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ŽUPANIJA

- akti  župana:

71.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  2 7 .  Z a k o n a  o 
regionalnom razvoju (NN 147/14), članka 5. Uredbe 
o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada 
partnerskog vijeća (NN 103/2015) i članku 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije )"Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" 15/13 - 
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije 
7. lipnja 2018. godine donio je

RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju dijela članova i 
zamjenika članova Partnerskog vijeća 

Brodsko-posavske županije

I.

 Razrješuje se dužnosti član Partnerskog 
vijeća Brodsko-posavske županije imenovan 
Odlukom o osnivanju i imenovanju Partnerskog 
vijeća Brodsko-posavske županije i to pod točkama:

3. Gordana Šimić, zamjenik člana
14. Borislav Vidošić, zamjenik člana
28. Bernard Kurjaković, član

II.

 U Partnersko vijeće Brodsko-posavske 
županije imenuje se član pod sljedećim točkama:

3. Zvonimir Penić, zamjenik člana
14. Gordana Šimić, zamjenik člana
28. Ivana Vončina Toplek, član

III.

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

Klasa : 023-01/15-01/708
Urbroj: 2178/1-11-01/18-8
Slavonski Brod, 7. lipnja 2018.

Župan:
dr.sc. Danijel Marušić, v.r.



OPĆINA  BEBRINA

38.

 Temeljem članka 61. stavka 4. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 19/13, 137/15 i 123/17) i 
članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/18) 
Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici dana 05.lipnja 
2018. godine donosi

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području općine Bebrina

Članak 1.

(1) Mijenja se članak 2. stavak 2. Odluke o 
izboru članova vijeća mjesnih odbora na 
području općine Bebrina („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 8/2014) (u 
daljnjem tekstu:Odluka) i glasi:

„Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na 
neposrednim izborima (u daljnjem tekstu:izbori), 
tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom 
na vrijeme od 4 godine.“

(2) Mijenja se članak 2. stavak 3. Odluke i glasi:
„Za člana vijeća može biti biran hrvatski 

državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 
području mjesnog odbora čije se vijeće bira.“

Članak 2.

(1) Mijenja se članak 5. stavak 2. Odluke i glasi:
„Prijevremeni izbori za članove vijeća 

kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, 
održavaju se u roku od 30 dana od raspuštanja 
vijeća mjesnog odbora.“

(2) U članku 5. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Odluka o raspuštanju vijeća mjesnog 
odbora ne može se donijeti u godini u kojoj 
se

provode redovni izbori za vijeća mjesnih odbora.“

Članak 3.

(1) Mijenja se članak 6. stavak 1. Odluke i glasi:
„Mandat članova vijeća izabranih na 
redovnim izborima počinje  danom 
konstituiranja

vijeća.
Mandat  č lanova v i jeća pres ta je  u 

slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom 
općine Bebrina.“

(2) Mijenja se članak 6. stavak 2. Odluke i glasi:
„Od dana stupanja na snagu odluke Općinskog 
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vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora novog 
predsjednika vijeća, vijeće mjesnog odbora može 
provoditi vlastite odluke samo koje su donesene do 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, a 
dužno je obavljati tekuće poslove i naročito 
provoditi odluke Općinskog vijeća i Općinskog 
načelnika do konstituiranja novoizabranog vijeća 
mjesnog odbora.“

Članak 4.

(1) Mijenja se članak 7. stavak 1. točka 3. i 
glasi:

„-  ako je pravomoćnom sudskom presudom 
ouđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju od jednog mjseca“

(2) Mijenja se članak 7. stavak 1. točka 4. i 
glasi:

„- ako mu prestane prebivalište na području 
m j e s n o g  o d b o r a ,  d a n o m  o d j a v e 
prebivališa“

Članak 5.

(1) Mijenja se članak 14. i glasi:
„ Potpisi birača prikupljaju se na propisanom 
obrascu u koji se unose: 

- ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, 
datum rođenja, osobni identifikacijski broj  
OIB i spol predloženih kandidata 

- ime, prezime,prebivalište birača, broj 
važeće osobne iskaznice birača i mjesto 
izdavanja te potpis birača.“

Članak 6.

