih uz otpad.
 Isto tako novim Zakonom o održivom gospodarenju 
otpadom mijenjaju se komunalne navike građana, 
smanjuje se količina otpada u domaćinstvu, te se 
provodi izdvojeno prikupljanje problematičnog i 
opasnog otpada.

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom 
području osigurati:
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1. javnu uslugu prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada, i biorazgradivog 
komunalnog otpada,

2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, 
metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada,

3. sprječavanje odbacivanja otpada na način 
suprotno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom, te uklanjanje tako odbačenog 
otpada,

4. provedbu Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske,

5. donošenje i provedbu Plana gospodarenja 
otpadom općine Podcrkavlje,

6. provođenje izobrazno-informativne 
aktivnosti na području općine i

7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja 
otpada.

2. Analiza, ocjena stanja i potreba u 
gospodarenju otpadom 

 Na području općine Podcrkavlje sakuplja se 
mješoviti komunalni otpad najvećim dijelom iz 
kućanstava i to na način da općina Podcrkavlje ima 
zaključen Ugovor o koncesiji za skupljanje, 
prijevoz, obradu i tretiranje otpada na istočnom 
dijelu Brodsko-posavske županije za područje 
općina Slavonski Šamac, Sikirevci, Gundinci, Donji 
Andrijevci, Podcrkavlje, Gornja Vrba, Klakar i 
Bukovlje sa tvrtkom Jakob Becker d.o.o. Slavonski 
Brod na razdoblje od 30 godina zaključen 
25.05.2000. godine i ovjeren kod javnog bilježnika 
Miroslava Bračuna  pod brojem OV-4498/2000.

� � � Cilj Plana gospodarenja otpadom u općini 
Podcrkavlje je ostvarenje optimalnih rješenja 
gospodarenja otpadom usmjerenih k sprečavanju i 
smanjivanju nastanka otpada, na način da se 
izbjegne opasnost po ljudsko zdravlje, biljni i 
životinjski svijet te onečišćenje okoliša u skladu sa 
odredbama relevantnih zakona, nacionalnom 
strategijom i programima zaštite okoliša a u smislu 
toga općina Podcrkavlje je u 2017. godini poduzela 
sljedeće mjere i aktivnosti radi zbrinjavanja 
komunalnog otpada.
§  I u 2017. godini, naš koncesionar, firma " 

Jakob Becker" d.o.o., nastavio je sa odvozom 
odvojeno prikupljenog otpada, a odvoz tako 
razvrstanog otpada se obavlja jednom 
mjesečno, svake druge srijede u mjesecu. U 
Podcrkavlju je postavljen "zeleni otok" sa 
kontejnerima za staklo, plastiku, tekstil, papir 

i kanta za otpadne baterije, a koncesionar po 
pozivu redovito prazni napunjene kontejnere.

§  Naš koncesionar ima u svom vlasništvu 
reciklažno dvorište, te se na taj način mogu 
zbrinuti ostale vrste komunalnog otpada. 

§ Redovito se prazne i odvozi otpad iz pet 
pocinčanih kontejnera od 1100 l, koji služe za 
prikupljanje otpada sa četiri mjesna groblja.

§ Dva puta godišnje, prikuplja se i odvozi 
krupni ( glomazni ) otpad sa područja općine.

§  Na web stranici općine objaviti će se godišnje 
izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom, edukativni letak, kao i sav 
promotivni materijal vezan za ovu tematiku.

§  Vlada Republike Hrvatske,  na sjednici 
održanoj 5. siječnja 2017. godine, donijela je 
novi Plan gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine ( 
NN 3/17 ). S tim u vezi općina Podcrkavlje je 
odmah pristupila izradi i izradila novi Plan 
gospodarenja otpadom, a kako bi se uskladila 
sa Planovima višeg reda, ali i zakonskim 
regulativama.

3. Podaci o vrstama i količinama otpada

      � Prema podacima tvrtke „Jakob Becker“ d.o.o. 
u 2017. godini na području općine prikupljeno je 
282,72 tona miješanog komunalnog otpada ( 20 03 
01 ). Ambalaže od papira i kartona ( 20 01 01 ) 
sakupljeno je 3,88 tone, staklene ambalaže ( 15 01 07 
) 1,96 tone, a ambalaže od plastike ( 20 01 39 ) 4,55 
tona. Količina komunalnog otpada u 2017. godini 
određena je na temelju odvaga sa deponije. 
� Krupnog ( glomaznog ) komunalnog otpada ( 
20 03 07 ) prikupljeno je 1,90 tona, a pokupljen je na 
temelju Ugovora o koncesiji.

4. Podaci o postojećim i planiranim 
građevinama i uređajima za gospodarenje 
otpadom

� Građevine za gospodarenje otpadom su 
građevine za sakupljanje otpada, građevina za 
obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. 
Na području općine Podcrkavlje ne postoje 
građevine i uređaji za gospodarenje otpadom, a niti 
službena odlagališta otpada. U izmjenama i 
dopunama Prostornog plana uređenja općine 
Podcrkavlje, koje su započete u 2017. godini, 
definirati  će se lokacije za građevine za 
gospodarenje otpadom. �
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5. Podaci o lokacijma odbačenog otpada i 
neuređenih odlagališta

 Na području općine Podcrkavlje nema aktivnih 

divljih odlagališta otpada. 

       � Općina Podcrkavlje je tijekom 2010. godine 

putem svojih djelatnika i angažiranjem stručnih 

osoba obilaskom cjelokupnog teritorija općine 

detektirala lokacije divljih odlagališta, a u popisu 

koji slijedi označene su lokacije i površine pod 

komunalnim otpadom koji se nalazi na spomenutim 

odlagalištima.
� U 2016. godini općina Podcrkavlje je 
uspostavila sustav za zaprimanje obavijesti o 
nepropisno odbačenom otpadu, te da je uspostavila 
sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

R. 

br.  
Lokacija  Koordinate  K.Č  

Površina 

(m2)  

1. 
Donji 

Slatnik  

649965

2 

501046

3 
- 1500  

2. Dubovik  
650144

5 

501351

4 
100/11;101/3;101/4  1500  

3. Rastušje 1  
650097

3 

500702

6 
109  800  

4.  Rastuš je 2  
650173

8 

500693

4 
110  600  

5.  Kindrovo  - - 154/1;154/3; 202/2  500  

6. 
Grabarje 

Brodsko  
- - 

378/2; 43/3; 43/8;  

48/3  
400  

 

 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1511



1. Sanacija divljih odlagališta otpada na 
području općine Podcrkavlje

� Iz novog Plana gospodarenja otpadom RH za 
razdoblje 2017. – 2022. godine vidljivo je da 
sanaciju lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u 
okoliš provode JLS i to vlastitim sredstvima. Stoga 
ć e  o p ć i n a  P o d c r k a v l j e ,  s h o d n o  s v o j i m 
mogućnostima i financijama, nastaviti sa sanacijom 
lokacija onečišćenih otpadom. 

� Sanacija lokacija onečišćenih otpadom provodi 
se prema Planovima sanacije,  a najčešće 
podrazumijeva slijedeće :

o sortiranje otpada po vrstama,

o utovar u vozila,

o prijevoz otpada namijenjenog oporabi do 
ovlaštenog oporabitelja,

o odvoz neiskoristivog otpada na odlagalište i 
odlaganje,

o revitalizacija sanirane površine dovozom 
humusa i sijanjem trave,

o postavljanjem znaka zabrane odlaganja otpada, 
uz jasno navođenje propisanih kazni za 
nedozvoljeno odlaganje otpada,

o uspostava učinkovitog nadzora lokacije od 
strane komunalnog redara.

� �
Krajnji rok za sanaciju divljih deponija je 2020. 
godina.

2. Nadzor inspekcije zaštite okoliša

� U 2017.  godini  na  području općine 
Podcrkavlje nije provođen nadzor inspekcije zaštite 
okoliša.

3. Sudjelovanje u programima educiranja i 
informiranja javnosti

� � � Na web stranici općine Podcrkavlje 
objavljivane su sve važnije informacije vezane za 
gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša. Tako postoji 
obavijest o uspostavi sustava za zaprimanje 
obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, kao i 
„obrazac“ putem kojeg je moguće napraviti prijavu 
nepropisno odbačenog otpada.
� � Kako bi cijeli sustav mogao zaživjeti, bitno je 
popratiti ga adekvatnim informiranjem i edukacijom 
javnosti te je u tom smislu potrebno, paralelno s 

uvođenjem sustava,  osmisli t i  i  pokrenuti 
odgovarajuću kampanju a koja može obuhvaćati 
primjerice tiskane oglase, kontinuirano dijeljenje 
letaka od strane JLS u svrhu obavješćivanja 
kućanstva o planovima i rasporedu skupljanja i 
odlaganja otpada, pružanje adekvatne tehničke 
podrške korisnicima sustava (savjetovanje), 
uključivanje nevladinih organizacija u sustav 
informiranja i sl.  U informacijsko - edukacijskoj 
kampanji poželjno je koristiti sve dostupne medije 
(tisak, audio i video mediji, internet). Navedenim 
putem korisnicima treba pružiti informacije o 
sustavu, lokacijama prihvatnih kapaciteta, vremenu 
odvoza, posebnim akcijama i sl. Osim toga 
korisnicima je potrebno omogućiti brz i lak pristup 
informacijama o načinima postupanja i zbrinjavanja 
pojedinih vrsta otpada. 

4. Mjere odvojenog skupljanja komunalnog 
otpada
       �
Općina Podcrkavlje je ruralna sredina i iz toga 
razloga najveći dio biorazgradivog komunalnog 
otpada završi u kućnim gnojnicama i manjim vrtnim 
kompostištima, ali i u kantama za prikupljanje 
miješanog komunalnog otpada. 

