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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine:

68.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  5 2 .  Z a k o n a  o 
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 - Odluka 
ustavnog suda Republike Hrvatske, 82/13, 22/14 - 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 154/14, 
70/16 i 131/17), članka 29. Zakona o ustanovama 
("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i 
članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
15/13-Pročišćeni tekst), Županijska skupština na 6. 
sjednici održanoj 27. veljače 2018. godine donijela 
je sljedeću

ODLUKU

o proširenju djelatnosti Doma zdravlja 
Slavonski Brod

I.

 Proširuje se djelatnost Doma zdravlja 

Slavonski Brod tako da će uz postojeće registrirane 
djelatnosti Dom zdravlja Slavonski Brod obavljai i 
sljedeće specijalističko-konzilijarne djelatnosti:

- ortodoncija,
- kardiologija,
- oftamologija i optometrija.

II.

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana 
nakon objave u Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije, a bit će objavljena nakon što 
Ministarstvo zdravstva rješenjem utvrdi da je 
Odluka sukladna zakonu.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa : 021-01/18-01/35
Urbroj: 2178/1-01-18/1
Slavonski Brod, 27. veljače 2018.

Predsjednik
Županijske skupštine

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

69. 

 Na temelju članka 26. stavak 5. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine" br. 153/13 i 
65/17) i članka 22. stavak 4. Statuta zavoda za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije te 
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
15/13 - pročišćeni tekst i 4/18), župan Brodsko-
posavske županije donio je

RJEŠENJE

o razrješenju v.d. ravnateljice Zavoda za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije

I.

 Blaženka Veselinović, dipl.ing.arh., 
razrješuje se dužnosti v.d. ravnateljice Zavoda za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, s 
nadnevkom 20 svibnja 2018. godine.

II.

 Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Klasa : 023-01/18-01/444
Urbroj: 2178/1-11-01/18-1
Slavonski Brod, 18. svibnja 2018.

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

70. 

 Na temelju članka 26. stavak 5. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine" br. 153/13 i 
65/17) i članka 17. stavak 2. Statuta zavoda za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije te 
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
15/13 - pročišćeni tekst i 4/18), župan Brodsko-
posavske županije donio je

RJEŠENJE

o imenovanju v.d. ravnatelja Zavoda za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije

I.

 Matej Badrov, mag.ing.aedif., imenuje se za 
v.d. ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje 
Brodsko-posavske županije, s nadnevkom 20 
svibnja 2018. godine.

II.

 Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Klasa : 023-01/18-01/445
Urbroj: 2178/1-11-01/18-1
Slavonski Brod, 18. svibnja 2018.

Župan
dr.sc. Daijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

20.

 Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o 
zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 
153/13, 78/15 i 12/18) i članka 29. stavak 2. Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš (“Narodne novine” broj 03/17), 
načelnik općine Brodski Stupnik, dana 17. svibnja 
2018. godine,  donosi

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš 5. izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja 
Brodski Stupnik

 I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene 
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 5. 
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine 
Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu 5.Izmjene i 
dopune PPUO). 
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš 5. Izmjene i dopune PPUO 
provodi Općina Brodski Stupnik, u suradnji sa 
Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i 
zaštitu okoliša Brodsko-posavske  županije.

II.

Nositelj izrade 5. Izmjene i dopune PPUO Brodski 

Stupnik, i tijelo nadležno za provođenje postupka 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
je Jedinstveni upravni odjel općine.

III.

Razlozi za izradu 5. Izmjena i dopuna PPUO 
proizlaze iz potrebe:         

- Tijekom primjene važećeg Prostornog 
plana uređenja općine Brodski Stupnik 
pokazala se potreba za ovim izmjenama i 
dopunama koja je proizašla iz potrebe 
omogućavanja boljeg održivog prostornog 
uređenja općine vezano za gospodarske 
aktivnosti postojećih sadržaja.

IV.

Ciljevi i programska polazišta 5. Izmjena i dopuna 
PPUO  su slijedeći:

- usklađenje  Prostornog plana s Zakonom o 
prostornom uređenju (“Narodne novine” 
broj 153/13 i 65/17) s pratećim aktima, u 
segmentu odredbi  za provođenje i 
kartografskih prikaza: definiranje i 
razgraničenje građevinskih područja 
naselja i izdvojenih građevinskih područja 
nase l j a  kao  i  i zdvo jen ih  d i j e lova 
građevinskih područja naselja, analiza 
potreba urbane sanacije, analiza potreba 
izrade prostornih planova nižeg reda sa 
smjernicama ili definiranje uvjeta provedbe  
zahvata s detaljnošću urbanističkog plana 
uređenja, uvjete provedbe zahvata u 
g rađev insk im područ j ima  i  i zvan 
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građevinskih područja i sl.;
- usklađenje  Prostornog plana s Zakonom o 

zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 
80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) s pratećim 
aktima i Zakona o zaštiti prirode (“Narodne 
novine” broj 80/13 i 15/18) s pratećim 
aktima;

- zahtjevi i smjernica javnopravnih tijela 
određenih odlukom: korekcije dijela 
Prostornog plana vezano za zaštitu 
arheološke i kulturne baštine, definiranje 
područja općine zaštićenih temeljem 
Uredbe o ekološkoj mreži;

- manje korekcije građevinskih područja 
naselja slijedom usklađenja s digitalno 
katastarskom podlogom,  usklađenje sa 
zatečenim stanjem, i realnim potrebama 
n a s e l j a  s u k l a d n o  d e m o g r a f s k i m 
pokazateljima i trendovima; 

- analiza gospodarskih sadržaja uz  manje 
korekcije građevinskih područja za 
omogućavanje razvoja;

V.

Obuhvat 5. Izmjene i dopune PPUO Brodski Stupnik 
određen je administrativnim granicama područja 
općine, sukladno Zakonu o područjima županija, 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne 
novine” broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 
145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15). 
5. Izmjene i dopune PPUO planirane su u 
tekstualnom i grafičkom dijelu. 

VI.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 
78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“ broj 03/17) i odredbama posebnih propisa iz 
područja iz kojeg se Izmjene i dopune PPUO donose 
i to redoslijedom provedbe u Prilogu I ove Odluke.

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe:

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 
ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, 
Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

2. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel 
za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša, P. Krešimira IV br. 1, 35 000 
Slavonski Brod;

Javna ustanova

3.  Natura Slavonica, P. Krešimira IV br. 1, 35 
000 Slavonski Brod;

4. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 
26 a, 35 000 Slavonski Brod;

5. Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J. 
Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška;

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 
srednju i donju Savu, VGI „BRODSKA 
POSAVINA“, Šetalište braće Radić 22, 
35000 Slavonski Brod;

7. URED DRŽAVNE UPRAVE U BPŽ, 
Služba za gospodarstvo i imovinsko-
pravne poslove, P. Krešimira IV. br. 1, 
35000 Slavonski Brod;

8. Općina Sibinj;

9. Općina Bebrina;

10. Općina Oriovac;

11. Grad Pleternica, Požeško-slavonska 
županija;

VIII.

Općina Brodski Stupnik dužna je informirati 
javnost, sukladno odredbama Zakonu o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 
78/15 i 12/18) i odredbama Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 
64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u Službenom vjesnik BPŽ i na 
službenoj internetskoj stranici općine Brodski 
Stupnik. 
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KLASA: 350-01/18-01/02
URBROJ: 2178/03-01-18-26
Brodski Stupnik, 17. svibnja 2018. godine

NAČELNIK 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Goran Jelinić, ing., v.r.

Prilog I. 

Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš

1. Općina Brodski Stupnik, sukladno Odredbi 
iz čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja na plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ broj 3/17), započinje 
postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za 5. Izmjene i dopune 
PPUO Brodski Stupnik donošenjem ove 
Odluke koja se objavljuje javnosti.

2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela 
i/ili osoba određenih posebnim propisima, 
navedenih u poglavlju VII. ove Odluke. U 
svrhu pribavljanja mišljenja, Općina 
dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o 
potrebi strateške procjene u roku od 8 dana 
od dana donošenja ove Odluke. 

3. Sadržaj zahtjeva za davanje mišljenja: 
Prijedlog odluka o izradi 5. Izmjena i 
d o p u n a   P P U O  B r o d s k i  S t u p n i k , 
programska polazišta i ciljevi 5. Izmjene i 
dopune PPUO, Odluka o započinjanju 
postupka predmetne Ocjene i popunjeni 
obrazac iz Prilog II. Uredbe o strateškoj 
procjeni 

4. Zahtjev se obavezno dostavlja Upravi za 
zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike (Radnička cesta 80, Zagreb) radi 
utvrđivanja mogućih značajnih negativnih 
utjecaja planskog dokumenta na ciljeve 
očuvanja i cjelovitosti područja ekološke 
mreže.

5. Na temelju kriterija za utvrđivanje 
vjerojatno značajnog utjecaja 5. Izmjene i 
dopune PPUO na okoliš, iz Priloga III. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ broj 03/17), tijela i/ili 
osobe daju mišljenje o potrebi strateške 
procjene te ga u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini.

6. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna 
pojašnjenja od tijela i/ili osoba koje su 
dostavile mišljenje. 

7. Prije donošenja Odluke u postupku Ocjene, 
nadležno t i je lo općine dužno je  o 
provedenom postupku pribaviti mišljenje 
U p r a v n o g  o d j e l a  z a  k o m u n a l n o 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije. Upravnom odjelu se 
dostavlja prijedlog teksta Odluke, zahtjev 
z a  d a v a n j e  m i š l j e n j a ,  c j e l o v i t a 
dokumentacija iz postupka Ocjene, te 
popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi 
strateške procjene utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš iz Priloga II. Uredbe.

8. Temeljem rezultata provedene Ocjene u 
predmetnom postupku donosi se odluka o 
obvezi provedbe strateške procjene, 
odnosno odluka da nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene.
Ako se u postupku Ocjene utvrdi da Plan 
nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 
donosi se odluka da nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene, a ista osobito 
sadrži osnovne podatke o planu, te 
obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno 
da nije potrebno provesti stratešku procjenu 
sukladno kriterijima iz Priloga III: Uredbe.

O Odluci u postupku informira se javnost sukladno 
Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 
64/08).

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1869



21.

 Na temelju članak 110. Zakona o proračunu (“N.N.” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o 
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (NN 24/13 i 102/17) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09, 03/13 i 2/18) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
na svojoj  08. sjednici održanoj  22. svibnja 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

Članak 1.

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

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

Članak 3.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE      
OPĆINE BRODSKI  STUPNIK

KLASA: 400-05/18-01/02
URBROJ: 2178/03-02-18-4
Brodski Stupnik,  22.  svibnja  2018. godine

PREDSJEDNIK:
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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22.

 Na temelju članka 82.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne 
novine» br. 124/14., 115/15. i 87/16.) i članka 30. Statuta općine. Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 08/09, 03/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  08. sjednici 
održanoj  22. svibnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU

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

Članak 1.

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

1. 92211- višak prihoda poslovanja-                                 1.892.200,62 kn.

2. 92222- manjak prihoda od nefinancijske imovine      - 1.744.446,12 kn

UKUPAN VIŠAK PRIHODA                                       147.754,40 kn

Višak  prihoda poslovanja u iznosu od 1.744.446,12  kn koristit će se djelomično za pokriće manjka prihoda od 

nefinancijske imovine.
Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 
147.754,40 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji na kontu 92211.

Članak 2.

Sukladno Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Brodski Stupnik za 2017.g. utvrđen je manjak 
prihoda od pomoći u iznosu od 198.910,00 kn, te manjak prihoda za posebne namjene u iznosu od 188.684,49 kn, a 
ostvareni su viškovi općih prihoda i primitka u iznosu od 280.350,11 kn te pomoći u iznosu od 229.364,78 kn. 
Navedeni manjkovi pokrit će se iz općih prihoda općine. 

Članak 3.

Nakon provedenih korekcija u poslovnim knjigama općine Brodski Stupnik sukladno ovoj Odluci utvrđuje se 
sljedeća struktura rezultata iz po izvorima financiranja:

Članak 4.

Manjak općih prihoda iz 2017.g. pokrit će se u 2018.godini općim prihodima poslovanja,  višak prihoda za 
posebne namjene koristi će se financiranje programa javnih radova, a višak prihoda pomoći za isplatu naknade za 
štete od elementarnih nepogoda. 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Opći prihodi    -107,244,38      

Prihodi za posebne namjene    229.364,78  

Pomoći      25.634,00      

UKUPNO konto 92211:    147.754,40      
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

KLASA:400-05/18-01/02
URBROJ: 2178/03-02-18-5
Brodski Stupnik,  22.  svibnja  2018. godine

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

23.

 Na temelju članka 108. stavak 5. i članka 110. Zakonom o proračunu („N.N.“ 87/08, 136/12 i 15/15), 
članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćivanju („N.N“ broj 24/13) i članka 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 8/09.,3/13. i 2/18), Općinsko vijeće općine 
Brodski Stupnik na svojoj  08. sjednici održanoj  22. svibnja  2018. godine,  donosi

ODLUKU
 

o izvršenju Plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik  za 2017. godinu.    

II.

Tekst Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik za 2017. godinu u prilogu je 
ove Odluke  i čini njezin sastavni dio.  

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:400-05/18-01/02
URBROJ:2178/03-02-18-7
Brodski Stupnik, 22. svibnja   2018. godine
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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25.

 Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' 
broj 08/09, 03/13 i 2/18) općinski načalnik općine Brodski Stupnik,  Općinskom vijeću podnosi:

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu 

općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

Članak 1. 

 Prograomom izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2017. godinu po 
aktivnostima ostvareno je:1. AKTIVNOST: Troškovi održavanja objekata za redovno korištenje
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Članak 2.

 Program održavanja objekata u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu izdvojeno je  
462.236,29 kuna.

Članak 3.

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

KLASA: 402-01/18-01/40
URBROJ: 2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik,     23. travnja 2018. godine

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.
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26.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 8. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik za 2017. godinu 

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik 
za 2017 godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/40
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine

   
PREDSJEDNIK

Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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27.

 Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' 
broj 08/09, 03/13 i 2/18) općinski načalnik općine Brodski Stupnik,  Općinskom vijeću podnosi:

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma 

općine Brodski Stupnik u 2017. godini

Članak1.

 Programom  razvoja gospodarstva i ruralnog turzima na području općine Brodski Stupnik za 2017. 
godinu po  aktivnostima ostvareno je:
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 Programom razvoja gospodarstva i ruralnog  turizma u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2017. 
godinu ostvareno je  306.885,54 kuna.

Članak 3.

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

KLASA: 402-01/18-01/38
URBROJ: 2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik, 23. travnja 2018. godine

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.
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 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 8. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma općine 
Brodski Stupnik za 2017. godinu 

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma općine Brodski Stupnik 
za 2017. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma općine Brodski Stupnik za 
2017 godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/38
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 22.  svibanj 2018. godine
   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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 Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' 
broj 08/09, 03/13 i 2/18) općinski načalnik općine Brodski Stupnik,  Općinskom vijeću podnosi:

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području 
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

Članak 1. 

 Programm socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na Općine Brodski Stupnik za 2017. 
godinu ostvareno je:
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Članak 2.

 Programom socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša u Proračunu općine Brodski Stupnik za 
2017. godinu ostvareno je    266.589,28 kuna.

Članak 3.

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

KLASA: 402-01/18-01/41
URBROJ: 2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik,  23. travnja   2018. godine

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.
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30.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 8. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi, 
zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području 

općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području 
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području 
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/41
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine

   
PREDSJEDNIK

Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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31.

 Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' 
broj 08/09, 03/13 i 2/18) općinski načalnik općine Brodski Stupnik,  Općinskom vijeću podnosi:

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa vatrogastva,  civilne zaštite i protugradne obrane općine 

Brodski Stupnik za 2017. godinu

Članak 1. 

 Programom vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 
po aktivnostima  ostvareno je:
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 Članak 2.

 Programom vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane u Proračunu općine Brodski Stupnik za 
2017. godinu ostvareno je 251.862,50 kuna.

Članak 3.

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

KLASA: 402-01/18-01/37
URBROJ: 2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik, 23. travnja  2018. godine

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

32.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 8. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine 
Brodski Stupnik za 2017. godinu 

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski 
Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane 0pćine Brodski 
Stupnik za 2017. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/37
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine
   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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33.

 Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' 
broj 08/09, 03/13 i 2/18) općinski načalnik općine Brodski Stupnik, Općinskom vijeću podnosi:

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području općine 

Brodski Stupnik za 2017. godinu

Članak 1. 

 Programom javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području općine Brodski Stupnik za 
2017. godinu po aktivnostima izvršeno je:

1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA

1.1 AKTIVNOST: Predškolski odgoj i igraonica 

 Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi («N.N.»10/97), općina Brodski Stupnik provodi 
organizirani kraći program rada s djecom predškolske dobi – igraonica i «mala škola». Program igraonice «Rani 
razvoj» provodi se u sklopu djelovanja Narodne knjižnice i čitaonice Brodski Stupnik. Zbog nedostatnog prostora 
u sklopu knjižnice, program se za sada provodi u područnim školama u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku. 
Program se provodi dva puta tjedno u trajanju od 2,5 sata, uz angažiranje stručne osobe – odgajatelja, za vrijeme 
dok traje i nastava. Za provedbu ovog kraćeg programa postoji veliki interes roditelja, koji sufinanciranju njegovu 
provedbu u iznosu od 100,00 kuna. U Program bude uključeno 20-30-ero djece u svakoj grupi. Također se provodi 
i program «MALE ŠKOLE» u trajanju od najmanje 150 sati u organizaciji Dječjih vrtića.
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2. PROGRAM KULTURE  

 2.1. AKTIVNOST:  OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA 

 Objekti «Stare općine i «Stare škole» pripadaju stilskom razdoblju arhitekture bidermayera (1820-1840). 
Radi se o objektima javne namjene. Osim svoje povijesne imaju i arhitektonsku vrijednost. Nužna je preventivna 
zaštita istih. Zgrada «Stare škole» namijenjena je za potrebe knjižnice i čitaonice te igraonice. Općina Brodski 
Stupnik je osnivač knjižnice koja djeluje u ne primjerenom općinskom prostoru od cca 35m2 i broji 7500 
primjeraka knjiga, još uvijek neriješenog statusa. Napominjemo da bi konačnim uređenjem ovog objekta riješili 
pitanje prostora knjižnice te iste zaštitili. Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena potvrda glavnog 
projekta. Zgrada „Stare općine“ namijenjena je za potrebe rada udruga te turistički info punkt.  Za 2017.g. planira 
se izvođenje hitnih zaštitnih radova i konstruktivna sanacija ziđa zgrade, te  nastavak radova na sanaciji oba 
objekta. 
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2.2. AKTIVNOST: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRODSKI STUPNIK

Narodna knjižnica i čitaonica Brodski Stupnik djeluje od 1988. godine. Smještena je u prostorima zgrade Mlade 
škole u neadekvatnom prostoru i u tijeku su aktivnosti na uređenju objekta «stare škole» koji je prenamijenjen za 
djelovanje knjižnice. Knjižnica raspolaže sa knjižnim fondom od preko 8000 knjiga. Nabavka knjižne i neknjižne 
građe u pravilu se financiralo iz Programa Ministarstva kulture, no zbog ne osamostaljenja knjižnice sukladno 
Zakonu, sredstva se neće moći dalje ostvarivati. Za nabavku knjiga dijelom će sudjelovati Brodsko-posavske 
županije i općina Brodski Stupnik.
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Članak 2.

 Programom javnih potreba u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2017. godinu ostvareno je   
1.614.659,20 kuna.

Članak 3.

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

KLASA: 402-01/18-01/39
URBROJ: 2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik,  23. travnja 2018. godine

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

34.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 8. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na 
području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području 
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području Općine 
Brodski Stupnik za 2017 godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/39
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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35.

 Na  temelju članka 49. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 20/18) i članka 42. Statuta 
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 8/09, 3/13 i 2/18), općinski 
načelnik općine Brodski Stupnik, donosi 

IZVJEŠĆE
 

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

koncesije na području općine Brodski Stupnik  za 2017. godinu 

I.

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

1. sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta ……70.696,23 kuna,
2. sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta ….71.500,00 kuna, 
3. sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta…….10.220,78 kuna,

a utrošena su za financiranje program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne 
infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i akvakulture, te poboljšanje komunikacijskih veza 
sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže na području općine Brodski Stupnik.
 

II.

           � Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću i bit će objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.  

OPĆINSKI  NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 402-01/18-01/46
URBROJ:2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik, 30. ožujka 2018.g.

NAČELNIK 
Goran Jelinić, ing., v.r.
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36.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 8. sjednici održanoj  22. svibnja 2018. 
godine, donosi 

Z A K L J U Č A K 

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

Republike Hrvatske i koncesije na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 

I.

            Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća za 2017. godinu  sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/46
URBROJ:2178/03-02-18-3
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine
   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.       
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37.

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), te 
članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09, 3/13 i 2/18) 
općinski načelnik općine Brodski Stupnik, podnosi Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE

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

 
Članak 1.

Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini ostvarena su 
u iznosu od 77.111,63 kuna, a utrošena su za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja 
sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju  Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini, objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 402-01/18-01/43 
URBROJ:2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik, 11. svibanj 2018. godine       

Načelnik 
Goran Jelinić,ing., v.r.       
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38.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 8. sjednici održanoj 22. svibnja  2018. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK

 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini 

I.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/43
URBROJ:2178/03-02-18-3
Brodski Stupnik,  22. svibanj 2018. godine   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.      
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39.

 Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, podnosi Općinskom vijeću   

IZVJEĆE  

 o izvršenju Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 
za 2017. godinu

I.

Sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu ostvareni su u iznosu od 581,09 
kuna, a utrošena su za:

- � sređivanje zemljišno knjižnog i katastarskog stanja poljoprivrednog zemljišta.  

II.

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

KLASA: 402-01/18-01/45
URBROJ:2178/03-02-18-1
Brodski Stupnik, 14. svibnja 2018. godine   

NAČELNIK 
Goran Jelinić, ing., v.r.
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40.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 8. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava
ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za

2017. godinu utroška sredstava 

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog 
zemljišta za 2017. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/45
URBROJ:2178/03-02-18-3
Brodski Stupnik, 22. svibnja 2018. godine

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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41.

 Na temelju  članka 65. Zakona o šumama («N.N.» broj 104/05) i članka  42. Statuta općine Brodski  
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”  broj 08/09, 3/13 i 2/18), općinski načelnik općine 
Brodski Stupnik, podnosi Općinskom vijeću    

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa  utroška sredstava
 šumskog doprinosa za 2017. godinu

Članak 1.

 � Sredstva  šumskog doprinosa za 2017. godinu  ostvarena su u iznosu od 37.628,24 kuna i utrošena su za 
izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu.

Članak 2.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 402-01/18-01/ 44
URBROJ:2178/03-01-18-1
Brodski Stupnik, 11. svibanj 2018. godine       

Načelnik 
Goran Jelinić,ing., v.r.
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42.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 8. sjednici održanoj  22. svibnja 2018. godine, 
donosi

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za 
 općinu Brodski Stupnik za 2017. godinu

I.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa šumskog doprinosa općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, 
koje je podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za općinu Brodski Stupnik za 2017. godinu, 
sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/18-01/44
URBROJ:2178/03-02-18-3
Brodski Stupnik, 22. svibanj  2018. godine

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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43.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br 33/01, 60/01, 
129/05, 109/0, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 08/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 
8. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine, donosi 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te 
obveza i potraživanja općine Brodski Stupnik 

na dan   31. 12. 2017. godine  

I. 

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik usvaja Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog 
inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja općine Brodski Stupnik na dan  31. 12. 2017. godine  

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-05/17-01/04
URBROJ:2178/03-02-18-8
Brodski Stupnik,  22. svibnja 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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44.

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu općine

Brodski Stupnik 
za 2017. godinu

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG 

PLANA UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA U 
VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

3. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG 
PLANA UPRAVLJANJA I 
RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U 
VLASNIŠTVU OPĆINE BRODSKI 
STUPNIK

4. IZVJEŠE O PROVEDBI GODIŠNJEG 
PLANA RJEŠAVANJA IMOVINSKO-
PRAVNIH OSOBA VEANIH UZ 
INFRASTRUKTURNE PROJEKTE

5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG 
PLANA VOĐENJA REGISTRA 
IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE 
BRODSKI STUPNIK

1. UVOD

Općina Brodski Stupnik prvi put izrađuje Izvješće o 
provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom 
u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 
( dalje u tekstu: Izvješće za 2017. godinu). Plan 
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu  (u daljnjem 
tekstu: Plan upravljanja za 2017. godinu) 
KLASA:940-01/17-01-01/43, URBROJ:2178/03-
02-17-2 od 18. prosinca 2017.g.