(1) Mijenja se članak 15. stavak 1. i glasi:
„Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se 
očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 
kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili 
nadležnog izbornog povjerenstva. Na očitovanju o 
prihvaćanju kandidature navodi se i izjava 
kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja.“

Članak 7.

(1) Mijenja se članak 19. i glasi:
„ Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka 
roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči 
mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na 
internetskim stranicama općine sva pravovaljane 
predložene kandidacijske liste i zbirnu listu z aizbor 
članova vijeća.“

Članak 8.

(1) Mijenja se članak 30. stavak 4. i glasi:
„ Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog 
povjerenstva moraju biti magistri pravne struke 
odnosno osobe koje su stekle visoku stručnu spremu 
pravne struke na temelju ranijih propisa.“

Članak 9.
(1) Mijenja se članak 32. stavak 2. i glasi:
„Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i 8 
članova. Četiri člana biračkog odbora određuje 
većinska politička stranka, odnosno političke 
stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, 
odnosno političke stranke, sukladno stranačkom 
sastavu predstavničkog tijela.“

Članak 10.

(1) Mijenja se članak 37. stavak 2. i glasi:
„Glasački listić sadrži:

- vrstu izbora na koji se odnosti
- naziv liste
- ime i prezime nositelja liste
- naputak o načinu glasovanja
- serijski broj“

Članak 11.

(1) Mijenja se članak 41. stavak 1. i glasi:
„U vrijeme trajanja glasovanja na 
biračkom mjestu moraju stalno bii prisutni 
predsjednik biračkog odbora ili njegov 
zamjenik, te najmanje 4 člana biračkog 
odbora.“

Članak 12.

Ove izmjene stupit će na snagu osam dana 
od objave u Službenom vijesniku Brodsko-posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05//18-01/39
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 08. lipnja 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.
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39.

 Temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/2018) i članka 32. Statuta općine Bebrina 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 02/2018.), Općinsko vijeće općine Bebrina na 
svojoj 11. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2018.g. 
donosi 

ODLUKU

o usvajanju Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje općine 

Bebrina

Članak 1.

� U s v a j a  s e  P r o g r a m  r a s p o l a g a n j a 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Bebrina (u daljnjem 
tekstu:Program).

� Javni uvid u nacrt Programa održan je od 18. 
svibnja 2018. godine do 1. lipnja 2018. godne, u 
skladu s člankom 29. stavkom 5. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/2018).

Članak 2.

� Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Bebrina sastavni je dio ove Odluke i 
objavit će se na web stranici općine Bebrina.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske (KLASA:021-
05/02-02/21, URBROJ:2178/02-03-02-1 od 2. 
listopada 2002. godine) i Izmjene Programa 
raspolaganja pol joprivrednim zemlj iš tem 
(KLASA:320-02/10-02/25, URBROJ:2178/02-03-
10-6 od 23. studenog 2010. godine).

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/18-01/37
URBROJ: 2178/02-03-18-2
Bebrina, 8. lipnja 2018. godine

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

40.

 Temeljem članka 80. stavka 1. točka 4. i 
članka 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima 
(“Narodne novine” broj 144/12) te članka 38. Statuta 
općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 2/18), Općinsko Vijeće na 
svojoj 11. sjednici održanoj 05. lipnja 2018. donosi 
sljedeći

ZAKLJUČAK

o prestanku mandata vijećniku I početku 
obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika

1. � Utvrđuje se da je vijećniku Antoniju 
Kučibradić prestao mandat u Općinskom vijeću 
općine Bebrina po sili zakona s danom 08. svibnja 
2018. godine, budući da je navedenoga dana 
imenovani odjavio prebivalište s područja općine 
Bebrina.

2. � Utvrđuje se da su se time ispunili zakonski 
uvjeti za početak obnašanja dužnosti zamjenice 
vijećnika Antoniji Štivić iz Stupničkih Kuta kbr. 85 
koja je bila slijedeći kandidat na Kandidacijskoj listi 
grupe birača.

OPĆINA BEBRINA 
OPĆINSKO VIJEĆE

�
KLASA: 021-05/18-02/38
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina,  08.lipanj 2018. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.
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56.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 
13715. i 123/17.) i članka 30. Statuta općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 8/09,3/13 i 2/18), a u vezi s člankom 
8. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) 
samoupravi, Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik, na 9. sjednici održanoj dana 06. lipnja 
2018. godine, donosi

STATUT 

općine Brodski Stupnik

I.  OPĆE ODREDBE

Članak  1.