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje 
u domaćinstvima na području općine Podcrkavlje 
vrši tvrtka Jakob Becker d.o.o. iz Slavonskog Broda. 
Odvoz miješanog komunalnog otpada od 
domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput u 
dva tjedna. 

Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok 
kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i 
ponovo koriste.

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi 
se dva puta godišnje na način da građani iznesu 
glomazni otpad ispred kuće te se prema posebnom 
rasporedu otpad odvozi kamionima. 
        � Nabavkom i podjelom kanti za staklo, te 
PVC vreća za otpadni papir i plastiku, ustrojen je 
model razvrstavanja otpada „na kućnom pragu“. U 
Podcrkavlju je postavljen "zeleni otok" sa 
kontejnerima za staklo, plastiku, tekstil, papir i kanta 
za otpadne baterije. Ukoliko se pokaže potreba u 
ostalim naseljima općine za "zelenim otocima" oni 
će se naknadno formirati. 
� Nabavljeno je i pet pocinčanih kontejnera 
od 1100 l, koji su postavljeni na četiri mjesna 
groblja. Njihovim postavljanjem i korištenjem, 
uredio se još jedan segment zaštite okoliša u općini 
Podcrkavlje.
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� Novim Planom gospodarenja otpadom za 
razdoblje 2017. – 2022. još su bolje i detaljnije 
uređeni svi ovi segmenti gospodarenja otpadom u 
općini Podcrkavlje.

5. Popis projekata važnih za provedbu 
odredbi Plana

 Popis važnih projekata za provedbu Plana 
gospodarenja otpadom i dostizanje ciljeva dan je u 
Tablici :

Br.  

 

Vrsta  projekta  

 

1. Izgradnja reciklažnog dvorišta  

2. Nabava mobilnog reciklažnog dvori šta 

3. Nabava i distribucija kućnih kompostera  

4. Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada  

5. Unapređenje sustava odvojenog prikupljanja otpada  

6. Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti  

7. Povećanje broja korisni ka koji bi odvajali otpad  

 

� � U 2018. godini se planira daljnja 
nabava komunalne opreme putem raspisanih 
natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša ili 
nadležnih ministarstava.

1. Izvori i visina potrebnih sredstava za 
provedbu mjera gospodarenja otpadom

� Obzirom na ograničena financijska sredstva 
kojima Općina raspolaže, očito je da su ista 
nedostatna da bi se uspostavio kvalitetan sustav 
gospodarenja otpadom, sanirale divlje deponije 
smeća i istovremeno radilo na podizanju ekološke 
svijesti kod stanovništva. Stoga, ukoliko se u 

skorom vremenskom periodu želi ispuniti zadane 
ciljeve potrebno je da se iznađu dodatni izvori 
financiranja pojedinih projekata, jer će vlastita 
sredstva biti nedostatna.�

2. Rokovi i nositelji izvršenja Plana

� Plan gospodarenja otpadom općine 
Podcrkavlje donosi se za šestogodišnje razdoblje 
unutar kojeg će se odvijati pojedine aktivnosti, kako 
je predviđeno u Tablici.

Nositelj svih aktivnosti je općina Podcrkavlje.
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Aktivnost 
Rok  izvršenja 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

Izgradnja reciklažnog dvorišta       

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta       

Izgradnja kompostane       

Unapređenje sustava odvojenog 
prikupljanja otpada 

      

Nabava kućnih kompostera       

Unapređenje sustava odvojenog 
prikupljanja biorazgradivog komunalnog 
otpada 

      

Provedba mjera izobrazno-informativnih 
aktivnosti 

      

Sprečavanje odbacivanja otpada       

 

 Općina Podcrkavlje će pokušati realizirati 
planirane zahvate u što je moguće kraćem roku, ali 
treba uzeti u obzir da će stvarna realizacija ipak 
ovisiti o proračunskim mogućnostima same općine, 
te o sufinanciranju pojedinih ili svih zahvata od 
strane Fonda za zaštitu okoliša i drugih državnih 
tijela, kao i od eventualnih sredstava koja bi se 
mogla tražiti od fondova EU, a koja se dodjeljuju za 
projekte zaštite okoliša. 

1. Zaključak

� Uspostavl janjem sustava odvojenog 
sakupljanja otpada „na kućnom pragu“, kao i 
formiranjem „zelenog otoka“, te mogućnošću 
korištenja reciklažnog dvorišta firme Jakob Becker 
d.o.o., značajno je poboljšan sustav zbrinjavanja 
otpada i omogućeno je stanovništvu da se veći dio 
proizvedenog otpada zbrine na zakonom predviđeni 
način. 

� Općina Podcrkavlje će i dalje, prema svojim 
mogućnostima, provoditi  sanaciju divlj ih 
odlagališta otpada i nadzor lokacija na kojima je 
uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u 
svrhu sprečavanja nastajanja novih. Intenzivnije će 
se raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, te 
unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada 
sukladno planovima višeg reda, kako bi se do kraja 
proveo program cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom i ispoštovale zakonodavne odredbe.
� Također, predviđa se daljnje sudjelovanje i 
pokroviteljstvo u i nad pojedinačnim akcijama, bilo 
onim organiziranim unutar same općine ili onih na 
regionalnom nivou, sukladno svojim financijskim 
mogućnostima.

Načelnik općine
 Tomislav Trtanj, v.r.
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20.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 4/13.) Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici održanoj dana  19. 
travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim 
studentima akademske godine 2017./2018.

Članak 1.

Općina Podcrkavlje će  redovno upisanim 
studentima akademske godine 2017./2018., koji 
podnesu zahtjev te ispunjavaju propisane uvjete, 
isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 
1.500,00 kn (slovima: tisućupetstokuna)  tijekom 
2018. godine, a najkasnije do 1. listopada 2018. 
godine.

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel Općine Podcrkavlje 
rješavat će o zahtjevu Rješenjem o isplati 
jednokratne novčane pomoći studentu koji ostvaruje 
pravo na istu.
Student status redovnog studenta za tekuću 
akademsku godinu student dokazuje potvrdom ili 
uvjerenjem znanstvene ustanove u kojoj se školuje 
ne starijom od mjesec dana.

Članak 3.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćivat će se iz  
Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu 
sukladno  članku III. Programa financiranja javnih 

potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na 
području Općine Podcrkavlje  u 2018. godini  - Akt. 
A100048 – Stipendiranje (Program 2011 Socijalna 
skrb i novčana pomoć).

Članak 4.

Iznos iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na 
račun studenta ponaosob i to pod uvjetom da na dan 
isplate jednokratne novčane pomoći obitelj (članovi 
zajedničkog kućanstva) studenta na istoj adresi 
prebivališta  nema nikakovih dugovanja te da je 
izmirila sve svoje obveze prema općini Podcrkavlje. 

Članak 5.

Isplata jednokratne novčane pomoći neće se izvršiti 
sve dok ne budu podmirene obveze (dug u cijelosti)  
i o tome  se ne dostavi  dokaz.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni 
upravni odjel općine Podcrkavlje.

Članak 7.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 602-01/18-01/1
URBROJ: 2178/13-01-18-1

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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OPĆINA  REŠETARI

1.

 Temeljem članka 37. stavak 4. Zakona o 
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne 
novine" broj 59/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10. i 
61/11), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 
36/09) i članka 33. Statuta općine rešetari ("Službeni 
vjesnik općine Rešetari", br. 1/18), Općinsko vijeće 
općine Rešetari na 6. sjednici održanoj 27. 4. 2018. 
godine donijelo je

ZAKLJUČAK

povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem 
o pravu prvootkupa preventivno zaštićene 

nekrewtnine u k.o. Brđani kao kulturnog dobra

I.

 Općinsko vijeće konstatira da je Ines 
Abijanac iz Zapolja, I. Zapoljskog 99, dopisom od 
22. ožujka 2018. godine zatražila od općine Rešetari, 
kao jedne od ovlaštenih prava prvootkupa, 
očitovanje o postojanju interesa odnosno namjene za 
ostvarivanjem prava provootkupa nekretnine 
upisane u z.k.ul. br. 648, k.o. Brđani, označene kao 

k.č.br. 795/5 oranica - gradilište Puharine u 
Radovanci, kao preventivno zaštićene nekretnine, 
pod uvjetom iz podnesene ponude.

II.

 Općinsko vijeće općine rešetari utvrđuje da 
ne postoji interes odnosno namjena općine Rešetari 
za ostvarivanjem prava prvootkupa preventivno 
zaštićene nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka, niti 
ima u proračunu planirana sredstva za tu namjenu.

III.

 Ovaj Zaključak bit  će objavljen u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINA  REŠETARI

Klasa: 021-01/18-01/6
Urbroj: 2178/22-01-18-01
Rešetari, 27. 4. 2018.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Milka Petković, v.r.
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OPĆINA  
SLAVONSKI  ŠAMAC

9.

 Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, 
broj 125/11, 64/15), članka 32. i 80. Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj  2/18.), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na 8. sjednici održanoj dana  20. ožujka  2018. 
godine, donosi:

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup
poslovnih prostorija u vlasništvu općine Slavonski Šamac

Članak 1.

� U Odluci o uvjetima  i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu općine 
Slavonski Šamac („Službeni Vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 22/16.), članak 16. mijenja se i glasi:

 Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor određuje se prema: korisnoj površini i namjeni 
poslovnoga prostora i iznosi za:

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 406-01/18-01/3
URBROJ: 2178/09-02-18-1
Slavonski Šamac, 20. ožujak 2018. godine.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tatjana Jakšić, v.r.