Plan upravljanja za 2017. godinu Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik donosi za razdoblje od 

godinu dana. Pobliži obvezni sadržaj Plana 
upravljanja za 2017. godinu, podatke koje mora 
sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je 
Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu republike Hrvatske 
(„Narodne novine“ broj 24/14.).
Plan upravljanja za 2017. godinu odredio je 
kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja 
imovinom općine Brodski Stupnik , te provedbene 
mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik za razdoblje od 2018. – 2023. godine 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj26/17 i detaljnu analizu stanja upravljanja 
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik.
Godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima 
imovine u vlasništvu općine Brodski Stupnik 
navedeni u Planu upravljanja za 2017. godinu su:
- godišnji plan upravljanja trgovačkim 

društvima u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik,

- godišnji plan upravljanja i raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik

- godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih i 
drugih odnosa vezanih uz infrastrukturne 
projekte

- godišnji plan vođenja registra imovine,

Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u 
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 
broj 94/13., 18/16. i 89/17.) utvrđeni su dokumenti 
upravljanja i raspolaganja imovinom kako na 
državnoj tako i na lokalnoj razini a to su: Strategija 
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2018.- 2023. 
godine, Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik  i Izvješće o 
provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom 
u vlasništvu općine Brodski Stupnik. Navedena tri 
dokumenta ključni su i međusobno povezani 
dokumenti upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik.
Sukladno članku 13. Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu republike 
Hrvatske obveza je donijeti Izvješće o provedbi 
Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik za prethodnu 
godinu.
Izvješće za 2017. godinu prati strukturu svih 
poglavlja godišnjeg Plana upravljanja imovinom u 
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vlasništvu općine Brodski Stupnik, utvrđenih 
Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“ broj 24/14.). Slijedom 
navedenog, izrada svih plansko-upravljačkih 
dokumenata i praćenje rezultata rada u nadležnosti 
su općine Brodski Stupnik, te se oni obavljaju 
transparentno, stručno i profesionalno, uvažavajući 
po tome temeljna načela upravljanja državnom 
imovinom  - načelo javnosti, učinkovitosti, 
predvidljivosti i odgovornosti. Materijal ovog 
Izvješća obuhvaća podatke sa stanjem na dan 31. 
prosinca 2017. godine.
Upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik predstavlja važan javni 
interes zbog očuvanja imovine za buduće 
generacije, aktiviranje gospodarskog rasta i zaštitu 
nacionalnih interesa. Bitna je i transparentnost 
objave svih podataka vezanih za upravljanje i 
raspolaganje imovinom kako bi naši građani imali 
uvid u popis imovine s kojom Općina Brodski 
Stupnik  raspolaže i na kakav način upravlja s njom.
Iskorak na osnovu dosadašnjem načinu upravljanja i 
raspolaganja imovinom koji je bio zatvoren, Općina 
Brodski Stupnik izradila je javno objavila strategiju 
koja je donesena 27.03.2018.. godine, Plan 
upravljanja za 2017. godinu koji je donesen 18. 
prosinca 2017. godine, te Plan upravljanja 
imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 
2018. g.  koji je u donošenju.
Smjernicama europske unije u upravljanju 
imovinom upućuje se na nužnost sveobuhvatne 
evidencije imovine kao infrastrukturne pretpostavke 
učinkovitog upravljanja imovinom. Na Internet 
stranicama općine Brodski Stupnik planira se u 
2018. godini uspostaviti Registar imovine koji će se 
stalno ažurirati i kojim će se ostvariti internetska 
dostupnost i transparentnost u upravljanju 
imovinom. Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva koji 
se navode u Strategiji formiranje registra imovine na 
način i s podacima propisanim za registar državne 
imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj 
imovini odnosno resursima s kojima Općina Brodski 
Stupnik raspolaže.

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG 
PLANA UPRAVLJANJA  TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE 
BRODSKI STUPNIK

Sukladno posljednjem izvještaju  o stanju na dan 

31.12.2017. godine visina udjela u trgovačkim 
društvima u vlasništvu i suvlasništvu općine Brodski 
Stupnik temeljem društvenih ugovora ostala je 
nepromijenjena.
Općina Brodski Stupnik i dalje sudjeluje u 
vlasničkoj strukturi trgovačkih društava na sljedeći 
način:
- POSAVSKA HRVATSKA  d.o.o. sa sjedištem 

u Slavonskom Brodu – 3,59% udjela u 
vlasništvu,

- V O D O V O D  d . o . o .  s a  s j e d i š t e m  u 
Slavonskom Brodu – 1,72% udjela u 
vlasništvu

- LOCORUM d.o.o. sa sjedištem u Brodskom 
Stupniku,  - 100% udjela u vlasništvu.

Trgovačka društva predstavljaju važan dio bruto 
društvenog proizvoda, zaposlenosti te je njihovo 
poslovanje vrlo važno za građane i dijelove 
poslovnog sektora.
Upravljanje trgovačkim društvima u vlasništvu 
općine se i u 2017. godini obavljalo transparentno i 
odgovorno, profesionalno i učinkovito u skladu sa 
Zakonom o trgovačkim društvima. Takav način rada 
nastavit će se i u narednim godinama, a osiguravat će 
se  kroz rad i izvještavanje predstavnika vlasnika u 
nadzornim odborima i skupštinama trgovačkih 
društava te uspostavom unutarnjih revizija i 
nadzora.
Podizanje kvalitete korporativnog upravljanja u 
trgovačkim društvima iznimno je važno za 
osiguravanje njihova pozitivnog doprinosa 
c j e l o k u p n o j  e k o n o m s k o j  u č i n k o v i t o s t i  
konkurentnosti države.
Trgovačka društva u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik imaju bitnu ulogu u gospodarstvu Grada i 
Županije. Stoga je uloga općine da pomogne 
trgovačkim društvima u svom vlasništvu u razvoju 
sveobuhvatnog, šireg i transparentnog pregleda 
svog poslovanja, kako bi se ostvarile planirane 
aktivnosti s krajnjim ciljem razvoja područja općine 
i područja ostalih suvlasnika trgovačkih društava.

3. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG 
PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE 
BRODSKI STUPNIK

Strategijom je utvrđeno da u portfelju imovine u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik važan dio čine 
nekretnine koje predstavljaju veliki potencijal za 
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investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta općine.
 Procjena vrijednosti popisanih nekretnina registrom 
imovine odgođena je za  2018. godinu, jer je tijekom 
2017. godine izrađen  nacrt Registra imovine sa 
svim potrebnim podacima koje registar mora 
sadržavati.
Općina Brodski Stupnik započela je, kako je Planom 
upravljanja za 2017. godinu i utvrđeno, sa 
utvrđivanjem namjene nekretnina kojima upravlja i 
raspolaže, te je započela sa ustrojavanjem evidencije 
o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i 
raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici 
nekretnina, a kako bi se konstantno mogla pratiti  
uč inkov i tos t  up rav l j an ja  i  r a spo lagan ja 
nekretninama kroz Registar.
Planom upravljanja za 2017. godinu utvrđeno je da 
upravljanje nekretninama obuhvaća sljedeće 
aktivnosti:
- stjecanje i raspolaganje nekretninama i 

ostvarivanje vlasničkih prava u skladu s 
propisima koji uređuju vlasništvo i druga 
stvarna prava,

- utvrđivanje vlasničko-pravnog statusa 
nekretnina, njihov popis i procjenu, te upis u 
javne registre i očevidnike,

- tekuće i investicijsko održavanje nekretnina, 
te kapitalna ulaganja, financijsko praćenje 
prihoda i rashoda od  nekretnina,

- obav l j an je  d rug ih  pos lova  u  vez  s 
upravljanjem nekretnina.

Sukladno prethodno navedenom, Općina Brodski 
Stupnik izvršila je održavanje, obnovu i adaptaciju 
sljedećih nekretnina u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik:
- zgrada „Stare škole“ u ukupnom iznosu od 

726,159,45 kuna ( zajedničko financiranje)
- zvonik  Sv. Florijan u Lovčiću u ukupnom 

iznosu 99.818,50 kuna (Ministarstvo kulture)
- Sportski objekti brodski Stupnik i stari 

Slatinik u ukupnom iznosu  146.963,46 kuna
- zgrada „Stare općine“ – revizija projekta – 

6.250,00 kuna.
- društveni dom Stari Slatinik – plaćen projekt 

energetske obnove u ukupnom iznosu od 
34.375,00 kuna

4. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA 
IMOVINSKO-PRAVNIH I DRUGIH ODNOSA 
VEZANIH UZ INFRASTRUKTURNE 
PROJEKTE

Sukladno Zakonu o uređivanju imovinsko-pravnih 
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, 
osiguravaju se pretpostavke za učinkovitije 
provođenje projekata, vezano uz izgradnju 
infrastrukturnih građevina od interesa za republiku 
Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne samouprave, 
radi uspješnijeg sudjelovanja u kohezijskoj politici 
Europske unije i u korištenju sredstava iz fondova 
europske unije.
Planom upravljanja za 2017. godinu navedeni su 
infrastrukturni projekti koji su u fazi realizacije ili se 
planira njihova realizacija.
Slijedom navedenog dovršeni su sljedeći projekti:
- izgradnja vidikovaca i odmorišta u ukupnom 

iznosu od 25.200,00 kuna,
- izgradnja parkirališta pored groblja – 

ishođenje projekta i obavljanje radova u 
iznosu od 149.530,00 kuna,

- izgradnja nerazvrstanih cesta na području 
općine Brodski Stupnik u ukupnom iznosu od 
763.979,10 kuna,

- projekt Gospodarske zone u Mrsunjskoj ulici 
u ukupnom  iznosu od 1.868,70 kuna,

- izgradnja dvije autobusne nadstrešnice u 
ukupnom iznosu od  43.750,00 kuna,

- izgradnja oborinske odvodnje – zacjevljenje 
kanala ispred groblja u naselju Stari Slatinik u 
ukupnom iznosu od 27.025,00 kuna,

- dodatno ulaganje na objektima javne rasvjete 
u ukupnom iznosu od 15.812,50 kuna,

- izgradnja staze i postavljanje ograde na 
groblju u naselju Brodski Stupnik, Stari 
Slatinik u ukupnom iznosu od 379.102,50 
kuna.

Tijekom 2017. godine Općina Brodski Stupnik 
kupila je građevinsko zemljište radi izgradnje 
dječjeg igrališta kod silosa u Brodskom Stupniku za 
ukupno 75.015,58 kuna, te je u dječje igralište u 
naseljima Brodski Stupnik i Stari Slatinik uloženo 
ukupno  131.318,75 kuna radi izgradnje i 
opremanja.
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5. GODIŠNJI PLAN VOĐENJA 
REGISTRA IMOVINE

Općina Brodski Stupnik je tijekom 2017. godine 
ustrojila registar imovine. Općina će svu svoju 
imovinu voditi u jedinstvenoj bazi podataka koja će 
omogućiti fleksibilniju organizaciju upravljanja 
imovinom, povećanje proračunskih prihoda, te bolja 
podrška lokalnom ekonomskom razvoju, što  je 
dugoročno izuzetno važno. 

Registar obuhvaća sljedeće:
- zemljišta ( građevinska i poljoprivredna),
- poslovne prostore,
- društvene i vatrogasne domove,
- sportske objekte,
- groblje,
- nerazvrstane ceste,
- trgovačka društva i ustanove.

Jedna od pretpostavki upravljanja i raspolaganja 
imovinom je uspostava registra imovine koji će se 
stalno ažurirati i kojim će se ostvariti internetska 
dostupnost i transparentnost u upravljanju 
imovinom.
Uspostava sveobuhvatnog popisa imovine bitna je 
za učinkovito upravljanje imovinom. Njegov ustroj i 
podatkovna nadogradnja dugogodišnji je proces koji 
se mora stalno ažurirati.
Pravovremenim i učestalim ažuriranjem  registra 
imovine ostvarit će se planirana ključna smjernica iz 
Strategije.
Jedan od ciljeva u Strategiji je da Općina Brodski 
Stupnik mora na racionalan način i učinkovit način 
upravljati svojim nekretninama na način da one 
nekretnine koje su potrebne Općini Brodski Stupnik 
budu stavljene u funkciju koja će služiti njezinom 
racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. Sve 
druge nekretnine moraju biti na tržištu bilo u formi 
najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje 
na javnom natječaju zainteresiranim osobama.

KLASA:940-01/18-01/17
URBROJ:2178/03-02-18-1
Brodski Stupnik, 22.  svibanj 2018.g.  

45.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15. i 
123/17.), članka 10. i 13. Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske („narodne novine“ broj 94/13., 18/16. i 
89/17. – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 8/09, 3/13 i 2/18) Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na 8. sjednici 
održanoj  22. svibnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu  općine Brodski Stupnik 
za 2017. godinu

Članak 1.

� Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o 
provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom 
u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2017. 
godinu, koji je Općina Brodski Stupnik obvezna 
donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju 
i raspolaganju imovinom u vlasništvu republike 
Hrvatske, te preporukama navedenim u Izvješću  o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu jedinica 
lokalne i područne ( regionalne) samouprave u 
području Brodsko-posavske županije.

Članak 2.

� Izvješće o provedbi Plana upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik konceptualno prati strukturu poglavlja 
godišnjeg Plana upravljanja i raspolaganja 
imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 
2017. godinu, utvrđenih Uredbom o propisanom 
sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 24/14.)

Članak 3.

� Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka čini 
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sastavni dio  ovog Zaključka te će se zajedno s ovim 
Zaključkom objaviti u „Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije“.

Članak 4.

� Ovaj zaključak stupa na snagu 8. (osmog) 
dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:940-01/18-01/17
URBOJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018.

� � � � � � � � �  
PREDSJEDNIK:

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

46.

 Na temelju članka 35. zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11., 144/12., 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15. i 
123/17.), članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09, 3/13 i 2/18) i članka 10. i 12. Zakona o 
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/13., 
18/16.i 89/17), Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na 8.  sjednici održanoj 22. svibnja 2018. 
godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu  općine Brodski Stupnik 
za 2018. godinu

Članak 1.

� Ovom Odlukom donosi se Plan upravljanja 
imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 
2018. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke, a 
sukladno odredbama Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/13., 18/16. i 
89/17.).

Članak 2.

� Planom upravljanja imovinom u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik za 2018. godinu određuju 
se:
· kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom općine Brodski Stupnik,

· provedbene mjere u svrhu provođenja 
Strategije upravljanja i raspolaganja 
imovinom u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik za razdoblje 2018.- 2023.

· analiza stanja upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik,

· godišnji planovi upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik.

Sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora 
sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, usklađen je s 
obveznim sadržajem propisanim Uredbom o 
obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 
broj 24/14.).

Članak 3.

� Plan upravljanja imovinom u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik za 2018. godinu, Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik donosi za 2018. 
godinu.
� Za provođenje ove Odluke zadužen je 
jedinstveni upravni odjel općine Brodski Stupnik.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/18-01/16
URBROJ:2178/03-01-18-03
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018.g.

PREDSJEDNIK:
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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47.

PLAN 

upravljanja imovinom u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu

S A D R Ž A J

1. UVOD

2. GODIŠNJI PLAN KORPORATIVNOG 
UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU općine 
BRODSKI STUPNIK

3. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA  
POSLOVNIM PROSTORIMA U 
VLASNIŠTVU općine BRODSKI 
STUPNIK

4. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA 
IMOVINSKO-PRAVIH  I DRUGIH 
ODNOSA VEZANIH UZ 
INFRASTRUKTURNE PROJEKTE

5. GODIŠNJI PLAN VOĐENJA REGISTRA 
IMOVINE

6. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA 
IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA SA 
REPUBLIKOM HRVATSKOM

1. UVOD
Općina Brodski Stupnik po drugi put izrađuje Plan 
upravljanja imovinom u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik za razdoblje od godinu dana, odnosno za 
2018. godinu.
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 
donesen je u tekućoj 2017. godini i objavljen je u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ 
broj:26/2017. Donošenje Plana upravljanja 
utvrđeno je člankom 12. Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (NN broj 94/13., 18/16. i 89/17) i 
strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik za razdoblje od 

2018-2023. godine („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 26/2017).
Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i 
smjernice upravljanja imovinom općine Brodski 
Stupnik, te provedbene mjere u svrhu provođenja 
Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja 
upravljanja pojedinim oblicima imovine u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik i godišnje 
planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik i to:
1. godišnji plan korporativnog upravljanja 

trgovačkim društvima u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik,

2. godišnji plan upravljanja poslovnim 
prostorima  u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik,

3. godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa i drugih odnosa vezanih uz 
infrastrukturne projekte

4. godišnji plan vođenja registra imovine,
5. godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa sa Republikom Hrvatskom.

Plan upravljanja Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik donosi za razdoblje od godinu dana. Pobliži 
obvezni sadržan Plana upravljanja, podatke koje 
mora sadržavati i druga pitanja  s tim u vezi 
propisana su Uredbom o obveznom sadržaju Plana 
upravljanja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (NN broj 24/14)

Prema članku 10. Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (NN broj 94/13., 18/16. i 89/17.) Strategija 
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2018- 2023. 
godine i Plan upravljanja imovinom u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik ključni su i međusobno 
povezani dokumenti upravljanja i raspolaganja 
imovinom. Strategijom su određeni srednjoročni 
cil jevi i  smjernice upravljanja imovinom 
uvažavajući pri tome i gospodarske i razvojne 
interese općine Brodski Stupnik. Planovi 
upravljanja imovinom u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik usklađeni su sa Strategijom, a sadrže 
detaljnu analizu stanja i razrađene planirane 
aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima 
imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik na 
godišnjoj razini koji će dugoročno očuvati imovinu, 
čuvati interese općine i generirati gospodarski rast 
kako bi se osigurala kontrola, javni interesi i 
pravično raspolaganje imovinom u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik. Izvješće o provedbi Plana, 
kao treći ključni element upravljanja imovinom, 
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dostavlja se u prvoj polovini godine  za prethodnu 
godinu Općinskom vijeću općine Brodski Stupnik 
na usvajanje.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu ( dalje u tekstu: 
Plan upravljanja 2018.) sastoji se od šest poglavlja 
prateći  strukturu utvrđenu Uredbom o obveznom 
sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske.
Poglavljima godišnjih planova definiraju se 
kratkoročni ciljevi, pružaju se izvedbene mjere, 
odnosno specificiraju se aktivnosti za ostvarenje 
ciljeva, te određuju smjernice upravljanja, a sve u 
svrhu učinkovitog upravljanja i raspolaganja 
imovinom općine Brodski Stupnik s ciljem njezina 
očuvanja i važnosti za život i rad sadašnjih i budućih 
generac i ja ,  t e  n jez ine  funkci je  u  s lužbi 
gospodarskog rasta.

Općina Brodski Stupnik je, prateći smjernice 
Strategije, izradila nacrt registra imovine sukladno 
provođenju projekta upravljanja imovinom. Važna 
smjernica Strategije je da svi podaci  registru 
imovine moraju biti konkretni, točni i redovito 
ažurirani kako bi predstavljali vjerodostojan uvid u 
opseg i strukturu imovine u vlasništvu općine 
brodski Stupnik.
Imovina općine Brodski Stupnik u službi 
gospodarskog rasta ima pokretačku snagu razvoja 
jedinica lokalne i područne ( regionalne ) 
samouprave,  dajući  pr i l iku  inovator ima, 
poduzetnicima,  investitorima i udrugama, 
nadahnjujući ljude s vizijama i idejama.

Planom upravljanja 2018. predviđa se učinkovito 
upravljanje i raspolaganje imovinom u smislu 
dobrog gospodara. Prioritet je postaviti optimalna 
rješenja upravljanja imovinom u razdoblje od 
godine dana, generiranje gospodarskog rasta kao i 
ostvarenje strateških razvojnih ciljeva.

Planirani prihodi  u proračunu općine Brodski Stupnik prikazani su kako slijedi:

RAČUN PRIHODA  PLAN 
PRORAČUNA ZA 

2018.  

PROJEKCIJA ZA 
2019.  

PROJEKCIJA ZA 
2020.  

Prihodi od poslovanja  
 

13.939.690,00 kn  19.156.404,00 kn  18.127.194,00 kn  

Prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine  

712.000,00 kn  
 

539.000,00 kn  110.000,00 kn  

UKUPNO  14.651.690,00 kn  
 

19.695.404,00 kn  18.237.194,00 kn  
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2. GODIŠNJI PLAN KORPORTATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U 
VLASNIŠTVU OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Korporativno upravljanje je proces upravljanja, usmjeravanja i nadzora poslovanja i aktivnosti društva kako bi se 
ostvarili ciljevi društva, održala i povećala rentabilnost kapitala, te zaštitili osobni sudionici, odnosno korisnici 
financijskih izvještaja, kao što su kreditori, dobavljači, država, odnosno kako bi se osigurala usklađenost sa 
zakonima  i standardima, a sve s ciljem povećanja povjerenja u financijske izvještaje.
Trgovačka društva predstavljaju važan dio bruto društvenog proizvoda, doprinose zaposlenosti te je njihovo 
poslovanje vrlo značajno za građane općine i dijelove poslovnog sektora. Podizanje kvalitete korporativnog 
upravljanja u trgovačkim društvima izuzetno je važno za osiguravanje njihova pozitivnog doprinosa cjelokupnoj 
ekonomskoj učinkovitosti i konkurentnosti općine. Zbog toga će Općina i nadalje sudjelovati i doprinositi 
postizanju ciljeva uspješnosti poslovanja, razvoja i/ili restrukturiranja istih.

Udjeli općine Brodski Stupnik u trgovačkim društvima (tablica 1):

R.broj  
 

Trgovačko društvo  Temeljni kapital u kn  Postotak 
vlasništva u %  

 Vodovod d.o.o. Slavonski Brod  79.662.300,00  
 

1,72  

2. Posavska Hrvatska d.o.o. Slavonski 
Brod  

1.082,684,00  3,59  

     3. Locorum d.o.o. Brodski Stupnik  20.000,00  100  

 

Na godišnjoj razini definirani su sljedeći ciljevi korporativnog upravljanja trgovačkim društvima:
- učinkovito ostvarivanje vlasničkih prava općine brodski Stupnik putem nadležnih tijela.
- Općina, kao aktivan vlasnik, provodeći  vlasničku politiku, osigurat će da se upravljanje u 

trgovačkim društvima u vlasništvu općine Brodski Stupnik obavlja transparentno i odgovorno, 
profesionalno i učinkovito u skladu s važećim zakonskim propisima,

- kontinuirano prikupljati i analizirati izvješća o poslovanju koja dostavljaju trgovačka društva. 

U 2018. godini  Općina Brodski Stupnik ne planira prodavati udjele u trgovačkim društvima, niti je planirana 
prodaja dionica.

3. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU općine 
BRODSKI STUPNIK 

Strategijom je utvrđeno kako općine Brodski Stupnik raspolaže sa ukupno 16 poslovnih prostora od kojih je manji 
dio dan u zakup poslovnim subjektima putem javnog natječaja uz obvezu podmirenja zakupnine, dok su ostali 
prostori; društveni i vatrogasni domovi, te objekti uz sportska igrališta na korištenju lokalnom stanovništvu i 
koriste se u društvene svrhe.
Općina je donijela Odluku o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik sa njezinim izmjenama i dopunama, a jedan dio poslovnih prostora upravo je temeljem odredbi navedene 
Odluke dan u zakup.

Privremeno korištenje nekih poslovnih prostora ne dužem od 30 dana daju se u zakup i to temeljem Odluke o 
davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu općine brodski 
Stupnik, a što se odnosi na korištenje društvenih domova, vijećnica i zgrada „Stare općine“. Navedenom odlukom 
određena je i visina naknade po namjeni korištenja.

Nadalje, Općina Brodski Stupnik posebnom Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu općine definirala je način korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu općine Brodski Stupnik. 
Ovom Odlukom točno je precizirano što se smatra javnom sportskom građevinom i koje su to na području općine 
Brodski Stupnik.
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Proračunom za 2018. godinu definirana su ulaganja u mjesne domove i to kroz energetsku obnovu i adaptaciju. 
Također je definirano ulaganje/ uređenje zgrade „Stara škola“ i u Lovačku kuću čime će se i u 2018. godini 
nastojati, sukladno financijskim mogućnostima općine kao i određenim prioritetima, nastaviti sa ulaganjem u 
Općinsku imovinu, u ovom slučaju i u poslovne prostore na području općine Brodski Stupnik.

4. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVIH  I DRUGIH ODNOSA VEZANIH UZ 
INFRASTRUKTURNE PROJEKTE

U 2018. godini planirana su sljedeća ulaganja:

R.br.  
 

Naziv projekta  Izvor financiranja/iznos  

1. 
 

Izrada projektne dokumentacije za sustav vodovodnje – 
sufinanciranje izrade geodetskog elaborata  

Općina/30.000,00 kuna  

2. Izrada projektne dokumentacije za gospodarsku zonu, II 
dio( projektna dokumentacija za izgradnju ceste u 
Mrsunjskoj ulici u Gospodarskoj zoni „Rižino polje“  

Ministarstvo/50.000,00 
kuna 

3. 
 

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnicu 
u naselju Krajačići  

Općina/20.000,00 kuna  

4. 
 

Izgradnja parkirališta 1 na groblju (izrada  
dokumentacije i izgradnja parkirališta)  

330.000,00 kuna  

5. 
 

Izrada projektne dokumentacije za parkiralište 2 na 
groblju  

Općina/20.000,00 kuna  

6. 
 

Nastavak izgradnje Slavonske ulice –  odobreno 
financiranje iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. -
2020.  

 1.545.831,25 kuna 
odobreno financiranje iz 
programa ruralnog 
razvoja RH 2014. – 2020.  

7. 
 

Izgradnja ulice J. Kozarca u naselju Stari Slatinik  669.890,00 kn, 
200.000,00 kn MRRFEU, 
a ostatak Općina  

8. 
 

Izgradnja nadstrešnice ( autobusno stajalište)  Općina/45.000,00 kuna  

9. 
 

Izgradnja vodovoda u Lovčiću i Sikirevcima  Općina/ 50.000,00 kuna i 
EU sredstva /50.000,00 
kuna  

10. 
 