� Ovim Statutom se podrobnije uređuje 
samoupravni djelokrug općine Brodski Stupnik, 

njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti 
i način rada tijela općine Brodski Stupnik, način 
obav l j an ja  pos lova ,  ob l i c i  nepos rednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje 
referenduma u pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s 
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje prava i obveza općine Brodski Stupnik.

Članak 2.

� Općina Brodski Stupnik je jedinica lokalne 
samouprave na području utvrđenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina  u Republici  
Hrvatskoj.
� Općina Brodski Stupnik obuhvaća područja 
naselja: Brodski Stupnik, Krajčići, Lovčić i Stari 
Slatinik.
� Granice područja općine Brodski Stupnik  idu 
granicama područja rubnih katastarskih općina 
Brodski Stupnik, Lovčić i Stari Slatinik i granicama 
područja rubnog naselja Krajačići koje su prikazane 
u službenoj evidenciji prostornih jedinica. 
� Granice općine Brodski Stupnik   mogu se 
mijenjati na način i po postupku koji su propisani 
zakonom.

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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Članak 3.

Općina Brodski Stupnik  je pravna osoba.
� Sjedište općine  Brodski Stupnik je Brodski 
Stupnik, Stjepana Radića 117.

II. OBILJEŽJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 4.

� Općina Brodski Stupnik ima svoj grb, zastavu i 
pečat.  
� Obilježjima iz stavka 1. ovog članka 
predstavlja se  općina Brodski Stupnik i izražava 
pripadnost Općini Brodski Stupnik. 
� Način uporabe i zaštita obilježja općine 
Brodski Stupnik utvrđuje se posebnom odlukom u 
skladu sa zakonom  i ovim Statutom.

Članak 5.

� Grb općine Brodski Stupnik je trokutasto-
srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja crvene 
boje. U sredini je bijelo-srebrni stup opleten 
zelenom stabljikom vinove loze s desno i ulijevo 
razvijenim listom i zlatnim grozdom.

Članak 6.

� Zastava općine Brodski Stupnik je jednobojna, 
zlatno žute boje s grbom općine u sredini zastave na 
sjecištu dijagonale. Omjer širine i dužine zastave je 
2:1, a visina grba je 2/3 širine zastave.
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 7.

� U Općini Općinsko vijeće kao predstavničko 
tijelo i načelnik kao nositelj izvršne vlasti općine 
imaju svoje pečate.
� Općinsko vijeće i Načelnik imaju po jedan 
pečat jednakog oblika ali različitih veličina.
� Veliki pečati su promjera 38 mm,a  mali 18 mm.
� Pečati su kružnog oblika. U  koncentričnom 
krugu upisane su riječi Republika Hrvatska, zatim 
Brodsko-posavska županija, riječi Općina Brodski 
Stupnik, a u sredini Općinsko vijeće, odnosno 
načelnik.
� Pečati su obilježeni brojevima 1.i 2.
� Jedinstveni upravni odjel imaju također svoje 
pečate koji sadrže tekst njegovog naziva.

Članak 8.

Dan općine Brodski Stupnik je 10. rujan, koji se 
svečano  slavi kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

� Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja 
za razvitak i ugled općine Brodski Stupnik, a 
poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju 
gospodarstva,  znanosti ,  kulture,  zašti te i 
unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke 
kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za 
poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
�

Članak 10.

Javna priznanja općine Brodski Stupnik su:
1.  Grb općine Brodski Stupnik
2.  Plaketa  općine Brodski Stupnik 
3.  Zahvalnica općine Brodski Stupnik

Članak 11.

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

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 12.

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

Članak 13.

� O p ć i n s k o  v i j e ć e  d o n o s i  o d l u k u  o 
uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju 
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o 
suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne 
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i 
trajan interes za uspostavljanje suradnje i 
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mogućnosti za njezino razvijanje. 
� Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća

Članak 14.

� Sporazum  o suradnji općine Brodski Stupnik i 
općine ili grada druge države objavljuje se u 
službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 15.

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

Članak 16.