 
Red.br. 

 
Djelatnost za koju se koristi 
poslovni prostor 

 
Početni iznos mjesečne zakupnine po m2 

(kn/m2) 

1. Zdravstveno-uslužna djelatnost  12,50 kn/m2 
2. Gospodarsko-špediterska djelatnost 500,00 kn/m2  u cijenu uključeni troškovi 

potrošnje električne energije i vode 
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10.

 Na temelju članka 32. alineje 22. Statuta 
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 2/18.), Općinsko 
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 8. sjednici 
održanoj 20. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o radu načelnika
općine Slavonski Šamac za razdoblje 

lipanj-prosinac 2017. godine.

I

� Općinsko vijeće  općine Slavonski Šamac 
usvaja Izvješće o radu načelnika općine Slavonski 
Šamac za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine 
(KLASA:023-01/18-01/26;URBROJ:2178/09-01-
18-1).

II

� Ova Odluka će  bi t i  objavl jena  u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:023-01/18-01/26
URBROJ:2178/09-02-18-2
Slavonski Šamac, 20. ožujak 2018. godine.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tatjana Jakšić, v.r.

11.

 Na temelju članka 20. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“  br. 
94/13., 73/17) i članka 32. Statuta općine Slavonski 
Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 2/18.), Općinsko vijeće općine 
Slavonski Šamac na svojoj 8. sjednici održanoj 20. 
ožujka  2018. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom općine Slavonski Šamac 

za 2017. godinu

I.

� Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom općine Slavonski Šamac za 2017. godinu.

II.

� Izvješće čini sastavni dio ove Odluke, a ova 
Odluka će biti dostavljena Brodsko-posavskoj 
županiji ,  Upravnom odjelu za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:351-01/18-01/4
URBROJ:2178/09-02-18-2
Slavonski Šamac, 20.03.2018. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tatjana Jakšić, v.r.
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12.

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
za 2017. godinu

Općina Slavonski Šamac smještena je u Brodsko-
posavskoj županiji, a prostire se na površini od 
ukupno 22,53  km² te obuhvaća dva naselja: 
Slavonski Šamac i Kruševicu. 
Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011.g., 
Općina je imala 2.169 stanovnika.

Općina Slavonski Šamac planira izgradnju jednog 
reciklažnog dvorišta.
Na području općine Slavonski Šamac postavljena su 
dva zelena otoka, jedan u Kruševici jedan u 
Slavonskom Šamcu. Svaki zeleni otok opremljen je 
sa spremnicima za  plastiku, staklo, papir, tekstil 
(spremnici 1100 l Pehd) i baterije (spremnici 120 l 
PVC).

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac donijelo je 
Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Slavonski 
Šamac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije”, br. 2/2018).
Općina Slavonski Šamac ima sklopljen ugovor o  
koncesiji za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada 
s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. iz Gornje Vrbe koja bi 
trebala putem svojih vozila i opreme vršiti odvojeno 
sakupljanje i odvoz komunalnog otpada i ostalog 
otpada (staklo, papir, tekstil, plastiku, glomazni 
otpad itd.). Prema ovjerenim pratećim listovima, u 
2017.godini, s područja općine Slavonski Šamac 
zbrinuto je 345,58 tona komunalnog miješanog 
otpada.
Napominjemo da tvrtka Jakob Becker dva puta 
godišnje odvozi glomazni otpad prema prethodno 
dostavljenim obavijestima kućanstvima i Općini.

Plan gospodarenja otpadom općine Slavonski 
Šamac za razdoblje od 2017.godine do 2022. godine 
u postupku donošenja:

- Održan je javni uvid u Nacrt Plana 
gospodarenja otpadom općine Slavonski 
Šamac za razdoblje od 2017. godine do 
2022. godine;

- U postupku ocjene u kojem se odlučuje  o 
potrebi provedbe strateške procjene 
(postupak ocjene) donešena je Odluka o 
započinjanju postupka ocjene i dostavljen je 
zahtjev za davanje mišljenja o potrebi 
provedbe postupka Ocjene tijelima i/ili 
osobama određenim posebnim propisima 
(Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-
Uprava za zaštitu prirode), tijelima jedinica 
lokalne samouprave (Grad Slavonski Brod-
Upravni odjel za komunalni sustav i 
komunalno redarstvo, Općina Sikirevci, 
Općina Babina Greda, Općina Gundinci) i 
tijelima jedinice regionalne  (područne) 
samouprave (Brodsko-posavske županija-
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 
zaštitu okoliša).

- Pribavljena su mišljenja od jedinica lokalne 
i regionalne (područne) samouprave u 
kojima se očituju kako nije potrebno 
provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš jer provedba Plana gospodarenja 
otpadom općine Slavonski Šamac za 
razdoblje od 2017. –2022.godine, neće 
imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i 
nema potrebe za provedbom postupka 
strateške procjene.

- Općina Slavonski Šamac još nije zaprimila 
mišljenje o potrebi provedbe strateške 
procjene od Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike – Uprava za zaštitu prirode.

Sve ostale obveze, mjere i rokovi bit će određeni 
Planom gospodarenja otpada za našu Općinu, stoga 
ćemo  nakon usvajanja istog pristupiti realizaciji 
gore navedenih obveza, mjera i rokova.
Ovo Izvješće objavit će se u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije te na web stranici 
općine zajedno s Odlukom općinskog vijeća.

KLASA:351-01/18-01/4
URBROJ:2178/09-01-18-1
Slavonski Šamac, 20. ožujka 2018. godine

NAČELNIK OPĆINE 
Branislav Milinović, ing.prometa, v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

13.

 Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. 
stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju ("Narodne novine" br. 24/13) i članka 32. Statuta 
općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13. i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica je na 9. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. g. donijelo

GODIŠNJE  IZVJEŠĆE

o izvršenju Proračuna općine velika Kopanica
za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2017. godine

OPĆI  DIO

I

 Godišnjim obračunom Proračuna općine Velika Kopanica za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2017. godine 
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.713.667,09 kn.

II

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za 1. 1. - 31. 12. 2017. godine izvršeni su u ukupnom 
iznosu od 4.829.757,58 kn.

III

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje na višak prihoda:

Ostvareni prihodi i primici   5.713.667,09 kn
Izvršeni rashodi i izdaci    4.829.757,58 kn
Višak prihoda u razdoblju od 1.1.-31.12.2017. g.    883.909,51 kn

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

Manjak prihoda iz 2016. g. (nakon korekcije u 2017. g.) 223.726,58 kn
Višak prihoda u razdoblju 1.1. - 31.12.2017.g.  883.909,51 kn
Ukupni višak prihoda     660.182,93 kn
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IV

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2017. godine bilo je 166.260,82 kn, a na dan 31.12.2017. godine 
1.078.879,70 kn.

V

 Blagajničkog poslovanja, odnosno poslovanja gotovim novcem u 2017. g. nije bilo.

VI

 Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31. 12. 2017.g. iznosi 8.000,00 kn.

VII

 Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31. 12. 2017. g. sastoji se od:

- Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća         850,00 kn
- Potraživanja za više uplaćene poreze i prireze           94,77 kn
- Potraživanja refundacije bolovanja od HZZO             1,00 kn
- Ostala nespomenuta potraživanja        8.732,23 kn
- Potraživanja za općinske poreze    103.129,96 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu   215.721,11 kn
- Potraživanja od danih koncesija         1.278,33 kn
- Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine     15.691,69 kn
- Potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. države  210.260,93 kn
- Potraživanja od spomen. rente           223,07 kn
- Potraživanja od naknade od nefin. imovine       9.042,00 kn
- Ostala nespomenuta potraživanja       70.894,90 kn
- Potraživanja za stambene objekte (Grad SB)          542,25 kn
- Doprinos za šume (Hrvatske šume)           959,19 kn
- Prihodi od vodnog doprinosa (Hrvatske vode)          652,58 kn

VIII

 Nepodmirene obveze na dan 31. 12. 2017. godine u ukupnom iznosu od 437.374,54 kn,  a odnose se na 
obveze prema dobavljačima:

- elementarna nepogoda   193.913,00 kn
- dobavljači za robu i usluge  234.461,54 kn
- unaprijed plaćeni prihodi       9.000,00 kn

IX

 Izvršenje Proračuna po proraćčunskim stavkama vidljibo je iz priloženih podataka Rekapitulacije 
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Velika 
Kopanica za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2017. g.
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POSEBNI  DIO

X

 Posebni dio Proračuna općine Velika Kopanica sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima po 
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.

XI

 Godišnji obračun Proračuna zajedno s usporenim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te 
rashoda i izdataka bit će objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VELIKA  KOPANICA

Klasa:  400-06/18-01/9
Urbroj: 2178/12-03-18-01
velika Kopanica, 29. ožujka 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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14.

 Temeljem članka 83. stavka 2. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu 
("Narodne novine" br. 124/14, 115/15, 87/16. i 
3/18.), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica je 
na svojoj 9. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. 
g. donijela

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja općine 
Velika Kopanica na dan 31. 12. 2017. godine

Članak 1.

 Višak prihoda poslovanja na dan 31. 12. 
2017. godine iznosio je 6.069.780,84 kn.

 Dio viška prihoda poslovanja koristit će se 
za pokriće manjka prihoda od nefinancijske 
imovine, koji iznosi 5.409.597,91 kn.

 Nakon raspodjele, odnosno pokrića manjka 
prihoda od nefinancijske imovine, višak prihoda 
poslovanja iznosit će 660.182,93 kn i kao takav bit 
će evidentiran u evidencijama knjigovodstva.