Izgradnja oborinske kanalizacije, pješačkih i 
biciklističkih staza ( aktivirana građevinska dozvola za 
potrebe zacjevljenja kanala i uređenja prostora i spred 
groblja u Starom Slatiniku)  

Općina /30.000,00 kuna i 
EU sredstva/ 500.000,00 
kuna  

11.  
 

Izgradnja nove javne rasvjete na području  općine  
Brodski Stupnik  

EU sredstva/20.000,00 
kuna  

12. 
 

Izgradnja poduzetničkog inkubatora  1.455.000,00 kuna -
izmjena projektne 
dokumentacije i 
pripremni radovi  

13. 
 

Izgradnja stambene zone  Općina/10.000,00 kn  
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5. GODIŠNJI PLAN VOĐENJA REGISTRA 
IMOVINE

U 2018. godini izrađen je nacrt Registra imovine 
općine Brodski Stupnik sa svim potrebnim 
podacima definiranima odredbama Uredbe o 
registru državne imovine ( Narodne novine“ broj 
55/11). 

Registar imovine općine Brodski Stupnik 
sadrži sljedeće podatke:

iz zemljišne knjige:
- z.k.ul. broj,
- k.č.br.,
- kultura,
- površina,
- vlasništvo

iz katastarskog operata:
- broj posjedovnog lista,
- k.č.br.,
- površina,
- posjednik,

Ostali podaci:
- procijenjena vrijednost,
- tereti, služnosti,  sudski sporovi i dr.
- namjena po prostorno – planskoj 

dokumentaciji.

Nadalje, Registar sadrži i podatke o poslovnim 
udjelima općine Brodski Stupnik u trgovačkim 
društvima i to: Posavska Hrvatska d.o.o., Vodovod 
d.o.o. Slavonski Brod i LOCORUM d.o.o. Brodski 
Stupnik, navodeći sve bitne informacije vezane uz 
navedena trgovačka poduzeća ( naziv, sjedište, 
temeljni kapital, % udjela u suvlasništvu, OIB)

Tijekom 2018. godine Općina Brodski Stupnik 
izvršit će internu procjenu nekretnina popisanu u 
Registru imovine, a sukladno  Uputi o priznavanju, 
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu 
Republike Hrvatske koja je izdana u kontekstu 
uspostavljanja sustava učinkovitog upravljanja 
državnom imovinom i izvještavanja o financijskom 
položaju države, a u skladu s relevantnim odredbama 
Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u 
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine”, 
broj 94/13, 18/16 i 89/17), Uredbe o Registru 
državne imovine, („Narodne novine“, broj 55/11) i 
Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 
136/12 i 15/15). te će registar objaviti na službenim 
web stranicama općine kako bi isti bio dostupan 
javnosti.

Procjenu vrijednosti imovine koja čini Registar 
utvrdit će Povjerenstvo za procjenu vrijednosti 
nekretnina čije će članove rješenjem imenovati 
načelnik općine Brodski Stupnik.
Procjenu vrijednosti imovine utvrđivat će 
Povjerenstvo za svaku pojedinačnu katastarsku 
česticu iz Registra i to koristeći aproksimativne, 
usporedne metode,  s lužeći  se  dostupnim 
informacijama sa tržišta i iz porezne uprave, a u 
skladu s odredbama Upute o priznavanju, mjerenju i 
evidentiranju imovine u vlasništvu Republike 
Hrvatske.
Redovito će se tijekom 2018. godine, a po objavi 
registra, ažurirati promjene vlasništva pojedinih 
čestica što će uvelike doprinijeti kvaliteti rada 
općine Brodski Stupnik.

6. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA 
IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA SA 
REPUBLIKOM HRVATSKOM

Tijekom 2018. godine Općina Brodski Stupnik 
planira završiti postupak rješavanja imovinsko-
pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom i to u 
predmetu darovanja katastarske čestice u vlasništvu 
Republike Hrvatske označene kao k.č.br. 1908, k.o. 
Stari Slatinik, a koja je Općini Brodski Stupnik 
neophodna radi izgradnje reciklažnog dvorišta koje 
će biti u funkciji na području općine Brodski 
Stupnik, kao i pravo građenja za k.č. broj 5866/8 k.o. 
Odvorci u svrhu ishođenja građevinske dozvole za 
projektnu dokumentacije za izgradnju mrtvačnice u 
naselju Krajačići. 
Nadalje, u 2018. godine planira se dovršiti postupak 
preuzimanja stanova u vlasništvu Republike 
Hrvatske, te rješavanja najamnog odnosa između 
pos to jeć ih  na jmopr imaca  sa  v l a sn ikom, 
Republikom Hrvatskom.

KLASA: 940-01/18-01/16
URBROJ: 2178/03-02-18-02
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018.g.
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48.

 Na temelju članka 10.st.2. i čl.12.st.2. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 
20/18) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na svojoj 8. sjednici održanoj dana 22. 
svibnja 2018.godine,  donosi

IZVJEŠĆE

o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina 

na području općine Brodski Stupnik 
u 2017. godini

I. UVOD 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama, 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
r u d i n a  i  m j e r a m a  z a š t i t e  o d  p o ž a r a  n a 
poljoprivrednom zemljištu u općini Brodski 
Stupnik. 

S u k l a d n o  o d r e d b a m a  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i 
Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo  
godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih 
Odlukom svake tekuće godine za prethodnu godinu. 

Odlukom iz prethodnog stavka propisano je da 
se agrotehničkim mjerama smatraju: minimalna 
razina obrade i održavanja poljoprivrednog 
zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja 
višegodišnjim raslinjem, suzbijanjem biljnih bolesti 
i štetočina, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 
održavanje organske tvari u tlu, održavanje povoljne 
tvari u tlu, zaštita od erozije.  

M j e r e  z a  u r e đ i v a n j e  i  o d r ž a v a n j e 
poljoprivrednih rudina: održavanje živice i međa, 
održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje 
kanala, sprječavanje zasjenjivanja, sadnja i 
održavanje vjetrobranih pojasa. 

Općina Brodski Stupnik je javno u Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije  objavila 
Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za 
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu kako bi upoznala vlasnike i posjednike 
poljoprivrednog zemljišta o istom.

II. AGROTEHNIČKE MJERE 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta 
na području općine Brodski Stupnik uglavnom su se 
pridržavali svih odredbi Odluke na način da su vodili 
računa o održavanju poljoprivrednog zemljišta, 
sprječavali su zakorovljenost i obrastanje raslinjem. 
U suradnji sa Savjetodavnom službom, provodili su 
postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina 
sukladno mjerama propisanim posebnim propisima 
za zaštitu bilja. Korištenjem mehanizacije održavalo 
se primjereno stanje poljoprivrednog zemljišta. U 
uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili 
prekriveno snijegom nije se koristila mehanizacija 
na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve 
ili berbe usjeva. 

III. M J E R E  Z A  U R E Đ I VA N J E  I 
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 
RUDINA 

Na uređivanje odnosno održavanje poljskih 
putova i kanala uključila se i općina Brodski Stupnik 
z a j e d n o  s a  v l a s n i c i m a  i  p o s j e d n i c i m a 
poljoprivrednog zemljišta. Tako je u 2017.godini 
Općina Brodski Stupnik uložila znatan dio 
financijskih sredstava na održavanje poljskih putova 
i kanala, nasipanje kamena, tarupanje i sl. 

Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih 
parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja 
vlasnici su se uglavnom pridržavali istoga, te nisu 
sadili visoko raslinje neposredno uz među, a isto im 
je uz dugogodišnje bavljenje poljoprivrednom 
proizvodnjom poznato od ranije. 

IV. ZAKLJUČAK 

Područje općine Brodski Stupnik je u 
znatnom dijelu pokriveno zelenim obradivim 
površinama, ali i dijelom šumskim površinama, te su 
iste zapuštene i godinama. Općina Brodski Stupnik 
nastoji, prije svega aktivnim mjerama, potaknuti 
vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo 
obrađivanje i sprječavanje njihove zakorovljenosti, 
te ćemo u 2018. godini objaviti informativni letak na 
web stranici i na oglasnim pločama, o obvezi 
redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta, te o 
štetnim posljedicama u slučaju oglušivanja o isto 
(novčane kazne i sl.). Navedeno se uglavnom odnosi 
većinom na brdski dio poljoprivrednih površina, dok 
su površine u nizinskom dijelu prilično obrađene i 
održavane. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:320-01/18-01/12
URBROJ:2178/03-02-18-1 
Brodski Stupnik, 22.05. 2018.godine

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

49.

 Na temelju članka 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na 8. sjednici 
održanoj 22. svibnja 2018. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o primjeni 
agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području općine 
Brodski Stupnik u 2017. godini

I.

Ovim se Zaključkom usvaja Izvješće o 
primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području 
općine Brodski Stupnik u 2017. godini. 

II.

Tekst Izvješća o primjeni agrotehničkih 
mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području općine Brodski Stupnik u 2017. 
godini, sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:320-01/18-01/12
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 22. svibanj  2018. godine
   

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

50.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj:08/09,03/13 i 2/18) 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 8. 
sjednici održanoj 22. svibnja  2018. godine,  
donijelo je
 

PROGRAM 

mjera za poticanje rješavanja stambenog 
pitanja mladih obitelji na području 

općine Brodski Stupnik

1. UVOD 

Stanovanje je osobito važna ljudska potreba, a 
stambeni objekt je svakako velika materijalna 
vrijednost svakog domaćinstva. Rješavanje 
stambenih potreba ovisi o socijalno-gospodarskim 
uvjetima svake zajednice. Na području socijalne 
politike u fokusu zanimanja je socijalno stanovanje i 
intervencije koje jedinice lokalne i regionalne 
samouprave poduzimaju u rješavanju stambenih 
potreba svojih građana. 
Općina Brodski Stupnik ovim Programom mjera za 
poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 
obitelji na području općine Brodski Stupnik (u 
daljnjem tekstu: Program), namjerava pomoći svom 
stanovništvu u rješavanju stambene problematike 
koja je i jedan od najvećih problema, posebice kada 
je riječ o mladim obiteljima s većim brojem djece, ali 
i radi sve većeg raseljavanja za boljim uvjetima 
života. 
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2. STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

2.1. Opći podaci 

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine općina Brodski Stupnik broji ukupno 3036 stanovnika, što 
predstavlja smanjenje za 13,90% u odnosu na Popis stanovništva 2001. godine. Najveći dio stanovništva, njih 
1586 ili 52% živi u naselju Brodski Stupnik. 
 S obzirom na prvi popis stanovništva iz 1857. godine broj stanovnika općine se povećao za 158%. Na 
području općine Brodski Stupnik najveći broj stanovnika je zabilježen 2001. godine. 

Tablica 1. Opći podaci o općini Brodski Stupnik 

Izvor: Državni zavod za statistiku ( )www.dzs.hr

Tablica 2. Kretanje broja stanovnika u općini Brodski Stupnik

Broj naselja  4  
Broj stanovnika (Popis stanovništva iz 2011.)

 
3036

 
Površina

 

56,83 km2

 
Gustoća naseljenosti

 

54 st/km

 

 

Popis

 

Broj stanovnika

 

Razlika

  

u %

 

1857.

 

1178

     

1869.

 

1184

 

6

 

0,51

 

1880.

 

1195

 

11

 

0,93

 

1890.

 

1646

 

451

 

37,74

 

1900.

 

1883

 

237

 

14,40

 

1910.

 

2316

 

433

 

23,00

 

1921.

 

2532

 

216

 

9,33

 

1931.

 

2480

 

-52

 

-2,05

 

1948.

 

2621

 

141

 

5,69

 

1953.

 

2757

 

136

 

5,19

 

1961.

 

3029

 

272

 

9,87

 

1971.

 

3096

 

67

 

2,21

 

1981.

 

3136

 

40

 

1,29

 

1991.

 
3267

 
131

 

4,18

 

2001.
 

3526
 

259
 

7,93
 

2011.  3036  -490  -13,90  

 Izvor: Državni zavod za statistiku ( ) www.dzs.hr
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Brojčani odnos muškog i ženskog stanovništva karakterizira fiziološki okvir demografske mase, na što 
ukazuje struktura stanovništva po spolu, a potencijalnu vitalnost i biodinamiku stanovništva ukazuje dobna 
struktura stanovništva. 

Na području općine Brodski Stupnik živi ukupno 3036 stanovnika, od čega 1551 žena i 1485 muškaraca 
što je omjer 1:1,04 iz čega možemo zaključiti da je prisutan ravnomjeran odnos spolova. 

U ukupnom broju stanovnika najviše je radno sposobnog stanovništva (15-64 godine), 2029 ili 67%. 

Tablica 3. Starosna struktura stanovništva

Izvor: Državni zavod za statistiku (www.dzs.hr) 

2.2. Migracije stanovništva 

Prostorna pokretljivost stanovništva dosta je prisutna na ovom području. Prisutne su dnevne migracije 
stanovništva, kao dnevno kretanje radne snage od mjesta stalnog boravka do radnog mjesta, budući da veliki broj 
stanovnika dnevno odlazi na posao u industrijski razvijenije okolne gradove. 

Međutim, sve veći problem ovog područja su emigracije mladih i obrazovanih osoba s područja općine 
Brodski Stupnik u gradove i u inozemstvo, koji odlaze najčešće zbog nemogućnosti pronalaska posla, a manjim 
dijelom zbog većih plaća, kvalitetnijih radnih mjesta i kvalitetnijeg života općenito. 

Tablica 4. Prikaz broja doseljenog i odseljenog stanovništva u općini Brodski Stupnik 

Po pokazateljima iz prethodnih tablica kao što je pad broja stanovništva područje općine Brodski Stupnik 
suočava se s depopulacijom stanovništva. 

2.3. Demografski program kroz prostorno planiranje u općini Brodski Stupnik 

Imajući u vidu navedene demografske podatke, kao osnovni cilj i prioritet budućeg razvoja općine 
Brodski Stupnik nameće se zadržavanje postojećih i privlačenje novih stanovnika. No za realizaciju tog cilja 
potrebno je omogućiti i izgradnju stambenog fonda kao i drugih javnih građevina koje prate opće potrebe 
stanovnika i stanovanje. 

Spol Ukupno 
Broj stanovnika u dobi od 0-

19 godina  

Radno sposobno stanovništvo 
(15-64 godine)  

60 godina i više  

M 1485 366  1050  266  
Ž

 
1551

 
352

 
979

 
398

 
Ukupno

 
3036

 
718

 
2029

 
664

 

 

Godina  
Ukupno 
doseljeni

 

Ukupno 
odseljeni

 

Odseljeni u drugi 
grad/općinu iste 

županije
 

Odseljeni u 
drugu 

županiju
 

Odseljeni u 
inozemstvo

 
2011.

 
49

 
58

 
33

 
12

 
5

 2012.

 

41

 

83

 

50

 

23

 

5

 2013.

 

42

 

79

 

42

 

28

 

7

 2014.

 

32

 

81

 

34

 

27

 

15

 
2015.

 

33

 

103

 

42

 

33

 

28

 
2016.

 

31

 

74

 

27

 

17

 

29

 

 

Izvor: Državni zavod za statistiku ( ) www.dzs.hr
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Razvoj naselja i količina površina za njihov nesmetani razvoj na prostoru Brodsko-posavske županije, pa 
tako i općine Brodski Stupnik, su vrlo povoljni. Ne postoje prostorna ograničenja koja bi usporavala ili 
ograničavala njihov razvoj, jer je planskom dokumentacijom osigurano dovoljno prostora za smještaj i razvoj 
naselja. 

3. CILJ I KORISNICI PROGRAMA 

Ciljevi se demografskog razvoja mogu preciznije odrediti kao: obnavljanje naselja kroz poboljšanje 
društvene i tehničke (komunalne) infrastrukture; ublažavanje i ispravljanje negativnih demografskih tendencija 
osiguranjem prirodnog kretanja i migracijskih tokova; osiguranjem ravnomjernog razmještaja stanovništva u 
prostoru i poboljšanjem standarda življenja. 

Demografski cilj treba realizirati zadržavanjem postojećeg i povratkom iseljenog posebno mlađeg 
stanovništva, poticanjem povećanja broja članova obitelji te istovremenim stvaranjem uvjeta školovanja i rada u 
mjestu stanovanja. Treba stimulirati ostanak mlađih osoba u radno-aktivnoj dobi te stvarati uvjete za imigracijska 
kretanja. 

Međutim, postoji više problema u provođenju ovog programa, a jedan od njih leži u nedostatku 
raspoloživih građevinskih zemljišta i stambenih objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik, u kompliciranoj 
birokraciji prilikom otkupa i prodaje ciljanim skupinama. 

Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade obitelji. 
Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca 

ukoliko ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 35 godina života prije nego je 
raspisan javni poziv i da rješavaju svoje stambeno pitanje, da li stjecanjem vlasništva nad nekretninom i to po prvi 
put ili rekonstrukcijom postojećeg vlastitog stambenog objekta. 

Za potrebe ovog Programa izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 

4. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI 

1. Mjera 1.1.: Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području 
općine Brodski Stupnik 

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi građevinsko zemljište ili stambeni 
objekt (kuću ili stan) koji se nalazi na području općine Brodski Stupnik i to isključivo radi kupnje nekretnine 
stjecanjem vlasništva nad istom, a kojom po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje. 

Barem jedan od bračnih drugova mora biti u stalnom radnom odnosu i imati stalna primanja. 
Građevinskim zemljištem za potrebe ovog programa smatra se zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili 

prostornim planom namijenjeno za građenje građevina odnosno građevinskim zemljištem smatra se katastarska 
čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu 
površinu sukladno prostornom planu općine. 

Bitan preduvjet korištenja ove mjere da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug te drugi članovi njihove 
obitelji, a koji žive u zajedničkom kućanstvu, nisu do dana raspisivanja javnog poziva, vlasnici/suvlasnici neke 
nekretnine (građevinskog zemljišta, stambenog ili poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske ili da istu 
nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili. 

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt na području općine Brodski 
Stupnik i kupovinom postao njegovim vlasnikom i to od dana objave „Javnog poziva za poticanje rješavanja 
stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Brodski Stupnik“ može ostvariti pomoć za kupnju tog 
građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na ime subvencije kupoprodajne cijene do iznosa 50 %, a 
maksimalno do iznosa od 10.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora. 

Ugovorena kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju kupoprodajnog ugovora, sklopljenog nakon 
raspisivanja Javnog poziva, te potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika. 

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom građevinskog zemljišta ili stambenog 
objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim 
udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa 
podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 
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Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja 
sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini. 

Financijska pomoć/subvencija je jednokratna po mladoj obitelji i ne može se kombinirati s drugom 
mjerom iz ovog Programa. 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju građevinskog zemljišta i 
koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na 
predmetnom zemljištu. 

Podnositelj zahtjeva je dužan sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljene nekretnine u roku 36 
mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora za kupnju građevinskog zemljišta te zadržati to prebivalište 
slijedećih 5 godina. 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenog objekta na 
području općine Brodski Stupnik i time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je sebe i članove svoje 
obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora te 
zadržati to prebivalište slijedećih 5 godina. 

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene 
potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Brodski Stupnik. 

Korisnik ovog Programa mjera dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske 
pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos 
odobrene financijske pomoći/subvencije koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne naplate, u korist 
općine Brodski Stupnik. 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:
- � da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i   prebivalište članova 

svoje obitelji u propisanim rokovima,
- � ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije - ukoliko 

podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom, 
- � ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom Programu, 
- � ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku 

pomoć/subvenciju.

Korisnik programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz 
svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku 
pomoć/subvenciju u roku od 5 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i 
prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju 
od općine Brodski Stupnik. 

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za 
dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat 
dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Općini Brodski Stupnik. 

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja Mjere 1.1. iz ovog Programa, 
vraća se po proteku 5 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova 
svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog 
ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. 

Korisnik je dužan u razdoblju od 5 godina od prijave na adresi kupljene nekretnine (u rokovima ranije 
navedenim), svake godine u prosincu u razdoblju od 01.12. do 31.12. dostaviti Općini Brodski Stupnik 
potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana da prebiva na adresi nekretnine čija je kupnja 
sufinancirana ovim Programom mjera. 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže:
1. � prijava za Mjeru 1.1. 
2. � preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga 
3. � uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta) 
4. � uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta) 
5. � potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga 
6. � potvrdu porezne uprave o primanjima u prethodnoj godini 
7. � potvrda/dokaz da je podnositelj ili njegov bračni drug u stalnom radnom odnosu 
8. � izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva 
9. � izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo) 
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10. � dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji te da 
podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u 
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika 

11. � preslika ugovora o kupoprodaji zemljišta odnosno stambenog objekta 
12. � izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu 
13. � izjava o promjeni prebivališta 
14. � uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije pokrenut postupak za 

kaznena djela i
15. � druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja 

4.2. Mjera 1.2.: Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova 
kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor 

Bitan preduvjet korištenja ove mjere da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug te drugi članovi njihove 
obitelji, a koji žive u zajedničkom kućanstvu, nisu do dana podnošenja prijave na raspisani javni poziv, 
vlasnici/suvlasnici nekih drugih nekretnina i to građevinskog zemljišta, stambenog ili poslovnog prostora na 
području Republike Hrvatske ili da iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili iz svog vlasništva. 

Rekonstrukcija obiteljskih kuća ili stanova u smislu ovog Programa podrazumijeva dogradnju, 
nadogradnju i preinaku postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja zadovoljava uvjete i kriterije za 
podnošenje prijave u skladu s ovim Programom. 

Rekonstrukcija odnosno dogradnja i nadogradnja je prihvatljiv trošak ako postojeći objekt nije 
odgovarajući stan. 

Odgovarajućim stanom podrazumijeva se vlasništvo stambenog prostora koji je primjereno opremljen 
infrastrukturom i udovoljava higijensko – tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine je oko 35 m² korisne 
površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu koja se nalazi u zajedničkom kućanstvu, još oko 10 
m². 

Prihvatljivim troškom za ovu mjeru smatra se i plaćanje priključka na infrastrukturu (priključak za 
opskrbu pitkom vodom i priključak električne energije). 

Podnositelj i njegov bračni drug u svom vlasništvu ili suvlasništvu mogu imati samo jednu stambenu 
nekretninu, i to onu za koju podnose prijavu, kako bi se smatrali prihvatljivim. 

Također, preduvjet je da Podnositelj zahtjeva ili njegov bračni drug ima manje od 35 godina odnosno da 
nije navršio 35 godina života prije nego je raspisan javni poziv, da Podnositelj, njegov bračni drug i djeca ukoliko 
ih imaju, su prijavljeni i da žive na adresi tog stambenog objekta te da se taj stambeni objekt nalazi na području 
općine Brodski Stupnik. 

Za suvlasnički dio bračni drug mora uz prijavu priložiti i izjavu kojom potvrđuje da je suglasan sa 
predloženom rekonstrukcijom i radovima te da je upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 

Podnositelj prijave za ovu mjeru dužan je dokazati da postojeći stambeni objekt nije odgovarajući 
stambeni prostor, te je u tu svrhu obvezan priložiti skicu izvedenog odnosno postojećeg stanja, skicu planiranog 
zahvata sa izračunom povećanja korisne površine stana koju izrađuje ovlašteni inženjer građevinarstva, ukoliko 
ima za cilj povećati korisnu površinu stana, zajedno sa potvrdom o broju članova domaćinstva prijavljenih na 
adresi stambenog objekta koji je predmet prijave ili u slučaju potrebe spajanja na infrastrukturu (priključak za 
opskrbu pitkom vodom i priključak električne energije) ponudu pravnog subjekta koji će izvesti priključak radi 
spajanja na infrastrukturu za stambeni objekt koji je predmet prijave. 

Za rekonstrukciju, dogradnju i/ili nadogradnju primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te ako 
je sukladno tim propisima za predmetne zahvate nužno ishoditi građevinsku dozvolu, zahtjevu Podnositelj prilaže 
i pravomoćnu građevinsku dozvolu odnosno akt kojim je ista izmijenjena ili dopunjena. 

Kao prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su materijal i izvršeni radovi na rekonstrukciji, dogradnji i/ili 
nadogradnji, troškovi priključka spajanja na infrastrukturu, adaptaciji i sanaciji stambenog prostora i drugo u 
smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. 

Prije odobravanja zahtjeva u okviru ove mjere, Općina Brodski Stupnik zadržava pravo provjere i uvida 
na terenu po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore. 

Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri odobrava se u visini 50 % prihvatljivih troškova rekonstrukcije, 
dogradnje i/ili nadogradnje, troškova priključka radi priključivanja na infrastrukturu, a maksimalno u visini do 
5.000,00 kuna. 
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Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s drugom 
mjerom iz ovog Programa. 

Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine ili do 
iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu. 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za rekonstrukciju stambenog 
objekta na području općine Brodski Stupnik i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je 
zadržati prebivalište na adresi stambenog objekta za čiju rekonstrukciju ili infrastrukturno opremanje mu je 
odobrena financijska pomoć/subvencija slijedećih 5 godina od dana dodjele financijske pomoći. 

Korisnik je dužan u razdoblju od 5 godina od primljene financijske pomoći/subvencije za rekonstrukciju 
svog stambenog objekta koja je predmet ove mjere, svake godine u prosincu u razdoblju od 01.12. do 31.12. 
dostaviti općini Brodski Stupnik potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana da prebiva 
na adresi nekretnine čija je rekonstrukcija (dogradnja, nadogradnja ili priključivanje na infrastrukturu) 
sufinancirana ovim Programom mjera. 