� Općina Brodski Stupnik u samoupravnom 
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima 
se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima 
i to osobito poslove koji se odnose na: 
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo, 
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje, ,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

� Općina Brodski Stupnik obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz 
stavka 1. ovog članka.
� Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije 
se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Načelnika 
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

� Općina može obavljanje pojedinih poslova iz 

članka 16. ovog  Statuta organizirati zajednički s 
drugom jedinicom lokalne samouprave ili više 
jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
zajedničkog upravnog tijela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 
zakonom.
� Odluku o obavljanju poslova na način propisan 
stavkom 1.ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 18.

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, može 
posebnom odlukom pojed ine  pos love  iz 
samoupravnog djelokruga općine, čije je obavljanje 
od šireg interesa za građane na području više 
jedinica lokalne samouprave prenijeti na  županiju 
Brodsko-posavsku, u skladu sa njezinim  Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 19.

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

Članak 20.

� Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni statuta općine, o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom.
� Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovog članka može 
temeljem odredbi zakona  i ovog Statuta, podnijeti 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski 
načelnik i najmanje 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača općine.
� Referendum raspisan radi prethodnog 
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja općine nije obvezujući.

Članak 21.

� Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. 
stavkom 1. ovog Statuta referendum se može 
raspisati i radi  opoziva Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika.
� Prijedlog za raspisivanje referenduma radi 
opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 2058



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

Članak 22.

� Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači predsjednik Općinskog vijeća  
dužan je podneseni prijedlog za raspisivanje 
referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 
dostaviti središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu ( regionalnu) 
samoupravu.
� Ako središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu ( regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga.
� Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 
birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
postupiti kao i u stavku 1. i 2. ovog članka.
� Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio općinski načelnik, predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako 
prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 
referendma u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
prijedloga.
� Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 
većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Članak 23.

� Odluka o raspisivanju referenduma sadrži 
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 
koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se 
odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja 
o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili 
pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili 
više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 
održavanja referenduma.

Članak 24.

� Pravo glasovanja na referendumu imaju 
građani koji imaju prebivalište na području općine 
Brodski Stupnik, odnosno na području za koje se 
raspisuje referendum i upisani su u popis birača

Članak 25.

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

Članak 26.

� Na postupak provođenja referenduma 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojima 
se  uređuje provedba referenduma.
� Na odluke donesene  u svezi s referendumom i 
na referendum primjenjuju se  odgovarajuće 
odredbe  Zakona  o lokalnoj  i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi.

Članak 27.

� Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima 

 
određenim zakonom.
� Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog 
članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog 
vijeća i  načelnik.
� Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 
prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od 
dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 3. ovog članka određuju se 
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova 
građana, te vrijeme u kojem se mišljenje treba 
dostaviti.

Članak 28.

� Zbor građana saziva  Općinsko vijeće u roku od 
15 dana od dana donošenja odluke iz članka 27. 
stavka 3.
� Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru 
građana potrebna je prisutnost najmanje 10 % birača 
upisanih u popis birača  za čije područje je sazvan 
zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a 
odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana. Većina nazočnih može odlučiti da je 
izjašnjavanje tajno.
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Članak 29.

� Građani imaju pravo predlagati  Općinskom 
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja 
određenog pitanja iz djelokruga  Općinskog vijeća.
� Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 
stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine.
� Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
prijema prijedloga.

Članak 30.

� Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela  općine Brodski 
Stupnik, kao i na rad  upravnih tijela, te na 
nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im 
se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa 
ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
� Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
općine Brodski Stupnik odnosno pročelnik 
upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 
dana od dana podnošenja predstavke, odnosno 
pritužbe.
� Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, 
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela općine, te ukoliko za to postoje 
tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke 
komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web 
stranicama, net meetingom i chatom).

VII. TIJELA  OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 31.

Tijela općine Brodski Stupnik su  Općinsko vijeće i  
načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 32.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 
tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte 
u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge 
poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim 
Statutom.
� Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se 

odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.
� Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 33.

� Općinsko vijeće donosi:
- Statut općine i odlučuje  o njegovim izmjenama  

i dopunama
- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
općine,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o privremenom financiranju
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina općine Brodski Stupnik čija ukupna 
vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina, odnosno čija je 
pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 
kuna),

- odluku o promjeni granice općine Brodski 
Stupnik

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i 
službi,

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje 
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

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

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

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

- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća,  
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih 

tijela Općinskog vijeća,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 

za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 
priznanja, 

- odlučuje  o raspisivanju referenduma o 
razrješenju načelnika  i njegovog zamjenika,
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- imenuje i razrješava i druge osobe određene 
zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 
Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim 
aktima.

- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini 
trgovačkog društva u kojem općina ima dionice 
ili udjele u  vlasništvu članove  upravnog tijela i 
nadzornog odbora trgovačkog društva.

Članak 34.

 Općinsko vijeće odluke donosi većinom 
glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih 
članova.
� Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i 
odluka o pristupanju raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta donose se većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.
� Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koju je 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.

Članak 35.

� Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog 
potpredsjednika.
� Predsjednik i potpredsjednik se u pravilu biraju 
sukladno strukturi Općinskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je 
počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju 
plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na 
naknadu troškova sukladno posebnoj odluci 
Općinskog vijeća.

Članak 36. 

� Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

Općinskog vijeća, 
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata, 
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 37.

� Općinsko vijeće čini 13  vijećnika.

Članak 38.

 Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
redovnim izborima traje do stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 
sljedećih izbora.
 Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 
općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata 
Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima. 
 Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za 
njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.
 Vijećnici imaju opravo na naknadu u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 39.
 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na 
koji je izabran:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno oduzeta poslovna  sposobnost, danom 
pravomoćnosti sudske odluke,

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

- ako odjavi prebivalište s područja općine 
B r o d s k i  S t u p n i k ,  d a n o m  p r e s t a n k a 
prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
danom prestanka državljanstva i smrću.

Članak 40.

� Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme 
vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama zakona.
� Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog 
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 
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obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog 
zahtjeva.
� Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata.
� Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, sukladno zakonu.

Članak 41.

� Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je 

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

prijedloge akata i podnositi amandmane na 
prijedloge akata

- postavljati  pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja načelniku i zamjeniku 
načelnika,

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

�
 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 utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća. 

Članak 42.

� Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 
v i jećnika ,  os tvar ivanje  prava  i  dužnost i 
predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i 
način rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i 
razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te 
druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

1.1.  RADNA TIJELA

Članak 43.

� Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost,
- Mandatna komisija.

Članak 44.

� Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- i z b o r  i  r a z r j e š e n j e  p r e d s j e d n i k a  i 

potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama 
Općinskog  vijeća,

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

Članak 45.

� Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost:
- predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 

Statuta odnosno Poslovnika Općinskog  vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata 

koje donosi Općinsko  vijeće u pogledu njihove 
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te 
u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje 
mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom.

Članak 46.

� Mandatna komisija :
� Mandatna komisija ima predsjednika  i dva 
člana koji se biraju  na konstituirajućoj sjednici na 
prijedlog  predsjedavajućeg ili jedne trećine 
vijećnika.
- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, 
temeljem objavljenih rezultata nadležnog 
izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 
ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
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počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 

mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 
dužnost,

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

Članak 47.

� Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i 
prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu 
Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih 
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. NAČELNIK

Članak 48.

� Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u 
općini.
� Mandat općinskog načelnika je četiri godine.
� Mandat općinskog načelnika počinje prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji 
slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga 
općinskog načelnika.
� Općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akata;
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća;
- utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje 

proračuna;
- upravlja imovinom općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktima 
Općinskog vijeća;

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost 
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj 
se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 
imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, te 
ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i 

pokretnina planirano u proračunu  i provedeno 
u skladu sa zakonskim propisima. 

- upravlja prihodima i rashodima općine;
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na 

računu proračuna općine;
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna 

tijela općine;
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela 

općine;
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove 

izmjene i dopune;
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana;
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

pogona;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

rasp is ivan ju  na t ječa ja  za  obavl jan je 
komunalnih djelatnosti;

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalnih djelatnosti;

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 
rasp is ivan ju  na t ječa ja  za  obavl jan je 
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i 
sklapa ugovor o povjeravanju poslova;

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 
komunalnih usluga;

- imenuje i razrješuje predstavnike općine u 
tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba 
(osim članova  upravnih tijela i nadzornih 
odbora trgovačkih društava)  kojima je općina 
osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele 
u vlasništvu.