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snahi danom 
donošenja.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa: 400-06/18-01/9
Urbroj: 2178/12-03-18-02
Velika Kopanica, 29. ožujka 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Tomislav Jagić,mag.ing.silv., v.r.

15.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2017.godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
utroška sredstava  ostvarenih od šumskog doprinosa 
za 2017.godinu.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava  ostvarenih od šumskog doprinosa za 
2017.godinu je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/8
URBROJ: 2178/12-03-18-02
Velika Kopanica, 29. ožujak 2018.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1541



16.

 Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o 
šumama („Narodne novine“ broj  140/05, 
129/08,80/10,124/10,25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i 
članka 46. Statuta Općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13 i 3/18)  načelnik općine Velika Kopanica 
dana 26.3.2018. godine donosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa utroška sredstava 
ostvarenih od šumskog doprinosa za 

2017.godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina 
prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem 
uplate šumskog doprinosa u Proračun općine Velika 
Kopanica u 2017. godini.

Članak 2.

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

Sredstva ostvarena po ovoj osnovi iznose 
0,00 kn.

Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/8
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 26.3.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

17.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i 

sportu za 2017. godinu na području općine 

Velika Kopanica

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 

javnih potreba  u odgoju, obrazovanju, kulturi i 

sportu za 2017. godinu  na području općine Velika 

Kopanica.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba  u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu za 

2017. godinu  na području općine Velika Kopanica 

je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/7

URBROJ: 2178/12-03-18-02

Velika Kopanica, 29. ožujak 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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18.

 Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i  94/13), 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne 
novine” Broj 47/90, 27/93, 38/09),  Zakona o sportu (”Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 
94/13 i 85/15 i 19/16),Zakona o udrugama (Narodne novine” broj 74/14 i 70/17) i članka 46. Statuta općine Velika 
Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 3/18)  načelnik općine Velika Kopanica 
dana 26.3.2018. godine donosi 

IZVJEŠĆE

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

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu općine Velika Kopanica  za 2017. 
godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u odgoju, 
obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za Općinu Velika Kopanica, kao i za njenu promociju na svim razinama 
suradnje.

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

Članak 2.

Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz odgoja, obrazovanja te područja kulture i sporta na 
području općine Velika Kopanica  za 2017. godinu:

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

· Program male škole� � � 50.000,00 kn� � 45.000,00 kn
· Igraonica� � � � � 10.000,00 kn� �          0,00 kn

1.2. Osnovno školstvo� � � � PLAN� � � IZVRŠENJE
· Udžbenici za osnovnu školu� � 25.000,00 kn� � 18.581,77 kn
· Nagrade odličnim učenicima� �    5.000,00 kn� �   5.000,00 kn
· Ostale tekuće donacije OŠ� �  20.000,00 kn�                      0,00 kn�  

� �        �
1.3. Srednje školstvo� � � � � PLAN� � � IZVRŠENJE

· Sufinanciranje prijevoza�� � 25.000,00 kn               9.755,00 kn
· Nagrade odličnim učenicima� �   4.000,00 kn� �  1.000,00 kn

1.4. Visoko školstvo� � � � � PLAN� � � IZVRŠENJE
· Naknade studentima� � � 50.000,00 kn� � 33.000,00 kn

Ukupno za  Javne potrebe u školstvu- 189.000,00 kn-Izvršenje: 112.336,77 kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici-139.000,00
� � � 51. Tekuće pomoći-50.000,00
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2. Kultura
� � � � � � � PLAN� � � IZVRŠENJE
1.1 Tekuće donacije udrugama u kulturi��   72.000,00 kn� � � 72.000,00 kn
1.2.Ostale tekuće donacije (sufinanc.-Munjiza)�   18.000,00 kn� � � 17.550,00 kn
1.3.Ostale tekuće donacije-ostale udruge�   25.000,00 kn� � � 18.500,00 kn

Ukupno za javne potrebe u kulturi -115.000,00 kn- Izvršenje: 108.050,00 kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

3. Sport
� � � � � � � PLAN� � �       IZVRŠENJE
1.1 Tekuće donacije� � � � 175.000,00 kn� �       171.500,00 kn

Ukupno za javne potrebe u športu- 175.000,00 Kn-Izvršenje: 171.500,00 kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

� � �
Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/7
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 26.3.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., vr.
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19.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 
socijalne skrbi na području

općine Velika Kopanica za 2017. godinu

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
socijalne skrbi na području općine Velika Kopanica 
za 2017. godinu.

II.

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa 

socijalne skrbi na području općine Velika Kopanica 

za 2017. godinu je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/6

URBROJ: 2178/12-03-18-02

Velika Kopanica, 29. ožujak 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

20.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 9/09 i 05/13.), a u skladu s člankom 4., 
41., 42., 43. i 44. Zakona o socijalnoj skrbi („Naodne 
novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) 
članka 46. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13 i 3/18)  načelnik općine Velika Kopanica 
dana 26.3.2018. godine donosi 

IZVJEŠĆE
  

o izvršenju Programa socijalne skrbi na 
području općine Velika Kopanica 

za 2017. godinu

Članak 1.

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

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

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

10.000,00  8.882,38  

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

30.000,00  14.105,00  

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

 
Velika Kopanica u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu.

 

40.000,00  25.000,00  

 
UKUPNO:

 
80.000,00

 
47.987,38

 

 

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

2. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija

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

R.B. Sufinanciranje udruga i hum. organizacija Plan za 2017.g. kn Izvršenje 
2017.g. 

1. Crveni križ – redovna djelatnost 18.000,00 9.953,00 

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

 UKUPNO: 68.000,00 59.953,00 

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

Članak 2.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/6
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 26.3.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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21.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju programa 
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

zakupa za  ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanju na korištenje bez javnog 
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije na području 

općine Velika Kopanica za 2017. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju programa korištenja 
sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za  ribnjake, 
prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje 
bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na 
području općine Velika Kopanica za 2017. godinu.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju programa korištenja 

sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za  ribnjake, 

prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje 

bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na 

području općine Velika Kopanica za 2017. godinu je 

sastavni dio ovog Zaključka.

III.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/5

URBROJ: 2178/12-03-18-02

Velika Kopanica, 29. ožujak 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

22.

 Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/18), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 
ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09) i članka 46. 
Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 3/18)  
načelnik općine Velika Kopanica dana 26.3.2018. 
godine donosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju programa korištenja sredstava 
ostvarenih od zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i 
davanju na korištenje bez javnog

poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije na području 

općine Velika Kopanica za 2017. godinu
 

Članak 1.

Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava 
iz Općinskog proračuna za 2017. godinuo stvarenih 
od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije na području općine Velika 
Kopanica za financiranje troškova vezano uz 
provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

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

Prihod od prodaje,koncesije i zakupa poljoprivre-
dnog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
planiran je u Proračunu općine Velika Kopanica za 
2017. godinu u ukupnom iznosu od 1.067.226,58  kn 
i to: 

- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 
-1.047.226,58 kn

-  ostvareno u 2017.g.- 811.478,39 kn
- naknade za koncesije za poljoprivredno 

zemljište-20.000,00 kn
- ostvareno u 2017.g.-4.325,65 kn

Članak 4.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom 
vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/5
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 26.3.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

23.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 
vatrogastva, civilne zaštite

 i protugradne obrane za 2017. godine na 
području općine Velika Kopanica

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 
2017. godine na području općine Velika Kopanica.
 

II.

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa 
vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 
2017. godine na području općine Velika Kopanica je 
sastavni dio ovog Zaključka.

III.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/4
URBROJ: 2178/12-03-18-02
Velika Kopanica, 29. ožujak 2018. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r. 

24.

 Na temelju članka 46. Statuta općine Velika 
Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09, 5/13 i 3/18)  načelnik općine 
Velika Kopanica dana 26.3.2018. godine donosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa vatrogastva, civilne 
zaštite i protugradne obrane za 2017. godine na 

području općine Velika Kopanica

Članak 1.

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

OPIS  Plan za 2017.g.  Izvršenje 2017.g.  

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

92.000,00  
30.000,00  
32.000,00  

 
 

92.000,00  
23.500,00  
31.409,58  

UKUPNO:  154.000,00  146.909,58  

 Izvor financiranja:  1� 3. Opći prihodi i primici-122.000,00
5��� 1. Tekuće pomoći- 32.000,00

2. Civilna zaštita

OPIS  
 

Plan za 2017.g.  Izvršenje 2017.g.  

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

10.000,00  
7.000,00  
5.000,00  

0,00  
7.000,00  
5.000,00  

UKUPNO:  22.000,00  12.000,00  
 

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

Članak 2.

� Sveukupno za Program vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Velika Kopanica u 2017. 
godini plan  iznosi 176.000,00 kn., a izvršenje programa iznosi 158.909,58 kn.

Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/4
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 26.3.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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25.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju  Izvješća o ostvarenju Programa 
utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa utroška 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru u 2017. godini
 

II.

Tekst Izvješća o ostvarenju Programa utroška 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru u 2017. godini je sastavni dio ovog 
Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/3
URBROJ: 2178/12-03-18-02
Velika Kopanica, 29. ožujak 2018. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

26.

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) te 
članka 46. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13 i 3/18) načelnik općine Velika Kopanica 
dana 26.3.2018. godine donosi 

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa utroška naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru u 2017. godini 

Članak 1.

Prihod od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je  
u Proračunu općine Velika Kopanica za 2017. u 
iznosu od 60.000,00 kuna.

Sredstva ostvarena po ovoj osnovi iznose 
57.502,23 kn.

Članak 2.