Korisnik ovog Programa mjera dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske 
pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos 
odobrene financijske pomoći/subvencije koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne naplate, u korist 
općine Brodski Stupnik. 

Korisnik je dužan dostaviti Zahtjev za isplatu sredstava općini Brodski Stupnik po sklopljenom Ugovoru 
o dodjeli financijske pomoći/subvencije, kojim će zatražiti isplatu financijske pomoći/subvencije i to nakon 
izvršene rekonstrukcije, nadogradnje i/ili dogradnje te izvedenog priključka na infrastrukturu za stambeni objekt 
za koji mu je odobrena financijska pomoć/subvencija u sklopu ove mjere, uz koji Zahtjev je Korisnik dužan 
priložiti i dokaze da je izvršio plaćanje nastalih troškova rekonstrukcije, nadogradnje i/ili dogradnje ili priključka 
na infrastrukturu. 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju ukoliko Podnositelj:
- � ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije, - ne zadrži 
prebivalište u roku određenom ovim Programom te
- � postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom Programu 

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja Mjere 1.2. iz ovog Programa, 
vraća se po proteku 5 godina od dana primitka financijske pomoći/subvencije i pod uvjetom urednog ispunjenja 
svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 
1. � prijava za Mjeru 1.2. 
2. � preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga 
3. � uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta) 
4. � uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta) 
5. � potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
6. � izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet rekonstrukcije 
7. � izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo) 
8. � troškovnik radova 
9. � dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji te da 

podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u 
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika) 

10. � izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu 
11. � izjava o promjeni prebivališta 
12.� uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije pokrenut postupak za 

kaznena djela i
13. � druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja

Za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i: 
- � skica postojećeg stanja sa vidljivom razlikom u kvadraturi za nadogradnju i dogradnju, izdanu od ovlaštenog 

projektanta 
- � potvrda o broju članova domaćinstva ako se radi o povećanju kvadrature stambenog prostora 
- � po potrebi i pravomoćnu građevinsku dozvolu 
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Za infrastrukturno opremanje: 
- � ponudu za priključak na infrastrukturu 

5. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA 

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog 
pitanja na području općine Brodski Stupnik objavljuje se, u pravilu, početkom godine i vrijedi do kraja tekuće 
godine ili do iskorištenja sredstava za tu proračunsku godinu te se i prijava može podnijeti tijekom tog razdoblja. 

Javni poziv mora sadržavati popis mjera koje mlade obitelji mogu koristiti, popis dokumentacije koju 
moraju dostaviti za korištenje pojedine mjere, uvjete koje podnositelj mora zadovoljavati da bi bio korisnik mjere i 
sve ostale značajke pojedine mjere. Objavljuje se na web stranicama općine: www.brodski-stupnik.hr i na  
oglasnoj ploči općine Brodski Stupnik. 

Postupak objave javnog poziva i zaprimanja i pregleda prijava provodi Jedinstveni upravni odjel. O 
svakom zahtjevu Odlukom odlučuje općinski načelnik. 

Ugovor o dodjeli financijske pomoći/subvencije sklapa općinski načelnik i Korisnik mjere iz ovog 
Programa odnosno Podnositelj zahtjeva. 

Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju i udovoljavaju 
propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno ovom Programu. 

6. OSTALE ODREDBE 

Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema 
općini Brodski Stupnik. 

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu 
odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova 
prijava neće se uzimati u obzir. 

Kao prihvatljiv trošak po ovom Programu priznaju se, uz ostale uvjete utvrđene ovim Programom, 
troškovi nastali nakon raspisivanja Javnog poziva odnosno sklapanja Ugovora o dodjeli financijske 
pomoći/subvencije, ako je primjenjivo. 

7. ZAKLJUČAK 

Ovim Programom nije moguće riješiti u cijelosti ukupnu problematiku demografskog stanja na području 
općine Brodski Stupnik, ali demografsko stanje u općini Brodski Stupnik ne sagledava se samo kao socijalni 
problem, već kao integralni dio ukupnog društvenog i gospodarskog razvoja s obzirom da se broj stanovništva, 
obrazovna i dobna struktura praktički odražava na razvoj svih gospodarskih i društvenih djelatnosti. Stoga je 
posebno naglašeno da se željeni demografski ciljevi ne mogu ostvarivati povremeno, već trebaju biti rezultat 
kontinuiranog planiranja, uz angažiranje konkretnih financijskih sredstava koja se osiguravaju u Proračunu 
općine Brodski Stupnik, ali i u državnom Proračunu. 

8. PRIMJENA 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK

KLASA: 370-01/18-01/02
URBROJ: 2178/03-02-18-1 
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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51.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  3 0 .  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine” broj 
20/18.) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09, 3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine 
Brodski Stupnik na svojoj 8. sjednici održanoj dana 
22. svibnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o maksimalnim površinama poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države koje se može dati 

u zakup pojednoj fizičkoj ili pravnoj osobi

Članak 1.

� Ovom Odlukom određuje se maksimalna 
površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Brodski 
Stupnik, a koje se može dati u zakup pojedinoj 
fizičkoj ili pravnoj osobi.

Maksimalna površina poljoprivrednog 
zemljišta iz prethodnog stavka koja se može dati u 
zakup iznosi: 

- oranice 100 ha,
- pašnjaci 2 ha /grlu. 

Članak 2.

Općina Brodski Stupnik određuje u svom 
Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
ograničenje maksimalne površine poljiprivrednog 
zemljišta koja se može dati u zakup pojedinoj 
pravnoj ili fizičkoj osobi.

U maksimalnu površinu iz prethodnog 
stavka uračunavaju se sve površine državnog 
poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili 
pravna osoba dobila u zakup po natječajima 
povedenim od stupanja na snagu Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/2018).

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA:320-01/18-01/10
URBROJ:2178/03-02-18-1
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

52.

 Na temelju članka 28. i članka 31. stavak 2. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17.) i članka 30. 
Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 8/09, 3/13 i2/18), 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 8. 
sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine 

Brodski Stupnik

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuje se način i područje 
pružanja javne usluge prikupljanja:komunalnog i 
biorazgradivog komunalnog otpada,otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog 
(glomaznog ) komunalnog otpada. 

Članak 2.

 Obavljanje javne usluge prikupljanja 
mi ješanog komunalnog i  b iorazgradivog 
komuna lnog  o tpada  dod je l ju je  se  tv r t c i 
„LOCORUM“ d.o.o. iz Brodskog Stupnika, 
Stjepana Radića 117, OIB:40032076780 koje je u 
100%-om vlasništvu općine Brodski Stupnik.
 Tvrtka „LOCORUM“ d.o.o., obavljat će, 
odvojeno i prikupljanje metala, stakla, plastike, 
papira i tekstila, te krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada. 
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Članak 3.

 Obavljanje javne usluge iz članka 1. ove 
Odluke dodjeljuje se tvrtki „LOCORUM“ d.o.o., do 
31.12.2018. godine. 

Članak 4.

 Područje pružanja usluga, iz prethodnih 
članaka ove Odluke, je administrativno područje 
općine Brodski Stupnik. 

Članak 5.

 Javna usluga prikupljanja miješanog 
komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada 
podrazumijeva prikupljanje otpada na području 
općine Brodski Stupnik putem spremnika za otpad 
od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do 
ovlaštene osobe za odlaganje-obradu tog otpada. 

Članak 6.

 Odluku o načinu pružanja usluga, koje su 
predmet ove Odluke, Općinsko vijeće općine 
Brodski Stupnik je donijelo u zakonskom roku 
sukladno odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom. 

Članak 7.

 Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu 
zaštite okoliša i prirode. 

Članak 8.

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

OPĆINA BRODSKI STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/18-01/ 12
URBROJ: 2178/03-02-18-01 
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

53.

 Na temelju članka 57. 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 30. Statuta općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske 
županije“ broj 8/029, 3/13 i 2/18) Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na 8. sjednici održanoj 22. 
svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju inicijative za ukidanje mjesnih 
odbora na  području općine Brodski Stupnik

I.

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
prihvaća inicijativu načelnika za ukidanje mjesnih 
odbora na području općine Brodski Stupnik.

II.

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
donijet će Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
općine Brodski Stupnik, odnosno novi Statut 
sukladno točki I. ove Odluke.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:023-01/18-01/29
URBROJ:2178/03-01-18-2
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

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

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1960



54.

 Na osnovu članka 100. i članka 131. stavak 
4.,  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 
54/13.), te članka 30. Statuta  općine Brodski 
Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije broj 8/09,3/13 i 2/18.), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik, na svojoj 8. sjednici 
održanoj dana 22. svibnja 2018.  godine, donijelo je   

ODLUKU

o  imenovanju „Puta Imrovića vis“

Članak 1.

Imenuje se kčbr. 2274/5, u k.o. Brodski 
Stupnik,  „Put Imrovića vis“, koju u naravi čini,

- kčbr. 2274/5 – Put Imrovića vis  sa 
2površinom od  545 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Brodski Stupnik.

Članak  3.

Područni ured za katastar Slavonski Brod, 
imenovat će navedeni put, pod oznakom 2274/5, kao 
„Put Imrovića vis“. Također će se jedna Odluka o 
imenovanju navedenog puta, proslijediti u 
Policijsku upravu Brodsko-posavsku.

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

KLASA: 940-01/18-01//15
URBROJ: 2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 22. svibnja 2018. godine.
� � � � �
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.

55.

 Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i 
članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09,3/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine 
Brodski Stupnik na 8. sjednici održanoj 22. svibnja 
2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o dopuni Odluke o davanju na privremeno i 
povremeno korištenje poslovnog prostora u 

objektima u vlasništvu općine Brodski Stupnik

Članak 1.

� U Odluci davanju na privremeno i povremeno 
korištenje poslovnog prostora u objektima u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 7/16) u 
članku 9. kojom je regulirana visina naknade za 
privremeno i povremeno korištenje poslovnog 
prostora, iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:
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Red. 
broj 

Namjena korištenja Visina naknade u kunama 

Društveni 
domovi 

Prostorije 
Općine 

    Prostorije 
„Stare općine“ 

9. Fizičkim i pravnim osobama koje  
nemaju prebivalište/sjedište na području  
općine Brodski Stupnik  ako poslovni 
prostor koriste do tri dana  

500,00 kn po  
danu 

- - 

 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 406-01/18-01/ 04
URBROJ: 2137/03-02-18-1
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018 god.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

26.

 Na temelju članka 35.Zakona o lokalnoj i 
područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne 
Novine"br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 
129/08, 36/09, 150/11,, 144/12 i 19/13),članka 
30.Statuta općine Sikirevci("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije"br. 1/18.) i članka 
25.Poslovnika Općinskog vijeća općine Sikirevci 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br.1/18.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 
sjednici  7. održanoj 22.svibnja 2018. godine, 
donosi

 O D L U K U

o kupnji nekretnine k.č.br. 749/5 k.o. Sikirevci
u Sikirevcima

Članak 1.

� Općina Sikirevci kupuje nekretninu 
upisanu kod općinskog suda u Slavonskom Brodu, 
zemljišnoknjižni odjel Slavonski Brod i to k.č.br. 
749/5, označenu kao zgrada i nogometno igralište, 
upisane u z.k.ul.br. 779, k.o. Sikirevci , površine 
3100m2.

Članak 2.

� Posjednik i vlasnik nekretnine iz točke 1. 
ove Odluke je "Žito-Agrar" j. d. o. o. OIB 
65137217582  sa sjedištem u Slavonskom Brodu, ul. 
dr. Mile Budaka 1.(jedan kroz jedan) dijelova.

Članak 3.

� Cijena nekretnine iz članka 1. ove Odluke 
utvrđuje se u ukupnom iznosu od 190.000,00kn 
(slovima:sto devedeset tisuća kuna i nula lipa).

Članak 4.

� Kupoprodajna cijena za nekretninu iz 
članka 1. ove Odluke isplatit će se na poslovni račun 
"Žito-Agrar" j. d. o. o. OIB 65137217582 , 
Slavonskom Brodu, ul. dr. Mile Budaka 1. u roku od 
15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnine i sklapanja Sporazuma o pravu na 
korištenja k.č.br. 749/3; neplodno zemljište Brdo , 
površine 2505m2 i k.č.br. 749/9 ;livada Brdo, 
površine 844m2, k.o. Sikirevci.

Članak 5.

� Ovlašćuje se načelnik općine Sikirevci da 
sklopi i potpiše kupoprodajni ugovor za kupnju 
nekretnine iz članka 1. ove Odluke kojim će se 
regulirati sva prava i obveze prodavatelja i kupca 
nekretnine.

Članak 6.

� Ovlašćuje se načelnik općine Sikirevci da 
sklopi i potpiše Sporazum o pravu na korištenja 
k.č.br. 749/3; neplodno zemljište Brdo , površine 
2505m2 i k.č.br. 749/9 ;livada Brdo, površine 
844m2, k.o. Sikirevci  ,a kojim će se regulirati sva 
prava i obveze vlasnika  i korisnika nekretnine.
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Članak 7.

� Predmetna nekretnina će se koristiti za 
potrebe športa općine Sikirevci: športske zgrade  
(svlačionice) i dio nogometnog igrališta .

Članak 8.

 Sredstva za kupnju nekretnine iz članka 1. 
ove Odluke osigurati će se rebalansom Proračuna 
općine Sikirevci za 2018. godinu.

Članak 9.

� Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana 
objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 944-01/18-01/1
URBROJ: 2178/26-02- 18-01
Sikirevci, 22. 05. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
općine Sikirevci:

JOSIP MATIĆ, v.r.

27.

 Temeljem članka 30. Statuta općine 
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko- posavske 
županije“ br. 01/18), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 22. 05. 2018. 
godine donosi:

O D L U  K U 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području općine Sikirevci

Članak 1.

Ovom Odlukom se raspisuju izbori za članove 
vijeća mjesnih odbora na području općine Sikirevci, 
određuje se dan provedbe izbora i uređuje:

- Tijela za provedbu izbora
- Broj članova vijeća mjesnih odbora
- Zaštita izbornog prava i 
- Troškovi provedbe izbora

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se 01. 
srpanja 2018.g.

Članak 3.

Izbori se provode na način i u postupku 
p r o p i s a n i m  Z a k o n o m  o  i z b o r u  č l a n o v a 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, Statutom općine Sikirevci 
i ovom Odlukom

Članak 4.

Članove vijeća mjesnih odbora biraju 
hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju 
prebivalište na području mjesnog odbora za čije se 
vijeće izbori provode.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti 
izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina 
koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za 
čije se vijeće izbori provode.

Članak 5.

Tijela za provedbu izbora su:
1. Općinsko izborno povjerenstvo (bez 

proširenog sastava)
2. Birački odbori

O p ć i n s k o  i z b o r n o  p o v j e r e n s t v o  i m a 
predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko 
vijeće.

Birački odbor ima predsjednika, dva člana koje 
imenuje Općinsko izborno povjerenstvo.

Članak 6.

Birački odbori imenuju se za svako biračko 
mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i 
osiguravanja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Članak 7.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 
održavaju se na biračkim mjestima i pred biračkim 
odborima koje je odredilo Općinsko izborno 
povjerenstvo.
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Članak 8.

Biračko mjesto koje odredi Općinsko 
izborno povjerenstvo može obuhvaćati područje 
samo jednog mjesnog odbora ili njegovog dijela.

Članak 9.

 vijeća mjesnih odbora na području općine 
Sikirevci bira se:

1. MO Sikirevci – 9 članova
2. MO Jaruge – 5 članova

Članak 10.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji 
predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za 
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 
30 potpisa.

Podnositelji prijave nezavisne kandidacij-
ske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne 
liste.

Članak 11.

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora 
rješava Općinsko izborno povjerenstvo.

Članak 12.

Sredstva za provedbu redovnih izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora osigurana su u 
Proračunu općine Sikirevci.

Članak 13.

Danom objave ove Odluke u "Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije" prestaje 
mandat članova vijeća mjesnih odbora na području 
općine Sikirevci.

Članak 14.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća 
mjesnog odbora sazvati će se najkasnije u roku od 30 
dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Članak 15.

Konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih 
odbora sazvat će načelnik općine ili osoba koju on 
ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u 

zakonskom roku, načelnik općine će sazvati novu 
sjednicu u roku od 15 dana.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od 
dana donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
vjesniku – Brodsko posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 013-03/18-01/1
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 22.05.2018.g.

Predsjednik 
Općinsko vijeća
Josip Matić, v.r.

28.

 Na temelju članka 25. stavak 1. Odluke o 
pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na 
području općine Sikirevci i članka 30. Statuta općine 
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 01/18), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 22. 05. 2018. 
g. donosi 

ODLUKU

O određivanju broja biračkih mjesta, adresu 
mjesta održavanja za provedbu izbora članova 

Vijeća mjesnih odbora općine Sikirevci

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se broj biračkih 
mjesta za provedbu izbora članova Vijeća mjesnih 
odbora.

Članak 2.

Za područje mjesnog odbora Sikirevci, 
određuje se biračko mjesto br. 1. u Sikirevcima, 
Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A, Sikirevci, 
koje obuhvaća birače sa prebivalištem u naselju 
Sikirevci.
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 Za područje mjesnog odbora Jaruge, 
određuje se biračko mjesto br. 2. u Jarugama, 
Društveni dom Jaruge, koje obuhvaća birače sa 
prebivalištem u naselju Jaruge.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od 
dana donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 013-03/18-01/2
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 22.05.2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić, v.r.

29.

 Na temelju članka 22. Odluke o pravilima za 
izbor članova vijeća mjesnih odbora na području 
općine Sikirevci i članka 30. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“  
br. 01/18), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 
svojoj 7. sjednici održanoj 22.05.2018.g. donosi 

O D L U K U

o imenovanju Općinskog izbornog Povjerenstva
za izbor članova vijeća mjesnih odbora

na području općine Sikirevci

Članak 1.

U  s t a ln i  s a s t av  Opć inskog  i zbo rnog 
povjerenstva općine Sikirevci imenuju se:

1. Hrvoje Nikolić - za predsjednika/cu
2. Ozana Živković - za člana
3. Josipa Marković - za člana

Članak 2.

Općinsko izborno povjerenstvo:

- Propisuje obrasce u postupku kandidiranja i 
provedbe izbora

- Donose obvezatne upute za rad biračkih 
odbora

- Brine za zakonitu pripremu i provođenje 
izbora za članove vijeća MO

- Ovjerava očitovanja
- Imenuje članove biračkih odbora
- Određuje biračka mjesta
- Nadzire rad biračkih odbora
- Obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje 

izbora
- Na temelju pravovaljanog prijedloga 

objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu
- Nadzire pravilnost izborne promidžbe
- Prikuplja i zbraja rezultate glasovanja sa 

biračkih mjesta
- Objavljuje rezultate izbora

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od 
dana donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 013-03/18-01/3
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 22.05.2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić, v.r.
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30.

 Na temelju članka 30. Statuta općine 
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 01/18), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 22. 05. 2018. 
g.  donosi 

O D L U K U

o visini naknade za rad članovima izbornih 
tijela za provedbu izbora mjesnih odbora 

općine Sikirevci

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade 
članova izbornih tijela za rad na provođenju izbora 
za članove vijeća mjesnih odbora na području 
općine Sikirevci koji će se održati 1. srpnja 2018. 
godine.

Članak 2.

Visina naknade iz čl. 1. ove Odluke određuje 
se u slijedećim neto iznosima:

- Predsjedniku i članovima Općinskog 
izbornog povjerenstva: 500,00 kn (neto)

- Predsjedniku i članovima biračkih odbora: 
200,00 kn (neto)

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke isplatiti će 
se iz Proračuna općine Sikirevci za 2018.godinu, sa 
pozicije planirane za provođenje izbora za vijeća 
mjesnih odbora.

 Sa pozicije br. 4 funkcija 01 konto 3291 - 
naknade članovima izbornog povjerenstva, biračkih 
odbora – IZBORI MJESNIH ODBORA – planirana 
sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od 
dana donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
vjesniku – Brodsko posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 013-03/18-01/4
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 22.05.2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić, v.r.

31.

 Na temelju članka 30. Statuta općine 
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 1/18) Općinsko vijeće općine 
Sikirevci, na 7. sjednici održanoj 22.svibnja  2018. 
godine donosi

ZAKLJUČAK

o mirovanju mandata općinskih vijećnika i 
početku obnašanja dužnosti zamjenika 

općinskih vijećnika

I.

Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o 
mirovanju mandata općinskih vijećnika i početku 
obnašanja dužnosti zamjenika općinskih vijećnika.

II.

Dana 11.travnja 2018.godine počinje 
mirovanje mandata iz osobnih razloga općinskoj 
vijećnici Ceciliji Jakić – Hrvatska demokratska 
zajednica.

Dana 07.svibnja 2018.g. Filip Joskić 
započinje s obnašanjem dužnosti zamjenika 
općinske vijećnice.

III.

Dana 11.travnja 2018.godine počinje 
mirovanje mandata iz osobnih razloga općinskom 
vijećniku Đuri Kokanović – nezavisna lista grupe 
birača – nositelj liste Josip Nikolić.
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Dana 08.svibnja 2018.g. Dajana Dorić 
započinje s obnašanjem dužnosti zamjenika 
općinskog vijećnika.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 021-05/18-02/6
Urbroj: 2178/26-02-18-3
Sikirevci, 22. svibanj 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Josip Matić, v.r.

32.

 temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine" br. 94/13, 73/13) i članka 30. Statuta općine 
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 01/18), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 22. 05. 2018. 
godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Plana gospodarenja otpadom 
općine Sikirevci za razdoblje 

od 2018. fo 2023. godine

Članak 1.

 Usvaja se Plan gospodarenja otpadom 
općine Sikirevci za razdoblje od 2018. - 2023. 
godine, koji je izradila tvrtka HIDROPLAN d.o.o. 
za izgradnju i konzalting iz Zagreba, Upravni odjel 
za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 
Brodsko-posavske županije izdao je prethodnu 
suglasnost (Klasa: 351-02/18-01/09, Urbroj: 
2178/1-03-18-06 od 15. svibnja 2018. godine).

 Javni uvid u nacrt Plana održan je od 22. 
veljače 2018. godine do 22. ožujka 2018. godine, u 
skladu s člankom 22. Zakona o održaivom 
gospodarenju otpadom.

Članak 2.

 Plan gospodarenja otpadom općine 
Sikirevci za razdoblje od 2018. - 2023. godine 
sastavni je dio ove Odluke i objavit će se na web 
stranici općine Sikirevci.

 Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Plan 
gospodarenja otpadom općine SIkirevci za razdoblje 
2013. - 2020. g. ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" broj 7/13.).

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 351-01/18-02/12
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 22.svibanj 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Josip Matić, v.r.
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33.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
Novine“  broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, , , 137/15) i 144/12 19/13
članka 30. Statuta općine Sikirevci  (“Službeni 
vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 01/18.) 
Općinsko vijeće općine Sikirevci  na 7. sjednici 
održanoj dana 22.05. 2018.g. donosi slijedeću:  

O D L U K U

o isplati jednokratne novčane pomoći 
studentima sa područja općine Sikirevci 

u 2018. godini

Članak 1.

� Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za 
stjecanje prava na dodjelu jednokratne i bespovratne 
novčane pomoći (dalje: pomoći) redovnim 
studentima sa područja općine Sikirevci,  te  
postupak za dodjelu pomoći, kao i prava i obveze 
korisnika pomoći.

Članak 2.

 Bespovra tna  pomoć  dod je l j u j e  s e  u 
jednokratnom iznosu od 1.500,00 kuna za svaku 
akademsku godinu redovnim studentima sa 
područja općine Sikirevci koji studiraju  na visokim 
školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj.
 Sredstva novčane pomoći osiguravaju se u 
Proračunu općine Sikirevci, na poziciji 89 konto 
37221 (Jednokratna novčana pomoć – studenti).

 
Članak 3.

� Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju studenti 
koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
· da su državljani Republike Hrvatske, 
· da imaju prebivalište na području općine 

Sikirevci,
· da imaju status redovnog studenta - da su 

upisali tekuću akademsku godinu kao redovni 
studenti, odnosno da su redovno upisali 2. 
godinu studija (3.semestar) pa na više

· da obitelj studenta nema nepodmirenih obveza 
prema Općini Sikirevci po bilo kojem osnovu.

Pravo na jednokratnu pomoć ne ostvaruju:

· Studenti koji su upisali 1. godinu studija

Članak 4.

� Pomoći se dodjeljuju na osnovu javnog poziva. 
� Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje 
Općinski načelnik općine Sikirevci.
     Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči 
općine i na web stranicama općine.
            
Tekst javnog poziva sadrži:
· opće uvjete za pristupanje po javnom pozivu 

iz članka 2, 3. i 5. ove Odluke,
· vrijeme trajanja javnog poziva - 30 dana od 

objave, 
· naziv tijela kojemu se podnose prijave: Općina 

Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/a, 35224 Sikirevci s 
napomenom- Pomoći studentima u 2018. 
godini, a predaju se osobno u pisarnici  
Jedinstvenog upravnog odjela općine Sikirevci 
ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici.

Članak 5.