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi 
Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 
P r o g r a m a  o d r ž a v a n j a  k o m u n a l n e 
infrastrukture i Programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu 
godinu;

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o 
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu općine u 
skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o 
poslovnim prostorima;

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja 
na području općine;

- organizira zaštitu od požara na području općine 
i vodi brigu o uspješnom provođenju i 
poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od 
požara; 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 
općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga općine, odnosno poslova državne 
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uprave, ako su preneseni općinu;
- nadzire rad upravnih odjela i službi u 

samoupravnom djelokrugu i poslovima 
državne uprave;

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
drugi ovlašteni predlagatelji;

- obavlja i druge poslove predviđene ovim 
Statutom i drugim propisima.

� Načelnik je dužan objavit odluku o imenovanju 
i razrješenju osoba iz stavka 4. podstavka 19. ovog 
članka u prvom broju službenog vjesnika koji slijedi 
nakon donošenja Odluke.

Članak 49.

� Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost 
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i 
za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela 
općine.

 Članak 50.

� � Načeln ik  dva  puta  godišn je  podnos i 
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka 
tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac 
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-
lipanj tekuće godine.
� � Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 

1.   ovog članka, od načelnika 
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz 
njegovog djelokruga.

� � Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 
2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev 
sadrži veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana 
primitka zahtjeva.

� � Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od 
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 
izvješća o istom pitanju.

Članak 51.

� N a č e l n i k  u  o b a v l j a n j u  p o s l o v a  i z 
samoupravnog djelokruga općine ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, 
ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u 
roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. 
� Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je 
dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  
predstojnika ureda državne uprave u županiji 
Brodsko-posavskoj, te čelnika središnjeg tijela 

državne uprave ovlaštenog za nadzor nad 
zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 52.

 Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga 
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je 
općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. 
Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili 
spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 
dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom 
dužnosnicima i zaposlenicima općine nije 
neposredno dostupan na drugom mjestu radi 
dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, 
potpisivanja akata i sl.

Članak 53.

� Načelnik može obavljanje određenih poslova iz 
svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne 
prestaje odgovornost za njegovo obavljanje.
� Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. 
ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Članak 54.

� Načelnik i zamjenik  načelnika sami odlučuju o 
tome hoće li dužnost obavljati profesionalno. Oni su 
dužni u roku od  8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u općini o 
tome da li će dužnost obnašati profesionalno.
� Za osobu koja nije postupila sukladno stavku 1. 
ovog članka smatra se da dužnost obavlja 
volonterski. općinski načelnik i njegov zamjenik 
mogu promijeniti način obavljanja dužnosti tijekom 
mandata dostavom pisane obavijesti o promjeni 
načina obavljanja dužnosti nadležnom tijelu općine. 
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog 
dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti.
� Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne 
mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini  
održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 55.

� Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od jednog mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na području 
općine,
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- danom prestanka hrvatskog državljanstva i
- smrću.

� U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 
1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela 
nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 
dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske 
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
općinskog načelnika.
� Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od 
razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane 
nakon isteka dvije godine mandata općinskog 
načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja 
mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

Članak 56.

� Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se 
opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga 
Statuta.
� Ako na referendumu bude donesena odluka o 
opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
mandat im prestaje danom objave rezultata 
referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora 
dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg 
imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VII. UPRAVNA TIJELA

Članak 57.

� Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga općine Brodski Stupnik, utvrđenih 
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova 
državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, 
ustrojavaju se upravna tijela općine.
� Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
� Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli 
i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
� Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na 
temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 58.

� Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i 
u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, 
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i 
pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju 
neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane 
mjere. 

Članak 59.

� Upravna tijela samostalna su u okviru svog 
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje 
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su 
načelniku.

Članak 60.

� Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 
Proračunu općine Brodski Stupnik, Državnom 
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VIII   JAVNE SLUŽBE

Članak 61.

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

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 
BRODSKI STUPNIK

Članak 62.

� Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Brodski Stupnik, čine 
imovinu općine Brodski Stupnik.

Članak 63.

� Imovinom općine upravljaju načelnik i 
Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta 
pažnjom dobrog domaćina.
� Načelnik u postupku upravljanja imovinom 
općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja 
imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća 
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
imovinom općine.

Članak 64.