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošila su 
se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno 
opremljenih naselja sukladno Programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2017. godinu.

Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/3
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 26.3.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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27.

� Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi 

Z A K LJU Č A K

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne  infrastrukture za 2017. 

godinu na području općine Velika Kopanica 

I.

Usvaja se Izvješće o  izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu na 

području općine Velika Kopanica.

 

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu na 

području općine Velika Kopanica je sastavni dio 

ovog Zaključka.
.

III.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/2

URBROJ: 2178/12-03-18-02

Velika Kopanica, 29. ožujak 2018.godini 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv.

28.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) 
i članka 46. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13 i 3/18)  načelnik općine Velika Kopanica 
dana 26.3.2018. godine donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu na području 

općine Velika Kopanica 

Članak 1.

Ovim Programom određuje se opis i opseg 

poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje 

komunalne infrastrukture na području općine Velika 

Kopanica  i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:

I.   Održavanje javnih površina,

II.  Održavanje nerazvrstanih cesta,

III. Održavanje groblja,

IV. Održavanje javne rasvjete.

 Programom iz stavka 1. ovog članka 

utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s 

procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te 

iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje programa.

Članak 2.

 U 2017. godini održavanje komunalne 
infrastrukture na području općine Velika Kopanica  
obuhvaća:
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I. Održavanje javnih površina –košenje i uređenje javnih površina u svim  naseljima  općine Velika Kopanica 

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017.g. 

Plaće – KOMUNALNI POGON 157.300,00 146.406,97 

Strojevi, oprema-za održavanje 

Preraspodjela-novi plan 

35.000,00 

50.000,00 

-- 

49.130,00 

Za nabavku materijala  za tek.. i inv. održavanje - 30.000,00 26.618,38 

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

postrojenja i opreme 

35.000,00 

10.000,00 

34.480,06 

7.163,90 

UKUPNO: 282.300,00 263.799,31 

 Potrebna financijska sredstava: 282.300,00 Kn

Izvor financiranja: 1� 3. Opći prihodi i primici-10.000,00

4��� 4. Namjenski prihodi-6.500,00

5��� 1. Tekuće pomoći.-265.800,00

II. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017.g. 

Uređenje nerazvrstanih cesta – Barančev sokak  

Uređenje poljskih puteva, lenija-materijal 

Uređenje poljskih puteva-usluge 

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

21.000,00 

50.000,00 

230.000,00 

 

45.000,00 

 

20.250,00 

12.203,73 

223.437,50 

 

41.010,32 

UKUPNO: 346.000,00 296.901,55 

 Potrebna financijska sredstva: 346.000,00 Kn

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

 ��� 51 .Tekuće pomoći-95.000,00

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

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017.g. 

Košenje groblja i oko groblja -dio planiranih sredstava 

na aktivnosti Rashodi poslovanja. -naknade  ugovori o 

djelu, ostale usluge-sezonski 

 

 

 

80.000,00 

 

 

76.537,72 

UKUPNO: 80.000,00 76.537,72 

 

 
Potrebna financijska sredstva: 80.000,00 Kn

Izvor financiranja: 5� 1. Tekuće pomoći
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IV. Održavanje javne rasvjete

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017. 

Održavanje javne rasvjete  -materijal i usluge   45.000,00 37.795,42 

Električna energija za javnu rasvjetu 220.000,00 210.722,86 

UKUPNO: 265.000,00 238.528,38 

 
Potrebna financijska sredstva: 265.000,00 Kn

Izvor financiranja:  4� 4. Namjenski prihodi-35.000,00

5��� 1. Tekuće pomoći-230.000,00

V. Ukupna sred. planirana Programom održavanja kom. infrastrukture u 2017. god.:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017.g. 

Održavanje javnih površina 282.300,00 263.799,31 

Održavanje nerazvrstanih cesta 346.000,00 296.901,55 

Održavanje groblja 80.000,00 76.537,72 

Održavanje javne rasvjete 265.000,00 238.528,38 

UKUPNO: 958.300,00 875.766,96 

 

Sveukupno za Program održavanja kom. Infrastrukture  973.300,00 Kn

Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/2
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 26.3.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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29.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređenja komunalne 

infrastrukture u općini Velika Kopanica za 

2017. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 
općini Velika Kopanica za 2017. godinu.

II.

Tekst Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 
općini Velika Kopanica za 2017. godinu je sastavni 
dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/1

URBROJ: 2178/12-03-18-02

Velika Kopanica, 29. ožujak 2018.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

30.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) 
i članka 46. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13 i 3/18)  načelnik općine Velika Kopanica 
dana 26.3.2018. godine donosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređenja komunalne infrastrukture u općini 

Velika Kopanica za 2017. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1

 Ovim se Programom utvrđuju:

- poslovi s procjenom troškova za gradnju 

pojedinih objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, te za nabavku opreme na 

području općine Velika Kopanica u 2017. 

godini;

- poslovi  s  procjenom troškova izrade 

dokumenata iz oblasti prostornog uređenja, 

razvojnih planova i projekata općine Velika 

Kopanica u 2017. godini;

- financijska sredstva potrebna za ostvarivanje 

ovog Programa s izvorima financiranja po 

djelatnostima. 

II. Građenje objekata i uređenje komunalne 

infrastrukture

Članak 2.

 Građenje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture utvrđuje se po djelatnostima kako 

slijedi:
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1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 

1.1. nerazvrstane ceste, 

1.2. opskrbu pitkom vodom, 

1.3. javnu rasvjetu, 

1.4. objekata u vlasništvu općine

1.5. groblje. 

Članak 3.

U 2017. godini planira se građenje slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Velika Kopanica:

1.1. Građenje nerazvrstanih cesta

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017.g. 

Ceste 

Ceste -projekt Šamačka 

Staze-groblje Velika Kopanica 

Staze i slični prometni objekti(plato i parkirališta) 

Ostali prometni objekti-kružni tok 

Parkiralište-Divoševci (spomen obilježje) 

100.000,00 

50.000,00 

75.000,00 

80.000,00 

25.000,00 

70.000,00 

91.250,00 

0,00 

0,00 

76.623,30 

0,00 

6.250,00 

UKUPNO: 400.000,00 174.123,30 

 

Potrebna financijska sredstava:400.000,00 Kn

Izvor financiranja: 4� 4. Namjenski prihodi-275.000,00

5� 1. Tekuće pomoći-125.000,00

1.2. Opskrba pitkom vodom

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017.g. 

- Izgradnja vodovodne mreže na području općine 

-Izgradnja vodoodvodnje 

850.000,00 

 

30.000,00 

832.001,16 

 

0,00 

UKUPNO: 880.000,00 832.001,16 

 

Potrebna financijska sredstava: 880.000,00 Kn

Izvor financiranja: 4� 4. Namjenski prihodi-880.000,00
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1.3. Građenje objekata i uređenja javne rasvjete

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017.g. 

- Energetski i komunikacijski vodovi -dodatna 

ulaganja 

120.000,00 117.384,65 

UKUPNO: 120.000,00 117.384,65 

 
Potrebna financijska sredstava: 120.000,00 Kn

Izvor financiranja: 5� 1. Tekuće pomoći

1.4. Građenje i uređenje objekata

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017.g. 

- Dodatna ulaganja u postojeće objekte u vl. općine 

- Izgradnja-, zeleni otoci 

100.000,00 

50.000,00 

36.362,97 

0,00 

UKUPNO: 150.000,00 36.362,97 

 
Potrebna financijska sredstava: 150.000,00 Kn

Izvor financiranja: 5� 1  Tekuće pomoći-100.000,00

52. Kapitalne pomoći -50.000,00

1.5. Građenje i uređenje groblja

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 2017.g 

- Opremanje mrtvačnica 

-Mrtvačnica Divoševci/Kupina 

30.000,00 

20.000,00 

0,00 

0,00 

UKUPNO: 50.000,00 0,00 

 

Potrebna financijska sredstava: 50.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 44. Namjenski prihodi

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

Članak 4.

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

razvojnih planova i projekata na području općine Velika Kopanica:
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OPIS Plan za 2017.g. Izvršenje 

2017.g. 

- Prostorni plan  200.000,00 200.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 200.000,00 

 
Potrebna financijska sredstava: 200.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 51. Tekuće pomoći� � �

Članak 5.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/1
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 26.3.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

31.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj 9/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. 

godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju  Izvješća načelnika o provedbi plana

gospodarenja otpadom za 2017. godine

I.

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

II.

� Tekst Izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu sastavni je dio ovog 
Zaključka. 

III.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 363-01/18-01/9
URBROJ: 2178/12-03-18-02
Velika Kopanica, 29. ožujak 2018. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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32.

IZVJEŠĆE 

načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom na 
području općine Velika Kopanica za 2017. godinu

1. OPĆI PODACI

Općina Velika Kopanica jedinica je lokalne samuprave u sastavu Brodsko-posavske županije koja obuhvaća 

naselja: Velika Kopanica, Beravci, Divoševci, Kupina i Mala Kopanica.Smještena je u istočnom dijelu Brodsko-

posavske  županije. Na sjevernom dijelu Općina Velika Kopanica graniči sa Osječko-baranjskom županijom, a na 

jugu s Republikom Bosnom i Hercegovinom. Na istočnom dijelu graniči s Općinama Gundinci i Sikirevci, na 

zapadnom dijelu s Općinama Donji Andrijevci i Oprisavci, te na sjevernom dijelu s Općinom Vrpolje. Površinom 

obuhvaća 74,29 km što iznosi 3,66% ukupne površine Brodsko-posavske županije. Cijelo područje općine nalazi 2 

se u nizinskom dijelu Slavonije i Baranje. Na sjevernom dijelu je omeđeno kanalom Biđ,  dok je na jugu omeđeno 

rijekom Savom.