� Pravo na dodjelu jednokratne pomoći imaju svi 
studenti koji ispunjavaju uvjete iz ove Odluke.
Uz zamolbu za dodjelu pomoći studenti prilažu:
· presliku osobne iskaznice,
· potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovnog 

studiranja,
· presliku indeksa i prijepis ocjena prethodne 

godine studija 
· potvrdu da obitelj studenta nema nepodmirenih 

obveza prema općini Sikirevci po bilo kojoj 
osnovi.

Članak 6.
� .
� Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli i 
isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa 
područja općine Sikirevci u 2018. godini.  
� Odluka općinskog načelnika iz stavka 2. ovoga 
članka objavljuje na oglasnoj ploči općine Sikirevci  
i na web stranici općine Sikirevci.

             
Članak 7.

 Svaki pristupnik javnom pozivu može na 
objavljenu Odluku podnijeti pisani prigovor 
Općinskom načelniku u roku osam dana od dana 
primitka pisane obavijesti.
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� Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u 
pisarnici općine.
� Odluka po prigovoru mora biti obrazložena i u 
pisanom obliku dostavljena pristupniku u roku od 30 
dana od podnošenja.

Članak 8.

� Na temelju odluke iz  članka 6. stavka 2. ove 
Odluke, sa studentom se sklapa  ugovor o dodijeli 
jednokratne novčane pomoći.
� Ugovor o dodijeli jednokratne novčane pomoći 
sa studentom u ime općine sklapa općinski načelnik.

Članak 9.

 Pomoć se isplaćuje u roku 30 dana od dana 
sklapanja Ugovora iz članka 8. ove Odluke.
 Pomoć se isplaćuje na žiro-račun, tekući račun 
ili štednu knjižicu korisnika pomoći.

Članak 10.

� Ako korisnik pomoći u slučaju nastupa 
određenih okolnosti (teška bolest i slično)  ne može 
ispunjavati ugovorne obveze, dužan je u roku 30 
dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisani 
zahtjev Općinskom načelniku radi reguliranja 
ugovorne obveze.

Članak 11.

 Jedinstveni upravni odjel ovlašten je u svako 
doba tijekom akademske godine za koju je pomoć 
dodijeljena  zatražiti od korisnika pomoći dostavu 
odgovarajućih dokaza o ispunjenju uvjeta za dodjelu 
pomoći propisanih ovom Odlukom.

Članak 13.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 021-05/18-02/7
URBROJ: 2178/26-02-18-1
U Sikirevcima, 22.05.2018. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

13.

 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08,136/12)  i čl.16. st. 3.  Pravilnika o 
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je na  9. 
sjednici održanoj 8. svibnja 2018.godine donijelo

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac
 za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine

OPĆI DIO

I

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Slavonski Šamac,  za razdoblje  1.1.- 31.12.2017. godine, 
obuhvaća ostvarene prihode i primitke  u iznosu od 3.084.830,22 Kn.

II

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine izvršeni su u 
ukupnom iznosu od 2.927.685,49 Kn.

III

� Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak  prihoda.

� � Ostvareni prihodi i primici ………....................…….….......3.084.830,22  Kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci  .…………………………...............2.927.685,49  Kn
� � Manjak prihoda-1.1.-31.12.2017.…..……….........................157.144,73  Kn
 
� Ukupni višak  prihoda i primitaka  iznosi:

  Višak prihoda prenesen iz 2016.g(korigiran)………...….…….……381.909,41  Kn
               Višak  prihoda-1.1.- 31.12.2017 g.…....…......……………….…...….157.144,73  Kn
� � Ukupni višak  prihoda  2017.g.……..……………………….539.054,14  Kn
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IV

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2017. godine bilo je  383.614,95  Kn, a na dan 31.12.2017. godine  
1.570.020,00 kn

Stanje blagajne na dan 1.1.2017.g. bilo je 0,00  Kn, a na da 31.12.2017.g. bilo je 0,00 Kn.

V

� Potraživanje za dane zajmove (Žene i mladi) na dan 31.12.2017.g. bilo je 154.653,27  Kn.

VI

� Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2017.g. iznosi  33.957,00 Kn.

VII

� Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017.g.  u iznosu od 684.418,51 kn sastoji se od: 

potraživanja za općinske poreze……………………….……………………….. 144.687,46 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu………………………………………….…154.339,12 Kn
potraživanja za komunalni doprinos.......................................................................77.688,34 Kn
potraživanja za groblje (dodjela mjesta).................................................................41.784,19 Kn
potraživanja za groblje (godišnja naknada)........................................................... 53.430,94 Kn
potraživanja od zakupa i iznajmljivanje imovine.....................................................7.100,00 Kn
potraživanja od zakupa polj .zemljišta u vl.općine………………………………...1.604,22 Kn
- ostala potraživanja za naknada od nefinancijske imovine ……………………….31.790,34 Kn
potr. za kamate-Žene i mladi……………………………………...……………..170.816,45 Kn
potraživanja za dane koncesije……………………………………………………….948,67 Kn
potraživanje za vodni doprinos-Hrvatske vode……………………………………....228,73 Kn

VIII

Stanje nepodmirenih obveza  na dan 31.12.2017.g.: 1.031.216,51 kn

- Obveze prema dobavljačima.....................................................107.918,11 kn
- Obveze za isplate štete od elementarne nepogode 2017.g……..88.661,00 kn
- Obveze za EU predujmove: Projekt zaželi…………………  ..834.637,40 kn

                                                 
IX

� Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u izvještajnom razdoblju. nisu realizirani.

X

� Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine Slavonski 
Šamac, za  razdoblje 1.1.-31.12.2017.godinu.

POSEBNI DIO
XI

� Posebni dio Godišnjeg izvješća o izvršenju  proračuna općine Slavonski Šamac sadrži rashode izvršene 
po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, te po pozicijama.
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XII

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Slavonski Šamac za 2017.g., zajedno sa usporednim 
pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 431-01/18-01/13
URBROJ: 2178/09-02-18-1
Slavonski  Šamac, 08. svibnja 2018.g.
 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.
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14.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 
33/01, 60/01, 129/07, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12,19/13,137/15 i 123/17), članka 108. Zakona o 
proračunu («Narodne novine», br. 87/08 i 136/12, 15/15) i čl. 32., alineja 5. Statuta općine Slavonski Šamac 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br. 02/18), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 
9. sjednici, održanoj 08. svibnja 2018.godine donijelo je:�� � � � �  ����������               
� � � � � � � � � � � � � � �

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana razvojnih programa općine Slavonski Šamac 
za razdoblje od 01. 01. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine

Članak 1.

Ovim Izvješćem o provedbi plana Razvojnih programa općine Slavonski Šamac za razdoblje od 01. 01. 
2017. godine do 31. 12. 2017. utvrđuje se  provedba Plana razvojnih programa, tj. ciljeva i prioriteta razvoja 
općine Slavonski Šamac povezanih s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna:
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Članak 2.

Za realizaciju projekata iz čl.1. slijedeći su izvori financiranja u 2017. godini:

- građevinski objekti – 666.840,75 kn prema slijedećim izvorima:
                  (41)  prihodi utvrđen posebnim zakonom – 26.221,00 kn;

-  (43) prihodi po posebnim ugovorima – 28.699,51;
-  (51) tekuće  pomoći – 611.920,24 kn;
- postrojenja i oprema – 52.795,49 kn prema slijedećim izvorima:

                 (51) tekuće pomoći: 43.315,00 kn;  
                 (43) prihod po posebnim ugovorima: 8.277,99; IZVOR: (41) prihod utvrđen 

posebnim zakonom: 1.202,50 kn.
- dodatna ulaganja u građevinskim objektima – 429.071,93 kn prema slijedećim izvorima: 
                 (41) -  prihod utvrđen posebnim zakonom: 109.977,22 kn; 
                 (51) -  tekuće pomoći: 69.094,71 kn;

                 (52) – kapitalne pomoći – 250.000,00 kn.
- kapitalne donacije-crkva  sv. Petra i Pavla u Slavonskom Šamcu – 50.000,00 kn prema 

slijedećim izvorima:
                 (52) – pomoći kapitalne: 50.000,00 kn;

Članak 3.

 Ovaj Izvještaj, o provedbi plana razvojnih programa, prema čl. 108. Zakona o proračunu,  sastavni je dio 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Slavonski Šamac za razdoblje od 01. 01. 2017. godine do 31. 12. 2017. 
godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 431-01/18-01/13
URBROJ: 2178/09-02-18-2
U Slavonskom Šamcu, 08. svibnja 2018. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1996



15.

 Na temelju članka 15. i članka 16. 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
financijskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 
115/15, 87/16 i 3/18) i članka 32. Statuta općine 
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 2/18.), Općinsko vijeće 
općine Slavonski Šamac na 9. sjednici održanoj 8. 
svibnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o Godišnjem popisu 
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, 
obveza i potraživanja općine Slavonski Šamac 

na dan 31.12.2017. godine

I

� Prihvaća se Izvješće o godišnjem popisu 
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, 
obveza i potraživanja  općine Slavonski Šamac sa 
stanjem na dan 31.12.2017. godine. 
� Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće iz 
stavka 1.

II

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije» i službenim 
internetskim stranicama općine Slavonski Šamac 
www.slavonski-samac.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:402-01/17-01/77
URBROJ:2178/09-02-18-5
Slavonski Šamac, 8. svibanj 2018. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.

16.

 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 9. sjednici 
održanoj 08. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata komunalne infrastrukture u 

2017. godini

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
prihvaća Izvješće načelnika općine Slavonski Šamac 
o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne 
infrastrukture u općini Slavonski Šamac za 2017. 
godinu KLASA:363-01/18-01/13; URBROJ: 
2178/09-01-18-1.

Članak 2.

� Ova Odluka biti će objavljena u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na 
službenim internetskim stranicama općine 
Slavonski Šamac www.slavonski-samac.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:363-01/18-01/13
URBROJ:2178/09-02-18-3
Slavonski Šamac, 08. svibanj 2018. godine.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.
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17.

 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 9. sjednici 
održanoj 08. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture 
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
prihvaća Izvješće načelnika općine Slavonski Šamac 
o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu 
KLASA: 363-01/18-01/14; URBROJ:2178/09-01-
18-1.

Članak 2.

� Ova Odluka biti će objavljena u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na službenoj 
internetskoj stranici općine Slavonski Šamac 
www.slavonski-samac.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:363-01/18-01/14
URBROJ:2178/09-02-18-3
Slavonski Šamac, 08. svibanj 2018. godine.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.

18.

 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 9. sjednici 
održanoj  08. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
financiranja socijalne skrbi općine Slavonski 

Šamac za 2017. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
prihvaća Izvješće načelnika općine Slavonski Šamac 
o izvršenju Programa financiranja socijalne skrbi 
općine Slavonski Šamac za 2017. godinu KLASA: 
550-01/18-01/24; URBROJ:2178/09-01-18-1

Članak 2.

� Ova Odluka biti će objavljena u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“ i službenoj 
internetskoj stranici općine Slavonski Šamac 
www.slavonski-samac.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:550-01/18-01/24
URBROJ:2178/09-02-18-2
Slavonski Šamac, 08. svibanj 2018. godine.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.
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19.

 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 9. sjednici 
održanoj  08. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti općine Slavonski Šamac 
za 2017. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
prihvaća Izvješće naćelnika općine Slavonski 
Šamac o izvršenju Programa javnih potreba u 
području društvenih djelatnosti općine Slavonski 
Šamac za 2017. godinu KLASA:400-01/18-01/4; 
URBROJ:2178/09-01-18-1.

Članak 2.

� O v a  O d l u k a  b i t i  ć e  o b j a v l j e n a  u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i 
službenoj internetskoj stranici općine Slavonski 
Šamac .www.slavonski-samac.hr

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:400-01/18-01/4
URBROJ:2178/09-02-18-2
Slavonski Šamac, 08. svibanj 2018. godine.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.

20.

 Na temelju čl.31., st. 13. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», br. 
20/18) i čl. 32. Statuta općine Slavonski Šamac 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 2/18) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac, 
na svojoj 9. sjednici, održanoj 08. svibnja 2018. 
godine,  donosi

ODLUKU 

o  imenovanju Povjerenstva  za zakup na 
poljoprivrednom zemljištvu u vlasništvu RH

Članak 1.

Povjerenstvo za zakup na poljoprivrednom 
zemljištu u vlasništvu RH čine:

1. IVANA EVIĆ (OIB: 85751064549), J. J. 
Strossmayera 42; Kruševica;

2. ŽELJKA BEGONJA (OIB: 
91974754518), I. Gundulića 16, 
Kruševica;

3. MARKO ĆOSIĆ (OIB: 85754099606), Lj. 
Gaja   41; Kruševica;

4. MATO DRKELIĆ (OIB: 77781886077), 
Nova ulica 20 , Slavonski Šamac;

5. IVICA MALNAR (OIB: 96563041329), 
M. Gupca 26 , Slavonski Šamac;

Članak 2. 

Povjerenstvo iz čl. 1. ove Odluke  donosi 
prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
temelju čl. 31., st. 12. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu («Narodne novine», br. 20/18) i obavlja 
sve  d ruge  radn je   ko je  su   Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», br. 
20/18)  s tavl jeni  u  nadležnost  rada is tog 
Povjerenstva.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva iz čl. 1. ove Odluke, 
kao i članovi njihovih obiteljskih gospodarstava, ne 
mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i 
prodaju koji su u nadležnosti rada tog Povjerenstva.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1999

http://www.slavonski-samac.hr


Članak 4. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMC

KLASA:320-01/18-01/15
URBROJ:2178/09-02-18-1
U Slavonskom Šamcu, 08. svibnja 2018.god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.

21.

 Na temelju čl.49.,  st .  4.  Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», br. 
20/18) i čl. 32. Statuta općine Slavonski Šamac 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 2/18.) Općinsko vijeće općine Slavonski 
Šamac, na svojoj 9. sjednici, održanoj 08. svibnja 
2018. godine,  donosi 

PROGRAM 

korištenja sredstava od
zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu države

Članak 1.

 U Proračunu općine Slavonski Šamac za 
2018. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije», br. 22/2017)  planiran je prihod od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u visini od 2.000,00 kn.
 Prihod iz st.1.ovog članka planiran je na 
temelju izdanih potvrda o mirnom posjedu.

Članak 2. 

 Sredstva iz čl. 1. ovog Programa utrošit će se 
u skladu s čl. 49., st. 3. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu («Narodne novine», br. 20/18).

Članak 3.

 Nakon što općina Slavonski Šamac donese 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
v l a sn i š tvu  d ržave  na  t eme l ju  Zakona  o 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», br. 
20/18),  Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
donijet će novi Program korištenja sredstava od 
zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,  
privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države u skladu s raspoloživim česticama 
koje budu obuhvaćene tim Programom.

Članak 4. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMC

KLASA:320-01/18-01/16
URBROJ:2178/09-02-18-1
U Slavonskom Šamcu, 08. svibanj 2018.god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 2000



22.

 Na temelju članka 54. 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, 123/17.), 
č lanka  17 .  i  18 .  Zakona  o  komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 
128/99, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.), te 
članka 11. i članka 32. Statuta općine Slavonski 
Šamac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 2/18) Općinsko vijeće općine 
Slavonski Šamac na svojoj 9. sjednici održanoj dana  
08. svibnja 2018. godine donosi: 

ODLUKU 

o zajedničkom obavljanju 
poslova komunalnog redarstva 

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
donosi Odluku o zajedničkom obavljanju poslova 
komunalnog redarstva s općinom Sikirevci. 

Pod zajedničkim obavljanjem poslova 
komunalnog redarstva iz stavka I. podrazumijeva se 
provođenje svih pozitivno pravnih propisa 
Republike Hrvatske i važećih općih akata općine 
Slavonski Šamac, a iz nadležnosti komunalnog 
redarstva Odluke o komunalnom redu općine 
Slavonski Šamac kao i s tim povezano vođenje 
upravnog i prekršajnog postupka, te drugih ovlasti i 
radnji koje su u nadležnosti komunalnog redara. 

Članak 2. 

O b a v l j a n j e  p o s l o v a  z a j e d n i č k o g 
komunalnog redarstva povjerava se komunalnom 
redaru koji će biti zaposlen u Općini Sikirevci, na 
određeno vrijeme od 1godine. 

Članak 3. 

Međusobna prava i obveze koje se odnose 
na obavljanje poslova zajedničkog komunalnog 
redarstva uredit će posebnim Ugovorom između 
općine Sikirevci i općine Slavonski Šamac. 

Članak 4. 

Ugovor iz članka 3. ove Odluke zaključuju 
Općinski načelnici, a ista stupa na snagu potpisom 
općinskih načelnika. 

Članak 5. 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se 
Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci i općine 
Slavonski Šamac. 

Članak 6. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:363-01/18-01/18
URBROJ:2178/09-02-18-1
Slavonski Šamac, 08. svibanj 2018. godine.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tatjana Jakšić, v.r.
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23.

 Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 
životinja (Narodne novine 102/17) i članka 32. 
alineje 22. Statuta općine Slavonski Šamac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj 2/18) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac, 
na svojoj 9. sjednici održanoj dana 08. svibnja 2018. 
godine, donosi

ODLUKU

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

životinjama te divljim životinjama

OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

� Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i 
način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi 
posjednici moraju osigurati, način postupanja s 
izgubljenim i napuštenim životinjama, način 
postupanja s divljim životinjama, zaštita životinja, 
nadzor nad ovom Odlukom te novčane kazne za 
postupanja suprotna ovoj Odluci općine Slavonski 
Šamac .

Pojmovi

Članak 2.
�
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće 
značenje:

- izgubljena životinja je životinja koja je 
odlutala od vlasnika i on je traži,

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

- 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,

- 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,

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

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

- 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,

- 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,

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

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

DIO DRUGI 
UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 

LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

� Posjednik je dužan:

- osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s 
njihovim potrebama, a minimalno predviđenim 
Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom općine 
Slavonski Šamac,

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

- psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću 
nastambu u skladu s Prilogom 1.,

- označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv 
bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu,

- onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim 
površinama bez nadzora,

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

- pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te 
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osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu 
bolesnih i ozlijeđenih životinja,

- osigurati kućnim ljubimcima redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup 
svježoj pitkoj vodi,

- redovito održavati čistim prostor u kojem 
borave kućni ljubimci.

�
Posjednik ne smije:

- zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na 
njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,

- ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na 
način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili 
strah.

Zabranjeno je:

- bacanje petardi ili drugih pirotehničkih 
sredstava na životinje,

- trčanje životinja privezanih uz motorno 
prijevozno sredstvo koje je u pokretu,

- držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u 
prostorima ili dijelu dvorišta bez omogu-
ćavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora,

- 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 
radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica 
moraju biti od takvog materijala da psu ne 
nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja 
ne može omotati i samim time skratiti na manje 
od 5 metara.,

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

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

� Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem 
i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na 
držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije 
opasna za okolinu. 

 Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti 
metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, 
patnje ili strah.

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

� Općina Slavonski Šamac kontrolira obvezu 
označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava 
jesu li svi psi označeni mikročipom.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u zajedničkim 
zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

� Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim 
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje 
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i 
dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i 
prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno 
utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o 
vlasništvu. 

� Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih 
na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi 
način krše dogovoreni kućni red zajedničke zgrade i 
stanara okolnih nekretnina.

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

Članak 5.

� Posjednik je dužan u roku od 10 dana od 
udomljenja ili kupnje psa ili mačke isto prijaviti 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Slavonski 
Šamac.

� Ukoliko sustanari ili sugrađani smatraju da nije 
izvršena obaveza iz stavka 1. dužni su svoju sumnju 
prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Slavonski Šamac.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne 
površine

Članak 6.

� Pse se smije izvoditi na javne površine ako su 
označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom 
posjednika.
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Članak 7.

� Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor 
posjednika, na javnim površinama sukladno Prilogu 
3.

Članak 8.

� 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 9.

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

Članak 10.

� 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 
posjednika.

Članak 11.

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

Članak 12.

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

Postupanje s opasnim psima

Članak 13.

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

Članak 14.

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

Članak 15.

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

Članak 16.

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

Članak 17.

� Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni 
redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika 
potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede 
sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

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

Način kontrole razmnožavanja kućnih 
ljubimaca

Članak 18.

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

Članak 19.

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

Članak 20.

� Na području općine Slavonski Šamac propisuje 
se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole 
razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima:
- kada je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te 

ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog 
tijela,
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- kada je posjednik kućnog ljubimca od 
Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Slavonski Šamac dobio suglasnost za drugi 
način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka u 
skladu s važećim propisima.

Slobodnoživuće mačke

Članak 21.

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

� Hranilišta se postavljaju nakon provedenog 
javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za 
podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta koji 
raspisuje načelnik općine Slavonski Šamac (u 
daljnjem tekstu: Načelnik).

� Postavljanje hranilišta odobrava  načelnik na 
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Slavonski Šamac i mjesnog odbora na području 
kojeg se hranilište želi postaviti.

� U slučaju da Jedinstveni upravni odjel odnosno 
mjesni odbor na čijem se području hranilište želi 
postaviti daju negativno mišljenje za traženu 
lokaciju hranilišta, obvezni su predložiti najbližu 
moguću alternativnu lokaciju za hranilište.

� Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 
propisat će se pravilnikom što ga donosi  načelnik.

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

� Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je 
odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu 
i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, 
odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno 
redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a 
temeljem obavijesti Jedinstveni upravni odjel 
općine Slavonski Šamac.

DIO TREĆI
NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 

NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 22.

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

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

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

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 23.

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

� Kontakt informacije skloništa s kojim Općina 
Slavonski Šamac bude imala potpisan ugovor  bit će 
objavljen je na službenim Internetskim stranicama 
općine Slavonski Šamac.

� Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja 
posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene 
životinje.
� Životinja se ne smješta u sklonište ako se po 
nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se 
životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako 
vlasnik odmah ne može doći po životinju.

� Sve troškove skloništa za primljenu životinju 
financira općina  Slavonski Šamac.

� Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, 
dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu 
koju počini životinja od trenutka nestanka do 
trenutka vraćanja posjedniku.
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DIO ČETVRTI 
NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM 

ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 24.

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

DIO PETI 
ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 25.

� Općina Slavonski Šamac 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 primijeti ozlijeđenu ili 
bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a 
ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj 
osigurati pružanje pomoći.

� Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik 
životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i 
bolesnim životinjama mora organizirati i financirati 
općina Slavonski Šamac.

� Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne 
životinje, troškove snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 27.

� Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje 
donacija, prošnju te izlagati ih na javnim 
površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i 
njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez 

suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne 
samouprave.

Članak 28.

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

DIO ŠESTI 
NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 29.

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

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

� U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, 
komunalni redar ima pravo i obvezu:
- pregledati isprave na temelju kojih se može 

utvrditi identitet stranke i drugih osoba 
nazočnih nadzoru,

- ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni 
ljubimci,

- uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
- zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
- prikupljati dokaze na vizualni i drugi 

odgovarajući način,
- očitati mikročip,
- podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu 

prijavu nadležnim tijelima,
- donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta 

u skladu s odlukom općine pod prijetnjom 
pokretanja prekršajnog postupka ili naplate 
kazne,

- naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom 
Odlukom,

- upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe,
- naredi t i  f iz ičkim i  pravnim osobama 

otklanjanja prekršaja,
- obavljati druge radnje u skladu sa svrhom 

nadzora.
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� 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:
- 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,

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

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

- posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 
mjeseci u svrhu udomljavanja, 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,

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

- pos j edn ik  n i j e  p r avodobno  za t r až io 
veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i 
odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog 
kućnog ljubimca.,

- uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o 
zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog 
ministarstva.,

- posjednik nije u roku od 3 dana prijavio 
nestanak kućnog ljubimca,

- utvrdi osobne podatke posjednika koji je 
napustio kućnog ljubimca ili  njegovu 
mladunčad,

- posjednik životinju koristi za predstavljanje te 

u zabavne ili druge svrhe.

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

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

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 30.

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

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

DIO ŠESTI 
NOVČANE KAZNE

Članak 31.

� Sredstva naplaćena u skladu sa odlukom općine 
Slavonski Šamac za predviđene prekršaje prihod su 
jedinica lokalne samouprave i koriste se za potrebe 
zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

� 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  
500,00 do 5.000,00 kuna kada:
- nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u 

skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i 
Odlukom općine Slavonski Šamac (čl. 3. st. 1 . 
toč. 1.), psu nije osigurao prostor koji odgovara 
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njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od 
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih 
uvjeta obitavanja (čl. 3. st. 1.toč. 2.),

- psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću 
nastambu u skladu s Prilogom 1. (čl. 3. st. 1. toč. 
3.),

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

- nije na vidljivom mjestu staviti oznaku koja 
upozorava na psa te ne posjeduje ispravno 
zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima 
(čl.3.st.1.toč.6.),

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

- redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u 
kojem boravi kućni ljubimac (čl.3st.1.toč.9.),

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

- drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u 
p r o s t o r i m a  i l i  d i j e l u  d v o r i š t a  b e z 
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog 
prostora (čl.3.st.3.toč.3.),

- veže psa, osim privremeno u iznimnim 
situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta 
nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati 
na način da mu je omogućeno kretanje u 
promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo 
vezanja i ogrlica moraju biti od takvog 
materijala da psu ne nanose bol, patnju ili 
ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se 
ne drži propisanih pravila o vezanju psa 
(čl.3.st.3. toč.4.),

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

- 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.6.),

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

- posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da 
ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši 
dogovoreni kućni red zgrade i stanara okolnih 
nekretnina (čl.4.st.1.),

- posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez 
okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi 

obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih 
fizičkih aktivnosti (čl.4.st.2.),

- ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili mačke u 
roku od 10 dana (čl.5.st.1.),

- psa izvodi na javne površine gdje je to ovom 
odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije 
označen mikročipom, na povodcu i pod 
nadzorom posjednika (čl.6.),

- dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili 
n a  p o v o d cu  n a  d j eč j im  ig r a l i š t ima , 
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.9.),

- omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće 
javnim površinama bez njegove prisutnosti i 
nadzora (čl.10.),

- pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu 
površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti 
javnu površinu koju njegov kućni ljubimac 
onečisti (čl.11.),

- 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.),

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

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

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

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

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

- koristiti životinje za sakupljanje donacija, 
prošnju te izlagati ih na javnim površinama, 
sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne 
ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela 
jedinica lokalne samouprave po ispunjenju 
uvjeta propisnih aktom općine Slavonski 
Šamac (čl.27.),

- prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, 
sajmovima,  t ržnicama 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.).
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DIO SEDMI 
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, 
posjednik 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 općinskom upravnom 
tijelu nadležnom za zaštitu životinja, posjednik 
može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Ostale odredbe

Članak 33.