Tablica 1. Opći podaci Općine Velika Kopanica

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općinu Velika Kopanica nastanjuje 3.308 stanovnika u pet naselja. 

Prema tom popisu stanovništva broj stanovnika po naseljima je:

Tablica 2. Broj stanovnika I broj kućanstava po naseljima u Općini Velika Kopanica prema popisu 
stanovništva iz 2011. godine (izvor:www.dzs.hr)

OPĆINA  VELIKA KOPANICA  

Adresa  Ulica Vladimira Nazora 1 , 35221 Velika Kopanica  

Županija  Brodsko -posavska   

OIB  75466648116  

Telefon /Fax  +385 ( 0)35 477 465  

E-mail  opcina.velika.kopanica@gmail.com    

WEB  www.velikakopanica.hr   

 

Naselje Broj stanovnika Broj kućanstava 
Beravci 815 261 

Divoševci 296 85 
Kupina 269 83 

Mala Kopanica 166 53 
Velika Kopanica 1.762 559 

Ukupno 3.308 1.041 
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Prostor Općine je smješten uz nekoliko značajnih prometnih koridora te se odvija na slijedećim prometnicama:

- Autoceste:

A3 – GP Bregana – Zagreb – Slavonski Brod – GP Bajakovo.

- Državne ceste:

D7 – GP Duboševica – Beli Manastir – Osijek – GP Sl.Šamac.

- Županijske ceste:

ŽC 4218 – D.Andrijevci (ŽC 4202) – Divoševci – Vel.Kopanica – Gundinci – Babina Greda – Štitar – ŽC 4170,

ŽC 4219 – Divoševci – Kupina – Prnjavor (ŽC 4210).

- Lokane ceste:

LC 42046 – ŽC 4218 – Mala Kopanica – Novi Grad (ŽC 4210),

LC 42045 – ŽC 4217 – Stružani – Zoljani – Kupina (ŽC 4219).

Sredinom Općine prolazi trasa željezničke pruge u okviru V. prometnog koridora Budimpešta – Ploče, i to 

magistralna pomoćna željeznička pruga M303 (Strizivojna/Vrpolje – Kopanica/Beravci – Slavonski Šamac).

Na području Općine postoji još 12.725 m nerazvrstanih cesta.

 

Klimatske osobine prostora na kojem je smještena Općina odlikuje umjerena kontinentalna klima.

Slika 1. Prostorni prikaz općine Velika

Izvor: http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/
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1. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE VELIKA KOPANICA

Prostornim planom odnosno IV. Izmjenama i dopunama PPUO Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br.13/17) definirana je lokacija za izgradnju i uspostavu reciklažnog dvorišta za potrebe 
Općine (k.č.br.1238/2, k.o.Velika Kopanica). 
Plan gospodarenja otpadom je uz Prostorni plan jedan od temeljnih dokumenata kojim se analizira, određuje i 
usmjerava gospodarenje otpadom, odnosno sustav gospodarenja otpadom na području općine i to u skladu s 
obvezama i smjernicama postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih lokalnih i planskih 
dokumenata.

2. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) propisano je da su jedinice lokalne samouprave, 
pa tako i Općina Velika Kopanica, dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom, te za prijedlog Plana ishoditi 
prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite 
okoliša. Plan se donosi za 6 godina, a njegove izmjene prema potrebi.
Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Velika Kopanica, donio je dana 13. Ožujka 2017.g. Odluku o 
izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2017.-2022. Godine („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” br.21/17), te je isti u trenutku podnošenja ovog Izvješća u tijeku izrade u 
skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Strategijom gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05) i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 
2017.-2022.. 
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2017.-2022. sadrži sljedeće 
cjeline: 
- uvod; 
- analiza te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Velika Kopanica uključujući 

ostvarivanje ciljeva; 
- podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog 

i biorazgradivog otpada te ostvarivanje ciljeva;
- podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije 

neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom; 
- podaci o lokacijama odbačenog otpada I njihovom uklanjanju;
- mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada uključujući izobrazno-

informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada; 
- opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada;
- mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada I biorazgradivog komunalnog otpada;
- mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada;
- popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana;
- organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom;
- rokovi i nositelji izvršenja Plana gospodarenja otpadom;
- popis zakona i pravilnika.

Cilj Plana je definirati osnovne okvire za uspostavu cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom na 
području Općine u navedenom razdoblju. Planom je reguliran postojeći sustav zbrinjavanja otpada Općine Velika 
Kopanica, te se planiraju mjere za njegovo unapređenje. 
Prijedlogom Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica definirane su sljedeće opće mjere:

- provoditi organizirano sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine,

- osigurati i promicati odvojeno prikupljanje pojedinih tokova otpada na mjestu nastanka čime se osigurava 

ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba odvojeno prikupljenog otpada u energetske svrhe, uz smanjenje 

količina ostatnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu otpada,
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- izgraditi u 2018.g. na 7 (sedam) lokacija zelene otoke i to u svim naseljima općine,

- izgraditi jedno reciklažno dvorište na lokaciji u Velikoj Kopanici koja je predviđena,

- nakon izgradnje i postavljanja zelenih otoka kontinuirano prazniti sabirna mjesta (zelene otoke) u svim 

naseljima te po potrebi dodati još spremnika za određene vrste otpada

Izbjegavanje nastajanja otpada je najpovoljnija metoda za rješavanje problema otpada te s drugim mjerama za 
smanjivanje nastajanja otpada čini najvažniju kariku u sustavu gospodarenja otpadom. 

3. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Republike Hrvatske proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i 

obvezama koje RH mora postići sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu.  

 
Kroz ovaj Prijedlog Plana gospodarenja otpadom predviđa se provedba niza mjera, smjernica i aktivnosti 
(ulaganja), kojima će se osigurati uspostava cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, uz 
istovremenu integraciju već postojećih sustava i građevina  gospodarenja otpadom, predviđenim i izgrađenim u 
okviru prethodnog planskog razdoblja.   

a) Unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 
 
U predstojećem planskom razdoblju treba nastaviti s aktivnostima na unaprjeđenju već postojećeg sustava 
odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, te edukaciju 
i informiranje dionika sustava  te revizijom tarifnog sustava na način da se usluga skupljanja i zbrinjavanja 
naplaćuje po količini proizvedenog otpada.   
Unaprjeđenje sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada provest će se poboljšanjem kvalitete primarne 
selekcije otpada putem spremnika na „kućnom pragu“, postavljanjem spremnika na javnoj površini (zeleni otoci) i 
njihovom odgovarajućom prostornom distribucijom i izgradnjom reciklažnih dvorišta.  
 
b) Unaprijediti sustav obrade biorazgradivog otpada 
 
Unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, gdje postoji mogućnost odvojenog 
sakupljanja biorazgradivog otpada na „kućnom pragu“ i postavljanja posebnih spremnika za biorazgradivi otpad u 
sklopu reciklažnog dvorišta.   
Potrebno je provesti javnu edukaciju mještana sa ciljem razloga izdvajanja biorazgradivog otpada iz komunalnog 
otpada. S tim u vezi na web stranicama Općine i putem letaka, potrebno je obučiti mještane za izdvajanje 
biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada. Općina će uz sufinanciranje fonda kupiti kompostere i 
podijeliti ih mještanima za obradu vlastitog komposta.  
U sklopu Prijedloga Plana sprječavanja nastanka otpada dodatno su predviđene aktivnosti  promicanja kućnog 
kompostiranja.  

c) Mjere za gospodarenje opasnim otpadom 
 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom provest će se izgradnjom reciklažnog dvorišta i mobilnih 
reciklažnih dvorišta. Svi mještani će u isto moći dovesti problematičan otpad (kante od boje, ulja, zaštitnih 
sredstava...) sa popisa problematičnog otpada koji se može predati u reciklažno dvorište/mobilno reciklažno 
dvorište. Predaja opasnog/problematičnog otpada za mještane je besplatna. U reciklažna dvorišta problematični 
otpad mogu predati i pravne osobe sa područja Općine, ali uz naplatu. 
Prilikom dovoza problematičnog otpada od strane mještana, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je 
identificirati osobu kako bi se utvrdilo je li sa područja Općine. 
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d) Mjere za sanaciju Planom utvrđenih lokacija onečišćenih otpadom 
 
Nastavak aktivnosti sanacije  „divljih“ odlagališta i „crnih točaka“.   
Kroz povećani nadzor komunalnog redara i uspostavu komunikacije sa mještanima općine, spriječiti odlaganje 
otpada u okoliš i stvaranje novih divljih odlagališta. U tom cilju potrebno je pored objave na web stranicama 
Općine, putem letaka ili/i plakata obučiti i informirati sve mještane o prijavi svih uočenih nepravilnosti vezanih uz 
odbacivanje otpada na zelene površine. 
 
e) Mjere za gospodarenje otpadom koji predstavlja posebne probleme u gospodarenju 
 
Ovaj Prijedlog Plana gospodarenja otpadom prepoznao je, osim komunalnog otpada i druge prioritetne tokove  
otpada: građevni otpad, otpadni tekstil i obuća, medicinski otpad i ambalažni otpad.  Za svaki navedeni otpad 
uspostaviti će se odgovarajući sustav gospodarenja.  
Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom dodatno će se postići izgradnjom reciklažnog  dvorišta i 
uspostavom odlagališta građevnog otpada u centru za gospodarenje otpadom.  
Za zadovoljavanje budućih potreba vezano za gospodarenje otpadom koji sadrži azbest potrebno je  osigurati 
najmanje jednu lokaciju kazete za azbest na području JP(R)S u sklopu postojećeg ili novog odlagališta za neopasni 
otpad. Također, JLS treba na svom području ustrojiti i voditi bazu podataka s popisom zgrada i proizvodnih pogona 
na njezinom teritorijalnom području, koje sadrže azbest i to kao pokrov ili kao drugi građevni materijal te izraditi 
Plan postupanja zamjene azbesta drugim građevnim materijalima za zgrade i proizvodne pogone koji sadrže 
azbest kao pokrov ili neki drugi građevni materijal, a koji mora sadržavati i podatke o procijenjenim količinama 
otpada koji sadrži azbest. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadnim tekstilom i obućom provest će se postavljanjem kontejnera na 
javnoj površini za sakupljanje istog. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja ambalažnim otpadom provesti će se postojećim sustavom sakupljanja, 
uspostavom kvalitetnije organizacije sakupljanja ambalažnog otpada kojom će biti obuhvaćen sav ambalažni 
otpad koji nastaje.  

f) Mjere za gospodarenje ostalim posebnim kategorijama otpada 
 
Za otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatore, otpadne gume, električni i elektronički otpad, nastaviti će se 
postojećim načinom sakupljanja.  
Za unapređenje sustava potrebno je informativnim lecima uputiti mještane na način zbrinjavanja ovih posebnih 
kategorija otpada.   
 
g) Akcije sakupljanja otpada 
 
U svrhu ostvarenja cilja sprječavanja i smanjenja nastanka otpada, Općina može sukladno članku 40. ZOGO 
provoditi godišnje akcije prikupljanja otpada. 
O provedbi planova i akcija vezanih uz gospodarenje otpadom,  Općina  pravovaljano obavještava zainteresiranu 
javnost putem javnih glasila i putem web stranice, te informativnim letcima. 
 

h) Izobrazno-informativne aktivnosti 
 
U postizanju ciljeva sakupljanja svih vrsta otpada, ključnu ulogu igra i izobrazba i informativne aktivnost. Općina 
će putem vlastitih stranica vršiti kontinuirano informiranje dionika u gospodarenju otpadom. Mogu se organizirati 
i tematski skupovi za mještane na temu sakupljanja pojedinih kategorija otpada. U školama se može provoditi i 
dodatna edukacija učenika na temu gospodarenja otpadom. 
U cilju smanjenja i sprječavanja nastanka otpada planira se izrada edukativnih materijala i provedba edukacije 
koja će pridonijeti razvijanju ekološke svijesti svih mještana i promicanju razvrstavanja otpada u domaćinstvima, 
vrtićima, školama, svim poslovnim i gospodarskim subjektima. Isto tako, Općina će izraditi web stranicu na kojoj 
građani mogu dobiti sve informacije vezane za gospodarenje otpadom, upoznati se s planovima odvoza otpada 
(komunalnog, korisnog i glomaznog), educirati se vezano za izdvajanje korisnih vrsta otpada, kompostiranje i 
pripremu za odvoz glomaznog otpada. Informiranje  vezano za sve aktivnosti gospodarenja otpadom provodi se i 
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putem medija - lokalnog radija, tiska, web portala. Nadalje je potrebno provoditi sustavnu edukaciju, izradu 
promidžbenih i edukacijskih materijala, kontinuirano informirati javnost o svim aktivnostima vezanim za okoliš, 
kreirati informacije i ekološke poruke u suradnji sa školama, ustanovama i tvrtkama i sl., a sve s ciljem poticanja 
svakog pojedinca u društvu na smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada te pravilno postupanje s otpadom.

  

4. OSTVARENO U SKLADU S DEFINIRANIM MJERAMA I CILJEVIMA

Općina će postepeno implementirati mjere cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Programi implementacije 

mjera iziskuju znatna materijalna sredstva, te se u okvirima mogućnosti razvija mrežni sustav.

4.1 Komunalno poduzeće

Na području Općine, mješoviti komunalni otpad prikuplja tvrtka Runolist d.o.o. iz Vrpolje. U narednom periodu 

potrebito je raspisati novu koncesiju za prikupljanje otpada na području Općine.

Miješani komunalni otpad prikuplja se jednom tjedno u svim naseljima Općine, dok se glomazni otpad prikuplja  

dva puta godišnje. 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.

4.2 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 planira u 2018. godini u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izgraditi zelene 

otoke na 7 predviđenih lokacija. Na zelenim otocima planiraju se postaviti spremnici za sakupljanje sljedećih vrsta 

otpada:

· papir, 

· staklo, 

· PVC, 

· tekstil, 

· baterije.

Predviđene lokacije zelenih otoka na području Općine su:

· Velika Kopanica - k.o.Vel.Kopanica k.č.br.1149 i 13,

· Beravci - k.o.Beravci k.č.br.50 i 1703/2, 

· Divoševci - k.o.Divoševci k.č.br. 498/1

· Mala Kopanica - k.o.Mala Kopanica kčbr.393/1,
· Kupina - k.o.Kupina k.č.br.106.

4.3 Ukupne količine sakupljenog otpada na području Općine u 2016. godini

U 2017. godini je na području Općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 206,00 t miješanog komunalnog 
otpada. 
U 2016. godini je na području Općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 222,20 t miješanog komunalnog 
otpada. 
U 2015. godini je na području Općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 308,00 t miješanog komunalnog 
otpada, dok je u 2014.godini ukupno prikupljeno 249,00 t. 
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Iz gore navedenih podataka vidljivo je da se količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada na području 
Općine Velika Kopanica smanjuje, što je samim time i pokazatelj kako se u mještana Općine budi svijest o držanju 
okoliša čistim i urednim.

Na području Općine ne postoji građevina za zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog otpada. Sav nastali 

miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište otpada „Vitika“ u Đakovu te je predan na obradu tvrtki 

Univerzal d.o.o., ovlaštenom obrađivaču komunalnog otpada.

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.
4.4 Lokacije onečišćene otpadom

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, obveza je jedinice lokalne samuprave sprječavanje 

odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada. Mjere za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada koje se provode na području Općine Velika Kopanica obuhvaćaju:

· uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

· uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,

· provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja 

odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje 

odbačenog otpada,

· druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave

Navedene mjere se kontinuirano provode od strane komunalnog redara Općine Velika Kopanica, što je rezultiralo 

smanjenjem količine neadekvatno odloženog otpada. 
Općina je krajem 2015. godine putem svojih djelatnika i obilaskom cjelokupnog teritorija općine detektirala dvije 
lokacije divljih odlagališta otpada:

-� Garčica, Velika Kopanica
-� Beravački pašnjak, Beravci

Općina predviđa da će se visina sredstava za sanaciju divljih odlagališta kretati oko 500.000,00 kuna, a 

financiranje će se izvršiti na način da će Općina financirati pripremne radove kao što je izrada Plana sanacije i 

ostalih pripremnih radova koji su neophodni da bi se moglo pristupiti konkretnim radovima na sanaciji divljih 

odlagališta, a ostale troškove planiramo da će snositi resorno Ministarstvo, odnosno Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost.

U 2016. godini Općina je u suradnji s tvrtkom „Runolist“ d.o.o. iz Vrpolja učestovala u akciji „Zelena čistka“ 
3

(održana dana 23.travnja 2016.g.) gdje prikupljeno cca 12m  mješanog komunalnog otpada na raznim lokacijama 

diljem Općine. U akciji je također sudjelovalo i nekoliko Udruga s područja Općine.

Općina također planira i u 2018. godini učestovati u akciji „Zelena čistka“ kako bi još više pobudila svijest u 

mještana da se okoliš ne zagađuje već da se komunalni otpad prikuplja i reciklira.  

4.5 Mobilno reciklažno dvorište

Krajem 2014. godine sklopljen je Ugovor sa tvrtkom „Runolist“ d.o.o. iz Vrpolja o izgradnji jednog mobilnog 

reciklažnog dvorišta na lokaciji k.č. br. 1238/2, k.o. Velika Kopanica koje je i izgrađeno u 2015.godini. Cijena 

izgradnje navedenog mobilnog reciklažnog dvorišta iznosila je 9.874,36 kuna (iznos s PDV-om).
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Slika 2. Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Izvor: http://geoportal.dgu.hr/viewer/

IV. Izmjenama i dopunama PPUO Velika Kopanica, površina koja se nalazi na k.č.br.1238/2, k.o.Velika Kopanica, 

ucrtana je kao područje gdje se može graditi reciklažno dvorište.

1.1 Edukacija

U 2018. godini se planira provesti edukacija stanovništva o razvrstavanju otpada putem edukativnih radionica i 

letaka.

Na službenoj internet stranici Općine Velika Kopanica (  ) uspostavljen je i sustav za www.velikakopanica.hr
zaprimanje obavijesti i evidencija o nepropisno odbačenom otpadu

2. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 

KATEGORIJAMA OTPADA
Cilj uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Velika Kopanica je uspostavljanje 
potpunog nadzora otpada od mjesta nastanka do mjesta konačne obrade i zbrinjavanja. U postupcima 
gospodarenja otpadom na području Općine Velika Kopanica kontinuirano se primjenjuju sljedeće opće mjere:

- provođenje organiziranog sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine,

- osiguranje i promicanje, odvojeno prikupljanje pojedinih tokova otpada na mjestu nastanka čime se 

osigurava ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba odvojeno prikupljenog otpada u energetske svrhe, uz 

smanjenje količina ostatnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu otpada,

- zbrinjavanje prikupljenog komunalnog otpada na postojećem odlagalištu otpada “Vitika” u Đakovu, sve do 

otvaranja ŽCGO “Orlovnjak”, 

- izgradnja i kontinuirano pražnjenje sabirnih mjesta (zelenih otoka) u svim naseljima Općine Velika 

Kopanica te po potrebi nabava dodatnih spremnika za određene vrste otpada

Sakupljanje i obrada opasnog otpada obavlja se putem ovlaštenih osoba za sakupljanje ili obradu određene vrste 
opasnog otpada. 