� Na sve što 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 osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/18-01/19
URBROJ: 2178/09-02-18-1
Slavonski Šamac, 08. svibanj 2018. godine.

Predsjednica
Općinskog vijeća

Tatjana Jakšić, v.r.

24.

 
   Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. 
alineje 2. Statuta općine Slavonski Šamac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 2/18.) Općinsko vijeće općine Slavonski 
Šamac, na 9. sjednici održanoj 08. svibnja 2018. 
godine donosi

POSLOVNIK

o radu Općinskog vijeća općine 
Slavonski Šamac

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
  

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

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG 
VIJEĆA

Članak 2.

  Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva 
se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim 
zakonom, a Općinsko vijeće konstituirano je 
izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je 
na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova 
Općinskog vijeća.

   Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do 
izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću.
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  Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem 
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika 
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika 
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i 
rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne 
komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten 
je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i 
najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije 
određeno da pojedine odluke predlaže određeno 
tijelo ili veći broj vijećnika.

Članak 3.

   Općinsko vijeće konstituirano je izborom 
predsjednika Općinskog vijeća na način utvrđen 
ovim Poslovnikom.

   Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi 
se himna Republike Hrvatske „Lijepa naša 
domovino“.

Članak 4. 

  Na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće bira 
Mandatnu komisi ju,  Komisi ju za izbor  i 
imenovanja, predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća.

  Predsjednik i članovi radnih tijela iz stavka 1. ovog 
članka biraju se javnim glasovanjem na prijedlog 
predsjedatelja ili najmanje 1/3 članova Općinskog 
vijeća, s tim da je njihov sastav približno razmjeran 
stranačkom sastavu Vijeća. 

Članak 5.

      Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici 
podnosi izvješće Vijeću o provedenim izborima za 
Vijeće i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim 
ostavkama na vijećničku dužnost, o imenima 
vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s 
vijećničkom dužnošću pa im mandat miruje na 
njihov zahtjev te o zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obnašati vijećničku dužnost.

  Na konstituirajućoj sjednici umjesto vijećnika koji 
su dali ostavku ili stavili mandat u mirovanje,  
nazočni su zamjenici vijećnika određeni sukladno 
odredbama Zakona o lokalnim izborima.

Članak 6.

   Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim 
izborima, Vijećnici polažu prisegu.

       Predsjedavatelj izgovara prisegu sljedećeg 
sadržaja:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 
Općinskom vijeću općine Slavonski Šamac 
obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu 
držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta 
općine Slavonski Šamac, te da ću se zauzimati za 
svekolik napredak Republike Hrvatske i općine 
Slavonski Šamac.“

    Predsjedavatelj poslije pročitane prisege poziva 
sve vijećnike da ustanu i prisegnu na način da 
zajednički izgovaraju: „Prisežem“.

     Predsjedavatelj poslije pročitane prisege proziva 
pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju 
izjavu o davanju prisege.

   Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje 
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj 
sjednici na kojoj je nazočan.  

Članak 7.

   U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata, 
vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
   
   Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje 
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg 
odredi politička stranka.

    Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili 
više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani 
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je 
mandat prestao ili miruje, a određuju ga političke 
stranke sukladno sporazumu, odnosno, ako 
sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a 
ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći 
neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom 
sporazumu kao i  postignutom dogovoru, političke 
stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo 
jedinice lokalne samouprave.

    Člana predstavničkog tijela izabranog na 
kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon 
provedenih izbora brisana iz registra političkih 
stranaka, zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s liste.

    Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje 
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

  Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj 
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komisiji na način propisan odredbama Statuta 
općine Slavonski Šamac.

Članak 8.

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

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 9.

Općinsko vijeće ima 11 članova.

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom 
općine Slavonski Šamac.

 Vijećnik može jedanput za trajanje saziva Vijeća, 
ukoliko je izabran ili imenovan na koju od dužnosti 
koja je nespojiva s dužnošću vijećnika, odnosno koja 
onemogućava ili otežava obnašanje vijećničke 
dužnosti, staviti mandat u mirovanje, a o početku i 
kraju mirovanja mandata obavještava Mandatnu 
komisiju pismenom izjavom.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka , vijećniku danom 
početka mirovanja mandata prestaju sve funkcije 
koje je kao vijećnik imao (primjerice članstvo u 
radnim tijelima, funkcija predsjednika ili 
potpredsjednika Vijeća i sl.)

Vijećnik je dužan najkasnije u roku od 8 dana od 
dana prestanka obavljanja dužnosti koja je nespojiva 
s dužnošću vijećnika, izvijestiti pismenom izjavom 
Vijeće o tome da li će nastaviti obavljati dužnost 
vijećnika. U slučaju da ne podnese u navedenom 
roku pismenu izjavu, smatrat će se da mu je prestao 
mandat.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na 
koji je izabran:
- � ako podnese ostavku koja je zaprimljena 

najkasni je  t r i  dana pr i je  zakazanog 
održavanja sjednice Općinskog vijeća i 
ovjerena kod javnog bilježnika najranije 
osam dana prije podnošenja iste,

- � ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 
oduzeta odnosno ograničena 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 
Slavonski Šamac, danom odjave prebivališta,

- � ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog 
prestanka,

- � smrću.

U ostalim slučajevima vijećniku prestaje mandat 
kada nastupe druge okolnosti predviđene  Ustavom i 
zakonom.
Kada se ispune uvjeti za prestanak mandata , mandat 
prestaje vijećniku danom kada je odluku o prestanku 
mandata donijelo vijeće, osim u slučaju iz stavka 3. 
ovog članka , kada mu mandat prestaje danom 
stupanja na tu dužnost.
Vijećnik ima prava i dužnosti:

- � sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- � raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice Vijeća
- � predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na  
prijedloge akata

- � postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća,

- � postavljati pitanja općinskom  načelniku i 
zamjeniku načelnika,

- � sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 
radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- � prihvatiti se članstva u   radnim tijelima u koje 
ga izabere Općinsko  vijeće

- � tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika, od tijela općine te u svezi s 
tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i 
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za 
glasovanje u radu Općinskog  vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, 
za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti 
vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene 
odredbama zakona,  Statuta i ovog Poslovnika 
Općinskog vijeća.
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Članak 10.

Pročelnik upravnog odjela dužan je vijećniku pružiti 
obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na 
dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog 
tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao 
vijećniku potrebne.

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od 
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih 
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 11.

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

Članak 12.

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub 
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub 
nezavisnih vijećnika.

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
   
Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju 
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 
svoja pravila rada, te podatke o članovima.

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima 
vijećnika osiguraju prostorni i drugi uvjeti za rad 
(prostorija za sjednice, umnožavanje i dostavu 
materijala i dr.).

    
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 

POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 13.

Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Predsjednika odnosno potpredsjednika bira 
Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim 

glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i 
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, 
većinom glasova svih vijećnika.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može 
svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog 
kandidata.

Članak 14.

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
  
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije 
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se 
nastavlja.

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo 
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom 
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili 
najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasova , glasovanje 
o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 
izborni postupak u cijelosti.

Predsjednika Vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili 
spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik Vijeća.

Članak 15.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 
propisana su Statutom općine Slavonski Šamac.

Članak 16.

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva 
međustranački  kolegi j  koj i  se  sastoj i  od 
predsjednika klubova vijećnika.

Članak 17.

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

Članak 18.

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

Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog 
članka, Općinsko vijeće posebnog odlukom osniva i 
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz 
djelokruga Općinskog vijeća.
     
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između 
vijećnika, a članovi mogu biti iz reda znanstvenih, 
stručnih i drugih javnih osoba, na prijedlog Komisije 
za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim 
strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje 
prijedloge.

O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove 
radnih tijela glasuje se u cjelini.

Članak 19.

Mandatnu komisiju čini predsjednik i dva člana.
    
Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.
 
 Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se 
odnose na mandatna prava članova Vijeća.

Članak 20.

 Komisiju za izbor i imenovanja čine predsjednik i 
dva člana.
     
 Komisija za izbor i imenovanja bira se na 
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu 
iz redova vijećnika Općinskog vijeća.
 
 Komisija za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže 
izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, te izbor 
članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 21.

Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost čine predsjednik i dva člana.

 Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost bira se iz redova vijećnika Općinskog 
vijeća. 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost raspravlja i predlaže Statut, Poslovnik 
Općinskog vijeća, predlaže pokretanje postupka za 
izmjenu Statuta odnosno Poslovnika, može 
predlagati donošenje odluka  i drugih općih akata iz 
nadležnosti Općinskog vijeća, te obavlja i druge 
poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom.
    

Članak 22.

Način rada radnih tijela Općinskog vijeća reguliran 
je odlukom o osnivanju radnih tijela.

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, 
vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog 
vijeća i objavom na web stranici općine Slavonski 
Šamac.

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 
Općinsko vijeće, a odnose se na djelokrug rada 
radnog tijela.
Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima 
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko 
vijeće.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
NAČELNIKA

Članak 23.

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

 Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg 
sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost 
Općinskog načelnika (zamjenika načelnika) općine 
Slavonski Šamac obavljati savjesno i odgovorno, i 
da ću se u svom radu držati Ustava Republike 
Hrvatske, zakona i Statuta općine Slavonski Šamac, 
te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 
Republike Hrvatske i općine Slavonski Šamac”.

Predsjednik Općinskog  vijeća poslije pročitane 
prisege proziva pojedinačno općinskog načelnika  i 
zamjenika općinskog načelnika, a općinski načelnik 
i zamjenik općinskog načelnika nakon što je 
izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i 
izgovaraju: “Prisežem”.
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Članak 24.
  
Općinski načelnik   prisustvuje sjednicama  
Općinskog  vijeća.

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke 
dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu 
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Članak 25.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 
njihovom radu, iznosi stajališta općinskog 
načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te 
obavještava općinskog načelnika o stajalištima i 
mišljenjima Općinskog  vijeća odnosno radnih 
tijela.

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

Članak 26.
      
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog  
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća 
izvješćuju Općinskog načelnika  i izvjestitelje 
najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.  
     

Članak 27.

Način i postupak pokretanja  opoziva  općinskog 
načelnika propisan je Statutom općine Slavonski 
Šamac.

VII. AKTI VIJEĆA

Članak 28.

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

Članak 29.

Na izvornike odluka i drugih  akata Općinskog 
vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 
Općinskog  vijeća podrazumijeva se onaj tekst 
odluke odnosno drugog akta,  koji je usvojen na 

sjednici  Općinskog  vijeća.

 Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u  
pismohrani  općine.

Članak 30.

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, 
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje 
bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u 
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije i 
na službenim web stranicama općine Slavonski 
Šamac.

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine 
se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za 
Općinsko vijeće.

Članak 31.

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

Članak 32.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s 
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od 
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi 
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj 
akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne 
teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim 
Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u 
roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta 
uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen 
Općinskom vijeću.

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili 
odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se 
ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 
mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči 
drukčije.

Članak 33.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom 
akta.

 Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, 
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tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst 
odredaba važećeg akta koje se mijenjaju odnosno 
dopunjuju. Uz prijedlog akta može se podnijeti i 
odgovarajuća dokumentacija.

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može 
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, 
a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom 
objave, dužan je posebno obrazložiti  opravdanost 
ranijeg stupanja na snagu.

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku 
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja 
i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o 
izraženim mišljenjima i primjedbama.

Općinski  načelnik može tražiti riječ u tijeku 
rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava 
ima i izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost.

Članak 34.

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne 
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, 
preds jednik  Općinskog vi jeća  pozvat  će 
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan 
prijedlog.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog 
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog  
dnevnog reda s jednice Općinskog vi jeća 
redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 35.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje 
prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za 
prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 
minuta.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i 
duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od 
propisanog  stavkom 1. ovog članka.

Članak 36.

 Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz 
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja 
sjednice.

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje 
opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na 

članke obuhvaćene predloženim izmjenama i 
dopunama.

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog 
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije 
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju 
akta i općinskom načelniku, ukoliko on nije 
predlagatelj.

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni 
predlagatelji akata iz članka 31. ovog Poslovnika.

Članak 37.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim 
složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, 
na sjednici, u tijeku rasprave.

 Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve 
do zaključenja rasprave.

Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi 
amandmane i na prijedlog akta i kad nije 
predlagatelj.

Članak 38.

 Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno 
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga 
akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava 
odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno 
vremena za pripremu prije odlučivanja.

Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, 
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
zatraži Općinski načelnik, neovisno je li on 
predlagatelj.

Članak 39.

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

Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u 
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima.

Članak 40.

Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje:
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-     � ako ga je podnio predlagatelj akta,
-     � ako ga je podnijela Komisija za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se 
suglasio predlagatelj akta,

-     � ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s 
njima se suglasio predlagatelj akta.

Članak 41.

Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski 
načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 
suglasio Općinski načelnik, se glasuje  odvojeno.

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća 
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o 
kojem se odlučuje.

Članak 42.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta 
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 
amandmanima.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
    
Općinski načelnik može povući podneseni prijedlog 
proračuna i nakon glasovanja o amandmanima, a 
prije glasovanja o proračunu u cjelini.

VIII. DONOŠENJE AKATA PO HITNOM 
POSTUPKU

Članak 43.

 Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku 
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili 
ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku 
moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne 
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni za 
donošenje akata po redovnom postupku.

Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 
podnosi se prijedlog  akta, a ako prijedlog podnosi 
vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 svih  
vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku 

podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog 
vijeća.

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

Članak 44.

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

Članak 45. 

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

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I 
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  

PRORAČUNA OPĆINE

Članak 46.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 
sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju  proračuna općine podnosi 
Općinski načelnik na način i u rokovima propisanim 
zakonom.
Općinski načelnik općine Slavonski Šamac,  kao 
jedini ovlašteni predlagatelj predlaže općinskom 
vijeću općine Slavonski Šamac donošenje 
proračuna. Podneseni prijedlog proračuna općinski 
načelnik,  može povući i nakon glasovanja o 
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u 
cjelini.
Općinski načelnik općine Slavonski Šamac može 
predložiti donošenje odluke o privremenom 
financiranju.
Odluka o privremenom financiranju dostavlja se 
Ministarstvu financija u roku od 15 dana od 
donošenja.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese 
ni odluka o privremenom financiranju, financiranje 
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka 
u skladu s posebnim zakonom.
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Članak 47.

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

X. VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 48.

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

Članak 49.

Pitanja koja vijećnici postavljaju općinskom 
načelniku, zamjeniku odnosno pročelniku ,kao i 
odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i 
kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih 
mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s 
odredbama ovog Poslovnika,  predsjednik 
Općinskog  vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati 
ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama 
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća 
neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je 
namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.

Članak 50.

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

Članak 51.

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

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA

Članak 52.

Općinski  načelnik podnosi izvješće o svom radu u 
skladu s odredbama Statuta općine Slavonski 
Šamac.

Članak 53.

Prijedlog za traženje izvješća od općinskog 
načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 
zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. 
U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, 
formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži 
izvješće.

Članak 54.

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

Članak 55.

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

Članak 56.

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

Članak 57.

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 
izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući 
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog 
načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća 
o bitno podudarnom pitanju  ne može se ponovno 
postaviti prije proteka roka od 8 od dana kada je 
Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne 
prihvaća prijedlog za traženje izvješća od općinskog 
načelnika.

XII. RED NA SJEDNICI

1. Sazivanje sjednice

Članak 58.

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

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

Članak 59.

Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo 
u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na 
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 
dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito 
opravdanih razloga ovaj rok može se skratiti.

Poziv i materijali za sjednicu  mogu se  dostaviti i 
elektroničkim putem. Sjednica vijeća može se 
održati i putem video veze.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u 
kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog 
vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju 
se vijećnicima, općinskom načelniku, zamjeniku 
općinskog načelnika, pročelniku jedinstvenog 
upravnog odjela,  sredstvima javnog priopćavanja.
Sjednica Općinskog vijeća u iznimnim slučajevima 
može biti održana telefonskim putem, o čemu je 
predsjednik dužan voditi službenu zabilješku.
Iznimno, u hitnim slučajevima, predsjednik 
Općinskog vijeća može sazvati sjednicu u roku 
kraćem od 5 dana, a dnevni red za tu sjednicu 
predložiti na samoj sjednici.

2. Dnevni red

Članak 60.

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

Članak 61.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u 
pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelj mogu 
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini 
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže 
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za 
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o dopuni dnevnog reda, predlagatelj 
ima pravo svoj prijedlog obrazložiti.
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O izmjeni dnevnog reda glasuje se bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se 
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini 
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni 
pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o 
hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno 
odredbama ovog Poslovnika,  predsjednik 
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s 
prethodne sjednice.

Članak 62.

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

Članak 63.

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog 
akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u 
dnevni red Općinskog vijeća na način propisan 
člankom 61. ovog Poslovnika prije proteka roka od 6 
mjeseci od dana odlučivanja Općinskog  vijeća o 
dnevnom redu.

3. Predsjedavanje i odlučivanje

Članak 64.

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

Članak 65.

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

Članak 66.

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

Članak 67.

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

Članak 68.

Za povredu reda na sjednici, predsjednik Općinskog 
vijeća može člana općinskog vijeća opomenuti ili 
mu oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Općinskog vijeća koji na 
sjednici svojim ponašanjem ili govorom narušava 
red i odredbe poslovnika.
Pod narušavanjem reda i odredbi poslovnika, za koji 
se izriče opomena, podrazumijeva se ako član 
Općinskog vijeća:

- U svom govoru ne drži se predmeta rasprave,

- Govori, a nije dobio odobrenje predsjednika 

Općinskog vijeća
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- Pozivajući se na svoja prava zlorabi odredbe 

poslovnika u svrhu sprečavanja donošenja 

odluke

- Vrijeđa ili omalovažava predsjednika 

Općinskog vijeća, načelnika, druge članove 

Općinskog vijeća i sve ostale prisutne na 

sjednici

- Ako svojim ponašanjem odstupa od općih 

pravila ponašanja u prostoriji u kojoj se 

održava sjednica, ili na drugi način remeti red 

na sjednici

Članu općinskog vijeća oduzet će se riječ kad svojim 
govorom na sjednici narušava red i odredbe 
Poslovnika, a već je na istoj sjednici bio dvaput 
opomenut da se pridržava reda i odredaba 
Poslovnika.

Članak 69.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne može održati 
red na sjednici redovnim mjerama, odredit će kratak 
prekid sjednice.
Ukoliko ni nakon kratkog prekida sjednice nije 
moguće zbog nastalih okolnosti nastaviti s radom, 
predsjednik Općinskog vijeća odlučit će o  prekidu 
rada sjednice i nastavak odrediti za sljedeći radni 
dan ili neki drugi dan, s tim da odgoda ne može biti 
dulja od sedam dana.
Poziv za nastavak sjednice saopćava predsjednik 
Općinskog vijeća usmeno nazočnim članovima 
Općinskog vijeća, a onima koji nisu nazočni može 
saopćiti telefonom ili na neki drugi prikladan način 
(e-pošta, sms).
Predsjednik Općinskog vijeća može naložiti da se iz 
dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava red.
Ako je red narušen, predsjednik Općinskog vijeća 
može naložiti da se udalje svi slušatelji iz dvorane u 
kojoj se održava sjednica.

Članak 70.

Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da 
govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje 
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može 
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se 
prijavili za govor u skladu s člankom 66. ovog 
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada 
mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o 
tome da li su ranije govorili o toj temi.

4. Tijek sjednice

Članak 71.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati  sjednici Općinskog 
vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog 
vijeća ili pročelnika jedinstvenog upravnog odjela 
općine Slavonski Šamac.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici 
nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik 
Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i 
sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se 
za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 
većine vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik 
Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na 
zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 vijećnika.

Članak 72.

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

Članak 73.

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, 
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna 
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom 
općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije 
određeno.

5. Odlučivanje

Članak 74.

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

Članak 75.

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, 
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna 
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom 
općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije 
određeno.
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Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće 
donosi slijedeće akte:
-     Statut općine,
-     Poslovnik Općinskog  vijeća,
-     proračun,
-     godišnje izvješće o izvršenju proračuna
-     odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća

6.  Glasovanje

Članak 76.

Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju 
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da 
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike 
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je 
“protiv” prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao od 
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u 
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» 
prijedloga i nisu se izjasnili da se suzdržavaju od 
glasovanja, smatraju se suzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika 
glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se 
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može 
odmah konstatirati da je amandman odbijen.

Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik 
Jedinstvenog upravnog odjela u čijoj je nadležnosti 
obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog 
vijeća.  

Članak 77.

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

Članak 78.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i 
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena 
su abecednim redom, a glasuje se na način da se 
zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 

predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “suzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik iz članka 76. 
ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća 
može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu 
pomagati kod tajnog glasovanja.

Članak 79.

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

Članak 80.

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

Članak 81.

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 
listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su 
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi 
za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na 
kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji 
se bira.

Članak 82.

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

XIII. IZBORI I IMENOVANJA

Članak 83.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u 
postupku propisanim Statutom općine i ovim 
Poslovnikom.
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Članak 84.

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu 
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja poslove 
iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik Općinskog 
vijeća.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 85.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili 
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak 
razrješenja predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog 
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati 
obrazloženje prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog 
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu 
najkasnije u roku od osam (8) dana od dostave 
prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja 
se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada 
je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti  im 
prestaju izborom novog predsjednika Općinskog 
vijeća.

Članak 86.

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

Članak 87.

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novog,  potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva 
prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 
predsjednik.

Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana od 
donošenja odluke  o razrješenju predsjednika 
izabrati novog predsjednika.

XIV. ZAPISNICI

Članak 88.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o 
prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u 
raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
pojedinom predmetu.

Članak 89.

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije 
prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na 
zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na 
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, 
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno 
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 
primjedbama izvršene izmjene, smatra se 
usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog 
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva 
Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski Šamac.

Članak 90.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski snimati, 
ukoliko odluku o tome donese Općinsko vijeće.

Prijepis tonske snimke čuva se u Jedinstvenom  
upravnom odjelu općine Slavonski Šamac.

U pravno tijelo općine Slavonski Šamac dužno je 
vijećniku, na njegov zahtjev, omogućiti da sasluša 
tonski snimak sjednice, ukoliko se sjednica snimala.

XV. JAVNOST RADA

Članak 91.

Sjednice Općinskog Vijeća su javne.

Uz prethodnu najavu predsjedniku Općinskog 
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vijeća (tri dana prije sjednice), predstavnici udruga 
građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti 
rad Općinskog  vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek 
s jednice (primjerice,  glasno razgovarat i , 
upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj prijavljenih osoba za praćenje rada 
Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba 
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Članak 92.

O radu Općinskog  vijeća javnost se obavještava 
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče 
i objavom na web stranicama općine Slavonski 
Šamac.

Najava održavanja sjednice, dnevni red za sjednicu, 
donesene odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog 
vijeća mogu se objavljivati na službenim web 
stranicama općine.

Članak 93.

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

Članak 94.

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

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 95.

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

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 
Poslovnik o radu Općinskog vijeća općine Slavonski 
Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 6/13).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:012-01/18-01/2
URBROJ:2178/09-02-18-1
Slavonski Šamac, 8. svibnja 2018. godine

Predsjednica 
Općinskog vijeća:
Tatjana Jakšić, v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

42.

 Na temelju članka 108. stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2018. godine donijelo je 

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvojnih programa općine Vrpolje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Članak 1.

� Plan razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje 2017. - 2019. godine donesen je uz Izmjene i dopune 
Proračuna za 2017. godinu kojim su utvrđeni ciljevi i prioriteti razvoja općine Vrpolje povezani s programskom i 
organizacijskom klasifikacijom Proračuna općine Vrpolje.

Članak 2.

� U Godišnjem izvješću o provedbi Plana razvojnih programa za 2017. godinu daju se u nastavku iskazane 
aktivnosti po ostvarenju pojedinih programa  i projekata koji su realizirani za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2017. godine kako slijedi:
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Članak 3.