Mjere za gospodarenje komponentama opasnog otpada koje se provode na području Općine Velika Kopanica su 
sljedeće:
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- predaja prikupljenih komponenti opasnog otpada ovlaštenim pravnim osobama na konačno zbrinjavanje.
Mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se provode u Općini Velika Kopanica su sljedeće:

- izgradnja i poticanje korištenja zelenih otoka, redovito pražnjenje spremnika i upotpunjavanje zelenih 

otoka spremnicima koji nedostaju,

- priprema projekta izgradnje reciklažnog dvorišta gdje će građani imati mogućnost privremenog 

skladištenja sljedećih vrsta otpada koji spadaju u kategoriju posebnog otpada: biootpad, otpadni tekstil i 

obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila i 

građevinski otpad.

3. ZAKLJUČAK

Zaključno se može istaknuti da s obzirom na propisane aktivnosti i mjere u gospodarenju otpadom iz Prijedloga 
Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica te još uvijek prisutnim nedostacima i problemima u sustavu 
gospodarenja otpadom na području Općine, da gospodarenje otpadom još uvijek nije velikim dijelom usklađeno i 
uređeno s relevantnom regulativom, uz napomenu da predstoji usklađenje u pojedinim segmentima s novom 
regulativom, posebno u dijelu koji se odnosi na izgradnju građevina za gospodarenje otpadom.
Definirani ciljevi u području gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih i financijskih 
mogućnosti Općine Velika Kopanica. Uspostavljeni sustav sakupljanja otpada zadovoljava potrebe stanovništva 
Općine, što potvrđuju podaci o prikupljenom, obrađenom i odloženom otpadu. Međutim, tek će se realizacijom 
Regionalnog centra za gospodarenje otpadom “Orlovnjak” stvoriti nužni preduvjeti za uspostavu cjelovitog 
sustava gospodarenja otpadom. 
Uspostavom sustava prikupljanja komunalnog otpada iz kućanstva pomoću posuda za odvojeno prikupljanje 
korisnih frakcija otpada iz kućanstava unaprijedit će se mogućnost za adekvatno tretiranje otpada na području 
Općine. Navedeni sustav omogućuje olakšano odvajanje najzastupljenijih vrsta otpada na samom mjestu 
nastanka, tj. kućanstvima i pogodan je za primjenu prvenstveno u sredinama manje gustoće naseljenosti. Potrebno 
je stoga intenzivirati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te 
osigurati svim korisnicima usluge odvojenog prikupljanje otpada, ali i mogućnost zbrinjavanja ostalih kategorija 
otpada iz kućanstva. Ovaj zahtjev biti će ispunjen izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Velika 
Kopanica.  
Tijekom 2018. godine Općina Velika Kopanica će uložiti dodatne napore u provođenju zadanih ciljeva, kako bi se 
u budućem razdoblju u potpunosti implementirao program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispunile 
zakonske odredbe.

Za značajnije smanjenje količina otpada trebati će dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje svih predviđenih 

mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada, te smanjenje količina otpada koje se trajno odlažu na 

odlagališta.  
� � � � � �
KLASA:363-01/18-01/9

URBROJ:2178/12-01-18-01

Velika Kopanica, 26.ožujak 2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn., v.r.
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33.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 09/09, 5/13 i 3/18), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici 
održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o obavljenom popisu 

dugotrajne imovine, sitnog inventara, 

potraživanja, novčanih sredstava općine Velika 

Kopanica na dan 31.prosinac 2017.godine

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne 

imovine, sitnog inventara, potraživanja, novčanih 

sredstava općine Velika Kopanica na dan 

31.prosinac 2017.godine

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u  

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/18-01/13

URBROJ: 2178/12-03-18-01

Velika Kopanica, 29. ožujak 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

34.

 Temeljem članka 64. stavka 3.  Zakona o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 
31. stavak 4 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) te 
nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik 
Općine Velika Kopanica dana 26. travnja 2018. 
godine, donosi

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

Plana  gospodarenja otpadom općine Velika 

Kopanica za razdoblje 2017.-2022.godine

Članak 1.

(1) Načelnik Općine Velika Kopanica donio je 

Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Plana  

gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za 

razdoblje 2017.-2022.godine (dalje u tekstu: Plan 

gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica), 

KLASA: 363-01/18-01/2, URBROJ: 2178/12-01-

18-3, prema kojoj je Općina Velika Kopanica 

provela postupak Ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš Plana  gospodarenja 

otpadom Općine Velika Kopanica. 

Članak 2.

(1) U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog 

utjecaja na okoliš, Općina Velika Kopanica zatražila 

je mišljenja tijela određenih posebnim propisima 

navedenih u Prilogu I. ove Odluke.

(2) Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

· Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za 

komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, 

KLASA: 351-02/18-01/04, URBROJ: 2178/1-

03-18-4 od 12.  ožujka 2018. godine, 

zaprimljeno u Općinu Velika Kopanica dana 

14.ožujka 2018.godine, u kojem se navodi da su 

sve aktivnosti planirane predmetnim Planom 

usklađene sa planom višeg reda, odnosno 

Planom gospodarenja otpadom Republike 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1567



Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine  

(NN 3/17), za čije je polazne osnove provedena 

strateška procjena utjecaja na okoliš,  te je 

mišljenja kako provedba Plana  gospodarenja 

otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje 

2017.-2022.godine neće imati vjerojatno 

značajan utjecaj na okoliš i nema potrebe za 

provedbom postupka strateške procjene.

· Općina Sikirevci, KLASA: 351-01/18-01/8, 

URBROJ: 2178/26-01-18-01, od 7.ožujka 

2018.godine, zaprimljeno u Općinu Velika 

Kopanica dana 8.ožujka 2018.godine, u kojem 

se navodi da Općina Sikirevci daje svoju 

suglasnost i nema primjedbi niti dodatnih 

zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša koje je 

potrebno uvažiti Planom gospodarenja 

otpadom Općine Velika Kopanica.

· Općina Gundinci, KLASA: 351-01/18-01/5, 

URBROJ: 2178/05-01/18-2, od 2.ožujka 

2018.godine, zaprimljeno u Općinu Velika 

Kopanica dana 6.ožujka 2018.godine, u kojem 

se navodi da Općina Gundinci daje svoju 

suglasnost i mišljenja je da nema potrebe 

provoditi stratešku procjenu utjecaja za Plan   

gospodarenja otpadom Općine Velika 

Kopanica.

· Općina Donji Andrijevci, KLASA: 363-01/18-

01/23, URBROJ: 2178/04-03-18-2, od 

2.ožujka 2018.godine, zaprimljeno u Općinu 

Velika Kopanica dana 6.ožujka 2018.godine, u 

kojem Općina Donji Andrijevci daje mišljenje 

da nije potrebna  provedba strateške procjene 

utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 

Općine Velika Kopanica.

· Općina Vrpolje, KLASA: 363-01/18-02/15, 

URBROJ: 2178-/11-01/18-2, od 6.ožujka 

2018.godine, zaprimljeno u Općinu Velika 

Kopanica dana 13.ožujka 2018.godine, u 

kojem Općina Vrpolje daje mišljenje da nema 

potrebe provoditi postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 

Općine Velika Kopanica.

(2) Ostala tijela/pravne osobe kojima je dana 

mogućnost sudjelovanja u predmetnom postupku 

nisu se očitovala u definiranom roku, te se sukladno 

članu 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša, smatra 

da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu 

okoliša koje je potrebno uvažit i  u Planu 

gospodarenja otpadom. 

Članak 3.

(1) U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš Plana  gospodarenja otpadom 

Općine Velika Kopanica,  utvrđeno je da predmetni 

Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš 

te nema potrebe za provedbom postupka strateške 

procjene.

Članak 4.

(1) Osnovni ciljevi Plana su:

- analizirati postojeće stanje gospodarenja 

otpadom u Općini Velika Kopanica, te utvrditi i 

ostale ciljeve, mjere i projekte usmjerene 

održivom gospodarenju otpadom;

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim 

otpadom;

- smanjiti ukupnu količinu proizvedenog 

komunalnog otpada na način da se odvojeno 

prikupljaju pojedine vrste  otpada (papir, 

plastika, staklo);

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnih 

kategorija otpada (građevinskog otpada, 

automobilskih guma, ambalažnog otpada, 

elektroničkog i električnog otpada, otpadnog 

tekstila, odjeće i obuće i sl.);

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim 

otpadom izdvajanjem biorazgradivog 

komunalnog otpada iz miješanog komunalnog 

otpada;

- kontinuirano provoditi izobrazno-informativne 

aktivnosti;

- utvrditi lokacije divljih odlagališta i iste 

sanirati;

- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem 

otpadom.

Članak 5.

(1) Općina Velika Kopanica je dužna o ovoj Odluci 

informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju 

javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
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okoliša (NN 64/08), kojima se uređuje informiranje 

javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša. 

Članak 6.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije" i na internetskim stranicama 

općine Velika Kopanica.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 363-01/18-01/2
URBROJ: 2178/12-01-18-18
Velika Kopanica, 26.4.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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Bilješke :
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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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