Za realizaciju kapitalnih projekata iz članka 2. ovog Plana u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 
2017.godine sljedeći su izvori financiranja:

1. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – Ukupno 285.412,91 kn od toga 50.000,00 kn 
Državni proračun – Ministarstvo kulture i 235.412,91 kn iz Općinskog proračuna

2. Poslovni objekti – Ukupno 1.180.727,17 kn od toga 550.000,00 kn Državni proračun – Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova EU i 630.727,17 kn iz Općinskog proračuna

3. Komunalna infrastruktura – Ukupno 919.601,18 kn od toga 130.000,00 kn Državni proračun – 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i 789.601,18 kn iz Općinskog proračuna

4. Kapitalna ulaganja u opremu – Ukupno 316.707,70 kn iz Općinskog proračuna

Ukupno planirano u 2017. godini za razvojne programe 2.889.800,00 kuna, a realizirano je 
2.702.448,96 kn.

Članak 4.

� Ova Odluka  objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na službenim Internet 
stranicama općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-2
Vrpolje, 23. ožujak 2018. g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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43.

 Na temelju članka 10. stavka 1. i članka  12. 
stavka. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(“Narodne novine“ br. 20/18) i članka 31. Statuta 
općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09,5/13,14/14 i 1/18), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 11. 
sjednici održanoj dana 30. travnja 2018. godine, 
donijelo je

ODLUKU 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

I. UVOD

Članak 1.

Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina (u nastavku teksta Odluka) propisuju se 
potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima 
bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo 
ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, radi 
održavanja i zaštite poljoprivrednih zemljišta na 
području općine Vrpolje.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se 
poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u 
katastru upisane kao: oranice, vrtovi, livade, 
pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, 
trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može 
privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Katastarske čestice poljoprivrednog 
zemljišta unutar granice građevinskog područja, 
površine veće od 500 m2 i katastarske čestice 
pol jopr ivrednog zeml j i š ta  izvan  granice 
građevinskog područja planirano dokumentima 
prostornog uređenja za izgradnju, koje su u 
evidenci jama Državne geodetske  uprave 
evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje 
nisu privedene namjeni moraju se održavati 
pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se 
svrhu koristiti do izvršnosti akata kojima se 
odobrava građenje, odnosno do primitka potvrde 
glavnog projekta (čl. 4. st. 5.). 

II. AHROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Agrotehničke mjere propisuju se za 
slučajeve u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo 
štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu 
proizvodnju sukladno pravilniku ministra 
nadležnog za poljoprivredu.

Pod agrotehničkim mjerama u smislu ovoga 
zakona, u smislu ove Odluke, razumijeva se: 

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe 
dugogodišnjih nasada, osim sječe iz 
agrotehničkih razloga 

- ograničavanje ili iskorištavanja pašnjaka 
propisivanjem vrsta i broja stoke te 
vremena i način ispaše

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i 
neobrađenih površina na strmim 
zemljištima te njihovo pretvaranje u 
oranice s jednogodišnjim kulturama

- zabrana skidanja humusnog odnosno 
oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta

- određivanje obveznog zatravljivanja 
strmog zemljišta

- zabrana proizvodnje jednogodišnjih 
kultura odnosno obaveza sadnje 
dugogodišnjih nasada i višegodišnjih 
kultura 

- sprječavanje erozije 
- sprječavanje zakorovljenosti (osobito 

ambrozije)
- zabrana odnosno obaveza uzgoja pojedinih 

vrsta bilja na određenom području
- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka.

Članak 4.

Pod zaštitom poljoprivrednog zemljišta od 
erozije vodom i vjetrom razumijeva se zabrana 
skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja 
površine poljoprivrednog zemljišta.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i 
višegodišnje kulture radi zaštite od erozije na tom 
zemljištu.

Ako vlasnik i posjednik poljoprivrednog 
zemljišta skine humusni sloj iz stavka 1. ovog 
članka, dužan je vratiti zemljište u prvobitno stanje.
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Članak 5.

Obavezuju se vlasnici i ovlaštenici 
korištenja poljoprivrednog zemljišta :

- da sa svojeg zemljišta odstrane sve biljne 
ostatke, a posebno kukuruzovinu, i to 
odmah poslije žetve odnosno berbe, a 
najkasnije do 1. travnja tekuće godine

- da na svojem zemljištu poduzimaju mjere  
sprječavanja zakorovljenosti, i to 
mehaničkim ili kemijskim sredstvima, radi 
sprječavanja širenja korova na susjedne 
parcele

- da na svojem zemljištu provode mjere za 
zaštitu bilja suzbijanjem bolesti i štetnika 
radi sprječavanja širenja biljnih bolesti i 
štetnika, i to sukladno zakonskim 
propisima

- da zbog zaštite zdravlja stanovništva, prije 
cvatnje unište ambroziju na 
poljoprivrednim površinama, međama, uz 
poljske putove i na neizgrađenom 
građevinskom zemljištu.

III. MJERE ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE 
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 6.

V l a s n i c i  i  o v l a š t e n i c i  k o r i š t e n j a 
poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina:

- održavanje živica i međa 
- održavanje poljskih putova 
- uređivanje i održavanje kanala oborinske 

odvodnje 
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih 

čestica te sadnju i održavanje 
vjetrobranskih pojaseva.

Članak 7.

Živice i međe održavaju se tako da se 
spriječi njihovo nekontrolirano obrastanje i 
zasjenjivanje susjednog zemljišta te da se ne umanji 
njihova vrijednost u sveukupnom prirodnom 
sustavu i na području estetike krajolika.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti 
do degradacije dobrog stanja poljskih putova 
(sužavanje zaoravanjem, neobrezivanje raslinja uz 

poljski put nezatrpavanje ulegnuća na kojima se 
zadržava oborinska voda itd.).

Živice, drvoredi, voćnjaci, pojedinačna 
stabla i grmlje sade se na dovoljnoj udaljenosti od 
susjednih parcela da ne zasjenjuju susjedno 
zemljište.

Članak 8

Vlasnici i  ovlaštenici,  t j .  korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su:

- ukloniti razloge erozije i zakorovljenosti 
- počistiti kanale, odnosno zabrane
- suzbiti biljne bolesti i štetnike
- koristiti i uništiti biljne ostatke
- uništiti ambroziju
- urediti živice, međe
- urediti poljske putove
- spriječiti zasjenjivanje susjednih parcela.

IV. IZVJEŠĆA 

Članak 9.

Općina Vrpolje podnosi Ministarstvu i 
Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo 
godišnje izvješće o primjeni propisanih mjera iz ove 
Odluke do 31. ožujka svake tekuće godine za 
prethodnu godinu.

V. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke 
obavlja Ministarstvo poljoprivrede, Odsjek 
inspekcijskog nadzora Osijek, ispostava Slavonski 
Brod, Poljoprivredna i Fitosanitarna inspekcija te 
poljoprivredni redar općine Vrpolje.

VI. KAZNENE ODREDBE 

Članak 11.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 
kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom 
od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička 
osoba obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 
500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba 
ako postupi protivno odredbama ove Odluke. 
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Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se 
novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u 
iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 12.

Novčana kazna može se naplatiti na mjestu 
počinjenja prekršaja ili u roku od tri dana u visini 
polovice propisanog minimuma ili polovice točno 
određenog iznosa novčane kazne propisane 
propisom o prekršaju za koju je kao kazna propisana 
samo novčana kazna do 2.000,00 kuna za fizičku i 
odgovornu osobu u pravnoj osobi do 5.000,00 kuna 
za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku 
osobu koja se bavi drugom samostalnom 
djelatnošću, i do 10.000,00 kuna za pravnu osobu i s 
njom izjednačene subjekte, ako je službena osoba 
ovlaštenog tužitelja, osim oštećenika, prekršaj 
utvrdila: 

- obavljanjem nadzora u okviru svoje 
nadležnosti

- neposrednim opažanjem
- uporabom tehničkih uređaja
- pregledom vjerodostojne dokumentacije.

Plaćanjem polovice iznosa novčane kazne u 
navedenom roku smatrat će se da je novčana kazna u 
cijelosti plaćena.

Protiv osoba koje nisu platile novčanu 
kaznu u zakonskom roku, izdat će se obvezni 
prekršajni nalog s novčanom kaznom, a ako 
okrivljenik u roku koji mu je određen za plaćanje 
izrečene novčane kazne uplati (2/3) po izrečenom 
prekršajnom nalogu, smatrat će se da je novčana 
kazna u cijelosti plaćena. 

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove odluke, 
prestaje važiti odluka o agrotehničkim mjerama, 
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 
r u d i n a  i  m j e r a m a  z a š t i t e  o d  p o ž a r a  n a 
poljoprivrednom zemljištu na području općine 
Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/14).

Članak 14.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/05
Urbroj: 2178/11-01/18-5
Vrpolje, 30. travnja 2018.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

44.

 Na temelju članka 49. stavka 4.,članka 51. 
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 
životinja („Narodne novine“ br. 102/17.) i članka 31. 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14 i 1/18.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 11. 
sjednici održanoj 30. travnja 2018.godine donijelo je 

ODLUKU

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

životinjama na području općine Vrpolje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način držanja 
kućnih ljubimaca, način kontrole njihova 
razmnožavanja, posebni uvjeti i način držanja pasa i 
mačaka, te način postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama na području općine 
Vrpolje.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju značenje kako 
je to utvrđeno propisima o zaštiti životinja i 
komunalnom redu. 

Na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim 
vrstama primjenjuju se i propisi o zaštiti prirode. 

Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod uvjetima i 
na način utvrđen posebnim propisima. 
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Ova se Odluka primjenjuje ne dovodeći u pitanje 
odredbe posebnih propisa o zaštiti životinja, 
zdravlju životinja, zaštiti prirode i lovstvu te pravu 
vlasništva.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA

Članak 3.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je životinju držati 
sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, 
zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama 
ove Odluke.

Članak 4.

Držanje kućnih l jubimaca u zajedničkim 
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje 
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i 
dvorištima zgrada, te čišćenje tih prostorija i 
prostora od onečišćenja koje napravi kućni ljubimac 
zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade, odnosno 
korisnici stanova uz suglasnost vlasnika. 

U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti koje 
se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu osoba 
iz stavka 1. ovog članka provode pravne osobe koje 
obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni 
zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima 
utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Članak 5.

Posjednik je dužan kontrolirati razmnožavanje 
kućnih ljubimaca i osigurati im odgovarajuće 
odnosno propisane uvjete držanja. 

Posjednik mora zbrinjavati mladunčad vlastitih 
kućnih ljubimaca, a u slučaju nekontroliranog 
razmnožavanja, kada ne želi sam zbrinuti 
mladunčad, snosi troškove njihova zbrinjavanja te u 
slučaju pasa i troškove trajne sterilizacije.

Članak 6.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na javnim 
površinama, te u prostorima i prostorijama javne 
namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika 
prostora, i uz odgovarajuće uvjete, osim ako ovom 
Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 7.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na 
povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim 
igralištima, cvjetnjacima, neograđenim športskim 
terenima, grobljima, neograđenim dvorištima škola 
i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost 
ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i 
zdravlja ljudi te na ostalim javnim površinama 
označenima znakom s prekriženim likom psa: 
„zabranjeno dovođenje pasa“.

Članak 8.

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

Članak 9.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah ukloniti 
fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javne 
površine odbacivanjem u kantu za otpatke.

Držanje pasa
Članak 10.

Posjednik psa dužan je osigurati da pas ne ometa 
kućni red i mir građana. U slučaju držanja više pasa 
posjednik je dužan držati pse u odgovarajućim 
uvjetima i na način da ne utječu na život susjedstva i 
dužan je spriječiti da lajanjem i zavijanjem ili na 
drugi način narušavaju mir susjedstva.  
             
Zabranjeno je držanje psa u prostorima koji nemaju 
dnevni izvor svjetla ( kao što su zatvorene garaže, 
seoski štagalj, i sl.). 
Svi psi moraju biti označeni mikročipom i 
registrirani u skladu s posebnim propisima o 
veterinarstvu. 

Psi se moraju držati na način koji ne ugrožava 
zdravlje i sigurnost i ne ometa kućni red i mir 
građana.  
       
Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u 
prostorima za odvojeno držanje pasa bez 
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog 
prostora.
Pas se smije privremeno vezati samo ako ne postoji 
mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse. 

Pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na 
dužinu kraću od 3 m, a pas dužine veće od jednog 
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metra ne smije se vezati na dužinu kraću od trostruke 
dužine životinje mjereno od vrha njuške do vrha 
repa. 

Pas ne smije biti smješten u ograđeni prostor koji je 
manji od minimalne površine utvrđene u prilogu, 
koji je sastavni dio ove Odluke. 

Psu je potrebno osigurati primjerenu kućicu ili 
prostor koji je zaštićen od nepovoljnih vremenskih 
uvjeta: vjetra, hladnoće, vrućine, sunca i padalina. 

Tlo, odnosno podloga prostora po kojemu se kreće 
pas koji je privremeno vezan ili smješten u ograđeni 
prostor mora biti izrađena na način da je omogućeno 
ocjeđivanje vode i drugih tekućina te se mora 
redovito čistiti od fekalija. 

Uklanjanje fekalija provodi se na način propisan 
posebnim propisom o postupanju s nusproizvodima 
životinjskog podrijetla.

Članak 11.

Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom 
ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa 
da izađe na javne površine bez povodca i nadzora. 

Posjednik koji drži psa na način utvrđen u stavku 1. 
ovog članka mora na vidljivom mjestu, staviti 
oznaku koja upozorava na psa, te mora imati 
ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim 
vratima.

Članak 12.

Psa se smije izvoditi na javne površine gdje je to 
ovom Odlukom dopušteno ako je označen 
mikročipom, na povodcu i pod nadzorom 
posjednika.
 
Opasnog psa se smije izvoditi na javne površine gdje 
je to ovom Odlukom dopušteno ako je označen 
mikročipom, ima brnjicu, na povodcu je i pod 
nadzorom vlasnika.

Članak 13.

Iznimno od članka 12.st.1.ove Odluke, psi se mogu 
kretati bez povodca, uz nadzor posjednika na javnim 
površinama, i to:

� Naselje Vrpolje – uz ŠRC „Ciglana“ uz 
ribnjak

� Naselje Čajkovci – iza Lovačkog doma

� Naselje Stari Perkovci – na Dominu, uz 
ribnjak

Članak 14.

Ukoliko se pas drži u neodgovarajućim uvjetima, na 
prijedlog komunalnog redara, veterinarski inspektor 
može privremeno oduzeti psa.

Članak 15.

Pas koji se zatekne na javnoj površini i koji nije 
propisno označen, smatrati će se napuštenim/ 
izgubljenim psom i biti će smješten u sklonište, 
trajno steriliziran i označen, u skladu s člankom 17. 
ove Odluke. 

Ukoliko se tijekom boravka psa u skloništu utvrdi 
vlasnik, isti snosi sve troškove koji su nastali od 
trenutka smještaja psa u sklonište.

Pas koji se bez nadzora kreće javnom površinom, 
kod kojeg se očitanjem mikročipa utvrdi vlasnik, biti 
će uklonjen s javne površine i privremeno smješten u 
sklonište do dolaska vlasnika. 

Vlasnik snosi sve nastale troškove za uklanjanje i 
privremeno držanje psa u skloništu.

Iznimno od prethodnog stavka, ukoliko vlasnik dođe 
i odvede psa odmah po obavijesti o pronalasku psa 
bez nadzora na javnoj površini, pas se neće 
privremeno smjestiti u sklonište.

Držanje mačaka

Članak 16.

Preporuča se označavanje mačaka mikročipom. 
Mačke za koje nije moguće utvrditi vlasnika i koje se 
zateknu na javnim površinama općine Vrpolje, biti 
će smatrane napuštenim/izgubljenim životinjama te 
mogu biti smještene u sklonište, trajno sterilizirane i 
označene.
                             
Mačke se nakon hvatanja i trajne sterilizacije mogu 
vratiti u stanište, odnosno na lokaciju na kojoj su 
uhvaćene. 

Na javnim površinama mogu se postavljati hranilišta 
za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta) tek po 
izdanom pisanom odobrenju općinskog načelnika 
na prijedlog komunalnog redara nadležnog za 
zaštitu životinja i predstavnika – koordinatora za 
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naselje na području na koje se hranilište želi 
postaviti. 

Način, izgled, uvjeti i odgovorne osobe za 
postavljanja hranilišta propisat će posebnom 
odlukom 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 odgovorne osobe kojima je odobreno 
postavljanje hranilišta ne održavaju higijenu i 
čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, 
odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno 
redarstvo će ukloniti hranilište na trošak odgovornih 
osoba, a temeljem obavijesti gradskog upravnog 
tijela nadležnog za zaštitu životinja.

Kontrola razmnožavanja

Članak 17.

Sve napuštene,  izgubl jene a  neoznačene 
(mikročipirane ili tetovirane)  mačke i psi biti će 
trajno sterilizirani nakon 14 dana od smještaja u 
sklonište, osim označenih:   
             

- ako se radi o životinjama čiji je vlasnik 
uzgajivač kućnih ljubimaca namijenjenih 
prodaji i ima rješenje o registraciji uzgoja 
nadležnog tijela,

- ako se radi o životinjama kod kojih zahvat 
kastracije/sterilizacije nije preporučljiv iz 
medicinskih razloga ili bi mogao ugroziti 
život životinje,

- ako se radi o čistokrvnim psima koji 
p o s j e d u j u  r o d o v n i c u  p r i z n a t u  o d 
Međunarodne kinološke federacije ( FCI ),

O gornjem je posjednik dužan posjedovati valjanu 
dokumentaciju.

Ova mjera treba se provoditi na temelju preporuke, 
ukoliko ne postoji nikakav drugi način kojim bi se 
uspostavila kontrola razmnožavanja određenih 
životinja, nakon što se svaki slučaj zasebno 
razmotrio, te ako su prethodno primijenjene sve 

ostale mjere koje su propisane zakonom.

III. POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I 
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 18.

Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i 
izgubljenih životinja, te životinja koje se kreću 
javnom površinom bez nadzora posjednika, 
osigurava se u skladu s Ugovorom kojeg Općina 
Vrpolje sklapa sa skloništem za životinje i drugim 
pravnim i fizičkim osobama te sukladno propisima o 
zaštiti životinja i veterinarstvu i uz primjenu 
odgovarajuće opreme.

Posjednik izgubljene životinje dužan je obavijestiti 
komunalnog redara i sklonište za životinje o 
nestanku životinje u roku od 3 dana, a nestanak psa 
nadležnoj veterinarskoj organizaciji najkasnije 14 
dana od nestanka.                                         
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u 
roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti 
komunalnog redara i sklonište, osim ako je životinju 
u tom roku vratio vlasniku. Do vraćanja životinje 
vlasniku ili do smještanja u sklonište nalaznik je 
dužan pružiti životinji odgovarajuću skrb.

Članak 19.

Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je 
nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od 
trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina 
vraćanja posjedniku ili smještanja u sklonište. 

Posjednik napuštenog i izgubljenog psa dužan je 
nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka 
nestanka ili napuštanja do trenutka vraćanja 
posjedniku, odnosno do odjave iz upisnika pasa.

Članak 20.

U sklonište se smještaju životinje sukladno 
propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, i to:

- izgubljene životinje do vraćanja vlasniku,
- napuštene životinje kojima se ne može 

utvrditi vlasnik u roku od 14 dana od prvoga 
dana smještanja u sklonište,

- životinje koje se kreću javnim površinama 
bez nadzora posjednika do vraćanja 
vlasniku,

- životinje kojima posjednik ne može 
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osigurati uvjete držanja u skladu s njihovim 
potrebama.

Troškove hvatanja i smještanja životinja iz stavka 1. 
alineja 1., 3. i 4. ovoga članka snosi posjednik 
životinje, a troškovi hvatanja i smještanja životinja 
iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka podmiruju se iz 
Proračuna općine Vrpolje, osim ako se naknadno 
utvrdi vlasnik.

U slučaju potrebe za hvatanje i prijevoz napuštenih i 
izgubljenih domaćih i divljih životinja, osim kućnih 
ljubimaca, Općina Vrpolje, može sklopiti ugovor s 
pravnim i fizičkim osobama u tu namjenu.

Visinu naknade za smještanje životinja u skloništu 
koje snosi vlasnik životinje utvrđuje Općina Vrpolje  
posebnom odlukom Općinskog načelnika.

Članak 21.

S divljim životinjama i zaštićenim divljim vrstama 
koje se zateknu na javnim površinama postupat će se 
sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti 
prirode, veterinarstvu i lovstvu. U svrhu postupanja 
s divljači, Općina Vrpolje donosi Program zaštite 
divljači za zemljište na kojemu se ne ustanovljava 
lovište, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Divljač koja se zatekne na javnoj površini zbrinjava 
se putem lovoovlaštenika za kojeg se može smatrati 
da je divljač podrijetlom iz lovišta u njihovom 
koncesijskom području.
Divlje životinje koje se pronađu na javnoj površini 
zbrinjavaju se u skladu s osobitostima vrste u 
odgovarajuća skloništa, zoološke vrtove do kada im 
se osigurava potrebna veterinarska skrb.

Troškove zbrinjavanja divljih životinja, osim 
divljači iz stavka 3. ovoga članka, snosi Općina 
Vrpolje.

Članak 22.

U svrhu podizanja svijesti javnosti, a osobito 
mladih, o zaštiti životinja, Županija osniva 
koordinacijsku radnu skupinu za zaštitu životinja u 
skladu s posebnim propisom o zaštiti životinja u 
koju se imenuju: predstavnici gradova, predstavnici 
skloništa za životinje, predstavnici nevladinih 
organizacija za zaštitu životinja, predstavnici 
kinoloških udruga, predstavnici upravnog tijela 
jedinica lokalne samouprave nadležnog za 
komunalno gospodarstvo, predstavnici nadležne 
policijske uprave, veterinarske inspekcije i 

veterinara, predstavnici lovoolaštenika koji posluju 
na području općine Vrpolje, a po potrebi mogu se 
uključiti i predstavnici drugih pravnih i fizičkih 
osoba. 

Koordinacijska radna skupina predlaže općinskom 
načelniku mjere za smanjenje broja napuštenih 
životinja na području općine Vrpolje te ostale 
aktivnosti s ciljem odgovarajuće primjene mjera 
zaštite životinja, podizanja svijesti javnosti, 
unapređenje postojećih odredbi o držanju životinja i 
druge aktivnosti koje pozitivno utječu na ispunjenje 
cilja.    

IV. NADZOR

Članak 23.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi 
komunalno redarstvo općine Vrpolje, osim kada je 
zakonom ili posebnim propisima određeno 
postupanje veterinarskog odnosno stočarskog 
inspektora. 

U slučaju kada komunalni redar nije ovlašten 
postupati, obavijestit će nadležnu inspekciju i druga 
ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi bila 
povod za primjenu propisa o veterinarstvu, zaštiti 
životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i 
odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i 
životinja.
 
U svrhu provjere označavanja pasa i očitanja 
mikročipova do 30. lipnja 2018. godine, Općina 
Vrpolje može sklopiti ugovor s pravnom ili fizičkom 
osobom za tu namjenu.

V. NOVČANE KAZNE

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 
1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 
posjednik kućnog ljubimca ako:

1. izvede kućnog ljubimca na javne površine i 
prostore gdje je to zabranjeno (članak 7. 
Odluke)

2. odmah ne ukloni fekalije kojima njegov 
kućni ljubimac onečisti javne površine 
(članak 9. Odluke)

3. postupa suprotno članku 10. Odluke
4. drži psa u dvorištu, vrtu, odnosno na 
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drugom ograđenom prostoru, na način koji 
ne sprečava psa da izađe na javne površine 
bez povodca i nadzora (članak 11. Odluke)

5. krši odredbe iz članka 13.Odluke
6. izvede psa na javne površine bez povodca i 

nadzora (članak 15. stavak 3. Odluke)

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja 
u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog 
članka nije navršila četrnaest godina života, ako je 
taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom 
roditelja ili skrbnika.

Članak 25.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu 
na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog 
naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i 
ovoj Odluci. 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu 
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se 
obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu 
kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana 
uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/05
Urbroj: 2178/11-01/18-4
Vrpolje, 30. travnja 2018.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Prilog I  

Najmanje veličine ispusta za pse u objektima/nastambama u kojima se: 

a) psi drže pojedinačno: 

Visina psa u grebenu (cm) Površina ispusta(m²)  

Do 40  5 

41 – 55  6 

56 – 65  7 

preko 65  8 

 
b) zajedno drži više pasa: 

Broj pasa u 
objektu 
(komada) 

Najmanja površina za pse 
visine do 55 cm  
(m²) 

Najmanja površina za pse 
visine 55 – 65 cm  
(m²) 

Najmanja površina za pse 
više od 65 cm 
(m²) 

2 8 10 12 

3 10 13 15 

4 12 15 18 

5 14 18 20 

U slučaju kada se u zajedničkom ispustu nalazi više od pet pasa, potrebno je za svakoga sljedećega psa 
osigurati dodatnu površinu od 2 m². 

Najmanja veličina kućice za psa 

Veličina psa – visina u grebenu (cm) Veličina kućice (širina x dubina x visina) (cm) 

do 55  100 x 60 x 55 

od 56 do 65  150 x 100 x 70 

od 65 i više 170-180 x 120 x 85 
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45.

 Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o 
ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 
82/08. i 69/17.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13, 14/14. i 1/18), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 11. sjednici održanoj 30. travnja 
2018.godine donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 
za ravnopravnost spolova općine Vrpolje

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje ovom 
Odlukom osniva i imenuje Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova općine Vrpolje kao radno i 
savjetodavno tijelo Općinskog vijeća.
� Povjerenstvo ima pet (5) članova.

Članak 2.

� U Povjerenstvo iz članka 1. imenuju se:

1. Jelena Katić, predsjednica

2. Anđa Gagulić, članica

3. Marica Zmaić, članica

4. Zdravko Karalić, član

5. Pavo Ančić, član

Članak 3.

� Zadaća  Povje rens tva  je  po t ica t i  i 
koordinirati aktivnosti na području općine Vrpolje 
koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti 
spolova te svojim savjetodavnim radom pomagati 
Općinskom vijeću i drugim njenim tijelima u 
provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i 
Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti 
spolova na lokalnoj razini, odnosno prati i promiće 
provedbu Nacionalne politike za promicanje 
ravnopravnosti spolova na području općine Vrpolje, 
prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem 
i zaštitom Ustavom RH, zakonima i drugim 
propisima zajamčene ravnopravnosti spolova te 
predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti 
pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova 

(održavanje tribina, okruglih stolova, radionica, 
seminara i slično).

Članak 4.

� Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se 
u  Proračunu općine Vrpol je ,  a  s t ručne i 
administrativne poslove za rad Povjerenstva obavlja 
Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/05
Urbroj: 2178/11-01/18-3
Vrpolje, 30. travanj 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

46.

 Na temelju članka 31. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09, 5/13.,14/14. i 1/18.) Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 11. sjednici održanoj 
30. travnja 2018. godine donijelo je:
 

O D L U K U

o kupnji montažnog objekta sa priključcima 
(slastičarna) u Vrpolju 

Članak 1.

Utvrđuje se potreba općine Vrpolje za kupnjom 
montažnog objekta sa priključcima za električnu 
energiju i vodovodnu mrežu koji se nalaze u 
montažnom objektu (slastičarna) u Vrpolju na Trgu 
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dr. Franje Tuđmana 1 na dijelu k.č.br. 865/1 u 
vlasništvu Alije Ćamili iz Vrpolja, Trg dr. Franje 
Tuđmana 9, a u svrhu uređenja kolnih i pješačkih 
površina centra Vrpolja.

Članak 2.

� Utvrđuje se da u k.o. Vrpolje
-  na k.č.br. 865/1 koja je u vlasništvu općine 

Vrpolje na Trgu dr. Franje Tuđmana 1 u 
Vrpolju  sagrađen montažni objekt površine 
20m2 sa priključcima za električnu energiju 
i vodovodnu mrežu u vlasništvu Alije 
Ćamili iz Vrpolja, Trg dr. Franje Tuđmana 9 
koji priključci bi koristili Općini Vrpolje za 
uređenje kolnih i pješačkih površina centra 
Vrpolja (izgradnja fontane i mini tržnice).

Članak 3.

� Odobrava se kupnja montažnog objekta sa 
priključcima za električnu energiju i vodovodnu 
mrežu sagrađeni na k.č.br. 865/1 u Vrpolju na Trgu 
dr. Franje Tuđmana od Alije Ćamili iz Vrpolja, Trg 
dr. Franje Tuđmana 9, OIB 87452084561.

Članak 4.

� Kupoprodajna cijena za montažni objekt s 
priključcima iz članka 1. i 3. ove Odluke iznosi 
21.700,00 kuna prema Procjenbenom elaboratu o 
tržišnoj vrijednosti nekretnine Br. 26-18 iz travnja 
2018. godine izrađenog od Ureda ovlaštenog 
inženjera građevinarstva Damir Grgas, dipl. ing. 
građ., stalni sudski vještak za građevinarstvo i 
procjenitelj vrijednosti nekretnina, Đakovo.

Članak 5.

Sredstva za kupnju montažnog objekta s 
priključcima:
Osigurana su u Proračunu općine Vrpolje za 2018.g. 
te će se ista isplatiti Prodavatelju (vlasniku) prilikom 
sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Članak 6.

Zadužuje se općinska načelnica općine Vrpolje za 
sklapanje kupoprodajnog ugovora sa Prodavateljem 
i poduzimanjem svih potrebnih radnji vezanih za 

realizaciju toga ugovora i uknjižbu novog vlasnika 
općine Vrpolje na navedene priključke.

Članak 7.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/05
Urbroj: 2178/11-01/18-6
Vrpolje, 30. travnja 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

47.

 Na temelju članka 8. i 30, Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 9/09, 15/13, 14/14 i 1/18), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 12. sjednici održanoj 
15. svibnja 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU

o javnim priznanjima općine Vrpolje

 
 1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

 � Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine 
Vrpolje utvrđuje javna priznanja općine Vrpolje, 
uvjete i postupak dodjele javnih priznanja, njihov 
oblik i izgled, kriterije te tijela koja provode 
postupak i dodjeljuju javna priznanja. 
 

Članak  2.

 Javna priznanja općine Vrpolje dodjeljuju se 
fizičkim i pravnim osobama zasluženim za 
gospodarski, kulturni, društveni te drugi razvoj, 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 2037



odnosno koji su značajno doprinijeli razvoju općine 
Vrpolje  i njezinih stanovnika.  Javna priznanja 
dodjeljuju se u pravilu za Dan općine Vrpolje.

Članak  3.

 Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim 
osobama iz prethodnog članka ove Odluke za 
izuzetna ostvarenja iz područja: 
· gospodarstva, 
· poljoprivrede, 
· turizma, 
· obrazovanja, 
· zdravstva, 
· socijalne skrbi, 
· kulture, 
· umjetnosti, 
· prostornog uređenja i zaštite okoliša, 
· vatrogastva i zaštite i spašavanja, 
· sporta, 
· humanitarnog rada, 
· druge javne i društvene djelatnosti. 

2. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE VRPOLJE 

Članak  4.

 � Javna priznanja općine Vrpolje su: 
1. Počasni građanin općine Vrpolje,
2. Nagrada općine Vrpolje za životno djelo,
3. Nagrada općine Vrpolje,
4. Zahvalnica općine Vrpolje.

Članak 5.

1. Počasni građanin općine Vrpolje

Počasnim građaninom općine Vrpolje  može se 
proglasiti osoba koja nema prebivalište na području 
općine Vrpolje, koja je državljanin Republike 
Hrvatske ili strani državljanin, a koja je posebno 
zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog 
društva, položaja i ugleda općine Vrpolje, njezinih 
odnosa s drugim jedinicama lokalne samouprave u 
zemlji i inozemstvu te za razvoj općine Vrpolje u 
cjelini, ili pojedinih njezinih djelatnosti. 
Počasnom građaninu općine Vrpolje ne dodjeljuju 
se druga javna priznanja iz članka 4. ove Odluke. 

Članak 6.

2. Nagrada općine Vrpolje za životno djelo  
 �
Nagrada općine Vrpolje za životno djelo je javno 

priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim 
osobama neovisno o njenom prebivalištu, koja je 
državljanin Republike Hrvatske il i  strani 
državljanin, za iznimne rezultate ili djela od 
posebnog značenja za unapređenje i promicanje 
područja iz članka 3. ove Odluke. 
Nagrada općine Vrpolje za životno djelo daje se radi 
odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je osoba 
ostvarila tijekom radnog i životnog vijeka u 
određenom području i/ili u svekolikom radu u 
društvenom životu, a koje predstavlja izuzetan i 
osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu općine 
Vrpolje. 
Nagrada općine Vrpolje za životno djelo dodjeljuje 
se osobi ukoliko joj se ista do sada nije dodijelila, a 
godišnje se može dodijeliti najviše jedna Nagrada 
općine Vrpolje za životno djelo.  

Članak 7.

3. Nagrada općine Vrpolje
 �
Nagrada općine Vrpolje je javno priznanje koje se 
dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi za iznimna 
postignuća i doprinos od osobitog značenja 
ostvareno u protekloj kalendarskoj godini iz 
područja navedenih u članku 3. ove Odluke. 
Nagrada općine Vrpolje dodjeljuje se fizičkoj i 
pravnoj osobi ukoliko joj se ista do sada nije 
dodijelila, a godišnje se mogu dodijeliti najviše tri 
Nagrade općine Vrpolje. 

Članak 8.

4. Zahvalnica općine Vrpolje
 
Zahvalnica općine Vrpolje je javno priznanje koje se 
dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi iz članka 2. ove 
Odluke, za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos 
razvoju i ugledu općine Vrpolje, zbog dane donacije, 
za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge i slične 
aktivnosti.
U jednoj godini može se dodijeliti najviše pet 
Zahvalnica općine Vrpolje.

3. POSTUPAK DODJELE JAVNIH 
PRIZNANJA OPĆINE VRPOLJE

Članak 9.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja 
Općina Vrpolje iz članka 4. stavka 1. točke 1. – 4. ove 
Odluke, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 
općine Vrpolje (dalje u tekstu: Povjerenstvo) 
objavljuje Javni poziv na službenoj internet stranici 
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općine Vrpolje, www. vrpolje.hr. i na oglasnoj ploči 
općine Vrpolje. 
Informacija o objavljenom Javnom pozivu može se 
objaviti u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i 
na drugi prikladan način.  
U Javnom pozivu se navode uvjeti i način dodjele 
javnih priznanja, te rok za predlaganje kandidata, a 
koji ne može biti kraći od petnaest (15) niti dulji od 
trideset (30) dana.  

Članak 10.

 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja općine Vrpolje 
iz članka 4. stavka 1. točke 2. – 4. ove Odluke, na 
osnovu objavljenog Javnog poziva iz prethodnog 
članka ove Odluke, mogu dati: 

· najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća 
općine Vrpolje,

· Općinski načelnik općine Vrpolje, 
· ovlaštena tijela organizacija civilnog 

društva, ustanova, trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba sa sjedištem na 
području općine Vrpolje,

· političke stranke,
· druge fizičke i pravne osobe. 
 � Prijedlog za dodjelu javnog priznanja općine 

Vrpolje iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove 
Odluke, na osnovu objavljenog Javnog 
poziva iz prethodnog članka ove Odluke, 
mogu dati: 

· najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća 
općine Vrpolje,

· Općinski načelnik općine Vrpolje. 

Članak 11.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja općine Vrpolje 
podnosi se u pisanom obliku Povjerenstvu za 
dodjelu javnih priznanja općine Vrpolje, a koji će 
najmanje sadržavati sljedeće: 
· ime i prezime odnosno naziv podnositelja 

prijedloga, prebivalište ili sjedište, te 
kontakt podatke podnositelja prijedloga, 

· osobno ime ili naziv osobe na koju se 
prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih 
podataka o osobi,  

· naziv javnog priznanja i područje za koje se 
podnosi prijedlog te 

· iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno 
postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže 
dodjela javnog priznanja općine Vrpolje.  

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama 
ove Odluke i/ili u roku određenom u objavljenom 
Javnom pozivu iz članka 9. ove Odluke neće se uzeti 
u razmatranje. 

Članak 12.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine 
Vrpolje, posebnom Odlukom, a u skladu s 
odredbama ove Odluke, osniva i imenuje Općinsko 
vijeće općine Vrpolje.  
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine 
Vrpolje osniva se radi obavljanja poslova kako 
slijedi: 
· objave Javnog poziva za predlaganja 

kandidata za javna priznanja općine Vrpolje,
· primanja prijedloga za dodjelu javnih 

priznanja općine Vrpolje,
· razmatranja primljenih prijedloga i 

upućivanja Općinskom vijeću prijedloga 
Odluke o dodjeli javnih priznanja općine 
Vrpolje,

· ostalih poslova vezanih uz javna priznanja 
općine Vrpolje.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine 
Vrpolje čine predsjednik i četiri (4) člana.  

Članak 13.

Odluku o dodjeli javnih priznanja općine Vrpolje 
donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje na način 
propisan Statutom općine Vrpolje.  

Članak 14.

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća, a uručuje ih predsjednik 
Općinskog vijeća i Općinski načelnik, ili osobe koje  
predsjednik Općinskog vijeća i/ili Općinski načelnik 
ovlaste pisanim ovlaštenjem. 

4. OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA 
OPĆINE VRPOLJE 

Članak 15.

Osobi koja je imenovana Počasnim građaninom 
općine Vrpolje dodjeljuju se povelja Počasnog 
građanina općine Vrpolje.
Povelja iz stavka 1. ovog članka je pravokutnog 
oblika, tiskana na tvrdom stiliziranom papiru 
formata B3, u zaglavlju koje centrirano jesu grb i 
naziv Republike Hrvatske, naziv Brodsko-posavske 
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županije i grb i naziv općine Vrpolje, u sredini jesu 
n a t p i s  „ P O Č A S N I  G R A Đ A N I N  o p ć i n e 
VRPOLJE“, te i ime i prezime osobe kojoj je 
dodijeljena, u podnožju jesu lijevo potpis Općinskog 
načelnika općine Vrpolje,  a desno potpis 
predsjednika Općinskog vijeća općine Vrpolje, te 
ispod svega centrirano mjesto i datum iz Odluke o 
dodjeli javnih priznanja općine Vrpolje. Na dnu u 
sredini stavlja se pečat općine Vrpolje. Povelja je s 
lijeve i desne strane obavijena starohrvatskim 
pletom

Članak 16.

Osobi koja je dobitnik Nagrade općine Vrpolje za 
životno djelo dodjeljuju se povelja o Nagradi općine 
Vrpolje za životno djelo. 
Povelja iz stavka 1. ovog članka je pravokutnog 
oblika, tiskana na tvrdom stiliziranom papiru 
formata B3, u zaglavlju koje centrirano jesu grb i 
naziv Republike Hrvatske, naziv Brodsko-posavske 
županije i grb i naziv općine Vrpolje, u sredini jesu 
natpis  „NAGRADI općine VRPOLJE ZA 
ŽIVOTNO DJELO“, te ime i prezime osobe kojoj je 
dodijeljena i područje iz članka 3. ove Odluke za 
koje je dodijeljena, u podnožju jesu lijevo potpis 
Općinskog načelnika općine Vrpolje, a desno potpis 
predsjednika Općinskog vijeća općine Vrpolje, te 
ispod svega centrirano mjesto i datum iz Odluke o 
dodjeli javnih priznanja općine Vrpolje. Na dnu u 
sredini stavlja se pečat općine Vrpolje. Povelja je s 
lijeve i desne strane obavijena starohrvatskim 
pletom.

Članak 17. 

Fizičkoj i pravnoj osobi koja je dobitnik Nagrade 
općine Vrpolje dodjeljuju se nagrada općine Vrpolje.
Nagrada iz stavka 1. ovog članka je pravokutnog 
oblika, tiskana na tvrdom stiliziranom papiru 
formata A3, u zaglavlju koje centrirano jesu grb i 
naziv Republike Hrvatske, naziv Brodsko-posavske 
županije i grb i naziv općine Vrpolje, u sredini jesu 
natpis „NAGRADA općine VRPOLJE“, te ime i 
prezime osobe kojoj je dodijeljena i područje iz 
članka 3. ove Odluke, te oznaka godine za koju se 
dodjeljuje. U podnožju jesu lijevo potpis Općinskog 
načelnika općine Vrpolje,  a desno potpis 
predsjednika Općinskog vijeća općine Vrpolje, te 
ispod svega centrirano mjesto i datum iz Odluke o 
dodjeli javnih priznanja općine Vrpolje.
Na dnu u sredini stavlja se pečat općine Vrpolje. 
Povelja je s lijeve i desne strane obavijena 
starohrvatskim pletom.

Članak 18.

Zahvalnica općine Vrpolje je pravokutnog oblika, 
tiskana na tvrdom stiliziranom papiru formata A3, u 
zaglavlju koje centrirano jesu grb i naziv Republike 
Hrvatske, naziv Brodsko-posavske županije i grb i 
naziv općine Vrpolje, u sredini jesu natpis 
„ZAHVALNICA općine VRPOLJE“, te ime i 
prezime osobe kojoj je dodijeljena i razlog dodjele 
sukladno članku 8. ove Odluke. U podnožju lijevo 
jesu potpis Općinskog načelnika općine Vrpolje, 
desno potpis predsjednika Općinskog vijeća općine 
Vrpolje. 
Na dnu u sredini stavlja se pečat općine Vrpolje. 
Povelja je s lijeve i desne strane obložena 
starohrvatskim pletom.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19.

 O dodijeljenim javnim priznanjima općine Vrpolje, 
Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju. 

Članak 20.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/06
Ur. broj: 2178/11-01/18-2
Vrpolje, 15. svibnja 2018. g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Tomislav Šimundić, v.r.
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48.

 Na temelju članka 31. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje n svojoj 12. sjednici održanoj 
15. svibnja 2018. godine  donijelo je:

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova
 Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 

općine Vrpolje

Članak 1.

U Povjerenstvo za javna priznanja općine Vrpolje 
imenuju se:

1. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ, za predsjednika
2. JELENA KATIĆ, za člana
3. MATEJ MALEŠ, za člana
4. JOSIP ZMAIĆ, za člana
5. ŽELJKO VUKOVIĆ, za člana

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/06
Ur. broj: 2178/11-01/18-3
Vrpolje, 15. svibnja 2018. g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Tomislav Šimundić, v.r.

49.

 Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o 
zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 
153/13, 78/15 i 12/18) i članka 29. stavak 2. Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš (“Narodne novine” broj 03/17) i 
članka 46. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 15/13, 14/14 
i 1/18), općinska načelnica općine Vrpolje,dana 28. 
svibnja 2018. god. donosi

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecajana okoliš 3. Izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Vrpolje

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene 
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš3. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Vrpolje(u daljnjem tekstu 3.Izmjene i dopune 
PPUO). 
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš 3. Izmjene i dopune PPUO 
provodi Općina Vrpolje, u suradnji sa Upravnim 
odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša Brodsko-posavske  županije.

Članak 2.

Nositelj izrade 3. Izmjena i dopuna PPUO Vrpolje, i 
tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je 
Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje.

Članak 3.

Razlozi za izradu 3. Izmjena i dopuna PPUO Vrpolje 
proizlaze iz potrebe:         

- Tijekom primjene važećeg Prostornog 
plana uređenja općine Vrpolje pokazala se 
potreba za ovim izmjenama i dopunama 
koja je proizašla iz potrebe omogućavanja 
boljeg održivog prostornog uređenja općine 
vezano za  gospodarske  akt ivnos t i 
postojećih sadržaja.
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Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta 3. Izmjena i dopuna 
PPUO Vrpolje  su sljedeći:

- usklađenja Prostornog plana s izmjenama i 
dopunama Prostornog plana Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 04/01, 
06/05, 11/07 i 14/08 - pročišćeni tekst, 05/10 
i  0 9 / 1 2 ) ,  p o s e b i c e  u  s e g m e n t u  
gospodarenje otpadom, obnovljivi izvori 
energije;    

- usklađenje  Prostornog plana s Zakonom o 
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) s 
pratećim aktima u segmentu odredbi za 
provođenje i kartografskih prikaza: 
definiranje i razgraničenje izgrađenih i 
neizgrađenih građevinskih područja 
naselja,  uvjeti  provedbe zahvata u 
g rađev insk im područ j ima  i  i zvan 
građevinskih područja i sl.;

- usklađenje  Prostornog plana s Zakonom o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 
12/18) s pratećim aktima i Zakona o zaštiti 
prirode (NN 80/13 i 15/18) s pratećim 
aktima;

- zahtjevi i smjernica javnopravnih tijela 
određenih odlukom: korekcije dijela 
Prostornog plana vezano za zaštitu 
arheološke i kulturne baštine, definiranje 
područja općine zaštićenih temeljem 
Uredbe o ekološkoj mreži i  ostali zahtjevi 
vezani za zakonske i podzakonske akte ili 
dokumente BPŽ;

- analiza gospodarskih sadržaja: 
-� proširenje građevinskog 
područja u naselju Čajkovci na 
k.č. 337, k.o. Čajkovci,
-� promjena opće namjene 
građevinskog područja naselja u 
poslovnu namjenu za k.č. 2330/2 i 
2330/3 u k.o. Vrpolje,
-� promjena namjene sporta i 
rekreacije u gospodarsko poslovnu 
namjenu za k.č. 2103/1, 2169/1 i 
2169/2 u k.o. Vrpolje;

- manje korekcije građevinskih područja 
naselja slijedom usklađenja s digitalno 
katastarskom podlogom, usklađenje sa 
zatečenim stanjem, i realnim potrebama 
n a s e l j a  s u k l a d n o  d e m o g r a f s k i m 
pokazateljima i trendovima; 

Članak 5.

Obuhvat 3. Izmjene i dopune PPUOVrpoljeodređen 
je administrativnim granicama područja općine, 
sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i 
općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” 
broj86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 
37/13, 44/13, 45/13 i 110/15). 
3. Izmjene i dopune PPUO Vrpolje planirane su u 
tekstualnom i grafičkom dijelu. 

Članak 6.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 
78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije,plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“ broj 03/17) i odredbama posebnih propisa iz 
područja iz kojeg se Izmjene i dopune PPUO donose 
i to redoslijedom provedbe u Prilogu I ove Odluke.

Članak 7.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe:

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 
ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, 
Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

2. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel 
za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša, P. Krešimira IV br. 1, 35 000 
Slavonski Brod;

Javna ustanova
3.  Natura Slavonica, P. Krešimira IV br. 1, 35 

000 Slavonski Brod;

4. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 
26a, 35 000 Slavonski Brod;

5. Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J. 
Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška;

6. Hrvatske šume, UŠP Vinkovci, Trg bana 
Josipa Šokčevića 20, 32 100 Vinkovci;

7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 
srednju i donju Savu, VGI „BRODSKA 
POSAVINA“,Šetalište braće Radić 22, 
35000 Slavonski Brod;

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 2042

http://www.priroda-bpz.com/


8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 
srednju i donju Savu, VGI „BIĐ-
BOSUT“, Josipa Kozarca 28, 32100 
Vinkovci;

9. URED DRŽAVNE UPRAVE U BPŽ, 
Služba za gospodarstvo i imovinsko-
pravne poslove, P. Krešimira IV. br. 1, 
35000 Slavonski Brod;

10. Općina Donji Andrijevci, Trg kralja 
Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci;

11. Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 
1, 35221 Velika Kopanica;

12. Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 
31410 Strizivojna;

13. Općina Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 
Trnava;

14. Grad Đakovo, Ul. Ivana Pavla II 7, 31400 
Đakovo.

Članak 8.

Općina Vrpolje dužna je informirati javnost 
sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša 
(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 
12/18) i odredbama Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 
64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u„Službenom vjesnikuBrodsko-
posavske županije i na službenim stranicama općine 
Vrpolje, www.vrpolje.hr.

Klasa: 350-01/18-02/01
Ur. broj: 2178/11-01/18-3
Vrpolje, 28. svibnja 2018. godine

Općina Vrpolje
Općinska načelnica                             
Ankica Zmaić, v.r.

Prilog I. 

Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš

1. Općina Vrpolje, sukladno odredbi iz čl. 29. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ broj 3/17), započinje 
postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za 3. Izmjene i dopune 
PPUO Vrpoljedonošenjem ove Odluke koja 
se objavljuje javnosti.

2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela 
i/ili osoba određenih posebnim propisima, 
navedenih u članku 7. ove Odluke. U svrhu 
pribavljanja mišljenja, Općina dostavlja 
zahtjev za davanje mišljenja o potrebi 
strateške procjene u roku od 8 dana od dana 
donošenja ove Odluke. 

3. Sadržaj zahtjeva za davanje mišljenja: 
Prijedlog odluka o izradi3. Izmjena i 
dopuna  PPUO Vrpolje, programska 
polazišta i ciljevi 3. Izmjene i dopune PPUO 
Vrpolje, Odluka o započinjanju postupka 
predmetne Ocjene i popunjeni obrazac iz 
Prilog II. Uredbe o strateškoj procjeni 

4. Zahtjev se obavezno dostavlja Upravi za 
zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike (Radnička cesta 80, Zagreb) radi 
utvrđivanja mogućih značajnih negativnih 
utjecaja planskog dokumenta na ciljeve 
očuvanja i cjelovitosti područja ekološke 
mreže.

5. Na temelju kriterija za utvrđivanje 
vjerojatno značajnog utjecaja 3. Izmjene i 
dopunePPUO Vrpolje na okoliš, iz Priloga 
III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana iprograma na okoliš 
(„Narodne novine“ broj 03/17), tijela i/ili 
osobe daju mišljenje opotrebi strateške 
procjene te ga u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini 
Vrpolje.

6. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna 
pojašnjenja od tijela i/ili osoba koje su 
dostavile mišljenje. 
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7. Prije donošenja Odluke u postupku Ocjene, 
nadležno tijelo općine Vrpolje dužno je o 
provedenom postupku pribaviti mišljenje 
U p r a v n o g  o d j e l a  z a  k o m u n a l n o 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije. Upravnom odjelu se 
dostavlja prijedlog teksta Odluke, zahtjev 
z a  d a v a n j e  m i š l j e n j a ,  c j e l o v i t a 
dokumentacija iz postupka Ocjene, te 
popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi 
strateške procjene utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš iz Priloga II. Uredbe.

8. Temeljem rezultata provedene Ocjene u 
predmetnom postupku donosi se odluka o 
obvezi provedbe strateške procjene, 
odnosno odluka da nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene.

Ako se u postupku Ocjene utvrdi da Plan 
nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 
donosi se odluka da nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene, a ista osobito 
sadrži osnovne podatke o planu, te 
obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno 
da nije potrebno provesti stratešku procjenu 
sukladno kriterijima iz Priloga III: Uredbe.

O Odluci u postupku informira se javnost sukladno 
Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 
64/08).
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Bilješke :
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Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 2046



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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