� Općina Brodski Stupnik ima  prihode kojima u 
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okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže.
� Prihodi općine Brodski Stupnik su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
odluka općinskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu  općine i 
imovinskih prava,

- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba u vlasništvu općine odnosno u kojima 
općina ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše općina Brodski Stupnik 
u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Brodsko-
posavskom župani jom i  Republ ikom 
Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na 
dohodak za decentralizirane funkcije prema 
posebnom zakonu,

- sredstva pomoći  Republ ike Hrvatske 
predviđena u Državnom proračunu, 

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 65.

� Načelnik je dužan kao jedini ovlašteni 
predlagatelj utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti 
ga Općinskom vijeću na donošenje u roku 
utvrđenim posebnim zakonom.
� Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja općine 
Brodski Stupnik iskazuju se u proračunu općine 
Brodski Stupnik.
� Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz 
kojih potječu.
� Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 66.

� Proračun općine Brodski Stupnik i odluka o 
izvršenju proračuna donosi se za proračunsku 
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
� Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca.

Članak 67.

� Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom. �

� Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine. 

Članak 68.

� Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda.
� Uravnoteženje  proračuna  provodi  se 
izmjenama i dopunama proračuna po postupku 
propisnom za donošenje proračuna.

Članak 69.

� Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 
općine nadzire Općinsko vijeće.
� Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost 
korištenja proračunskih sredstava općine nadzire 
Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 70.

� Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 
Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, 
odluke i druge opće akte i zaključke.
� Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava 
o pojedinačnim stvarima.

Članak 71.

� Načelnik u poslovima iz svog djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Općinskog vijeća.

Članak 72.

� Radna  tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke. 

Članak 73.

� Općinski načelnik osigurava izvršenje općih 
akata iz članka 70. stavka 1. ovoga Statuta, na način i 
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u postupku propisanom ovim Statutom.
� Opći akti objavljuju se u  „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“. 

Članak 74.

� Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata 
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba.
� Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 
članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 
tijelu Brodsko-posavske županije.
� Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa.
� U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 
povjerene javne ovlasti.

Članak 75.

� Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog 
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavlja ured državne uprave u Brodsko-posavskoj 
županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu. 

XII. JAVNOST RADA

Članak 76.

� Rad  Općinskog vijeća, načelnika i upravnih 
tijela općine  je javan.�
� Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad  Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog 
vijeća.

Članak 77.

� Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije i na web stranicama općine Brodski 
Stupnik.

� Javnost rada načelnika osigurava se:
- održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija 

za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije i na web stranicama općine Brodski 
Stupnik.

� Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se 
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima 
javnog priopćavanja.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

� Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i 
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost Općinskog vijeća.
� Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku  Općinskog vijeća.
� Općinsko vijeće, većinom glasova svih 
vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta.
� Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti 
na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od 
šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o 
prijedlogu.

Članak 79.

� Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije) i zakona, uskladit će se  
s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje 

 pojedino područje u zakonom propisanom roku.
�  

Članak 80.

� Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.
� Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj: 8/09, 3/13  i  
2/18).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 012-03/18-01/03
URBROJ:2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik,  06. lipanj 2018. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo. bacc.admin.publ., v.r.
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57.

 Na temelju članka 29., 30 i članka 101. st. 4. 
Zakona 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 
9. sjednici održanoj dana 06. lipnja  2018. godine, 
donijelo je

ODLUKU

o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske  na području općine 

Brodski Stupnik

Članak 1.

� U s v a j a  s e  P r o g r a m  r a s p o l a g a n j a 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Brodski Stupnik 
utvrđen u Obrascu Programa i Tablici prikaza 
rasolaganja po katastarskim česticama i oblicima 
raspolaganja, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o usvajanju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske (KLASA:945-03/02-01/04, URBROJ: 
2178/03-02-01-12 od 17. lipnja 2002. godine) i 
Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljo-
privrednim zemljištem (KLASA:320-01/11-01/7, 
URBROJ:2178/02-03-11-10 od 12. srpnja 2011. 
godine).

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:320-01/18-01/08
URBROJ:2178/03-02-18-38
Brodski Stupnik, 06. lipanj 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

58.

 Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 
životinja (Narodne novine 102/17) i članka 30. 
Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
brodsko-posavske županije“ broj 8/09,3/13 i 2/18) 
Općinsko vijeće Brodski Stupnik na 9. sjednici 
održanoj dana 06. lipnja 2018.godine, donijelo je 

ODLUKU

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

izgubljenim životinjama te divljim životinjama

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

� Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način 
držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama, način 
kontrole njihovog razmnožavanja te način 
postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan 
prirodnog staništa na području općine Brodski 
Stupnik. 

Pojmovi 

Članak 2. 

� Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju 
sljedeće značenje:
1. životinje su sve životinje kralježnjaci osim 

divljači kojom se gospodari sukladno 
propisima o lovstvu,

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

3. domaće životinje su životinje koje je čovjek 
pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi 
proizvodnje hrane, hrane za životinje i 
nusproizvoda životinjskog podrijetla koji 
n isu  za  prehranu l judi  te  u  druge 
gospodarske svrhe,

4. 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, kopitari 
i druge životinje kojima se čovjek služi za 
o b a v l j a n j e  d r u g i h  p o s l o v a ,  o s i m 
proizvodnje,
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5. divlje životinje su sve životinje, osim 
domaćih životinja, kućnih ljubimaca, 
službenih životinja i radnih životinja,

6. 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,

7. izgubljena životinja je životinja koja je 
odlutala od vlasnika i on je traži,

8. 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,

9. slobodno živuće mačke su mačke koje su 
rođene u divljini, nemaju vlasnika niti 
posjednika, nisu socijalizirane te se ne mogu 
pripitomiti,

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

11. 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, 

12. pr i jevoz  je  premješ tanje  ž ivot in ja 
prijevoznim sredstvom u nekomercijalne 
svrhe, uključujući postupke pri polasku i 
dolasku na krajnje odredište,

13. 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, 

14. nastambe su zatvorene ili poluotvorene 
prostorije namijenjene smještanju životinja,

15. javne površine su površine u općoj uporabi 
koje uključuju javnoprometne površine 
(trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, 
pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, 
pješačke zone, pješačke staze, tuneli, 
parkirališta, javne garaže, nogostupi, 
biciklističke staze, stajališta javnoga 
prometa, javna stubišta i slične površine), 
javne zelene površine (travnjaci, staze, 
zemljišni pojas uz javnoprometne površine 
na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, 
zelene površine uz objekte javne namjene, 
odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi 
zelenih površina) te ostale površine 
(površine uz sportske objekte, rekreacijske i 
slične objekte, objekte koji su namijenjeni 
za javne priredbe, sajmišta, kolodvore i 

slične prostore).

DIO DRUGI

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

 Posjednik je dužan osigurati kućnim 
ljubimcima uvjete držanja u skladu s njihovim 
potrebama sukladno Zakonu o zaštiti životinja (dalje 
u tekst: Zakon) i ovoj Odluci.
 Uvjete i način držanja opasnih pasa 
pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove 
veterinarstva, a nadzor provode veterinarski 
inspektori sukladno propisima o veterinarstvu.

Smještaj i uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 4.

Posjednik je dužan kućnim ljubimcima 
osigurati smještaj koji odgovara njihovim 
potrebama i veličini, za obitavanje na adresi 
prebivališta ili boravišta posjednika, te provjeru 
stanja kućnog ljubimca najmanje jednom dnevno, a 
po potrebi i češće.

Posjednik je dužan držati kućnog ljubimca 
na način koji onemogućava njegov bijeg iz 
prostorije, nastambe ili prostora u kojem je smješten.

Kućni ljubimac se može držati i u stanu ili 
kući ako se na taj način mogu osigurati osnovne 
potrebe životinjske vrste koja se drži kao kućni 
ljubimac.

Ako posjednik kao kućnog ljubimca drži 
životinjsku vrstu kojoj se ne mogu osigurati osnovne 
potrebe životinjske vrste u stanu ili kući, dužan joj je 
osigurati nastambu u dvorištu primjerene veličine 
(Prilog 1.), od materijala koji ne smiju biti opasni za 
kućnog ljubimca i djelovati štetno na njihovo 
zdravlje, te koji se lako čiste, peru, a po potrebi i 
dezinficiraju, izvedenu bez oštrih dijelova na kojima 
bi se kućni ljubimci mogli ozlijediti.

Posjednik kućnog ljubimca iz stavka 4. 
ovog članka dužan je kućnom ljubimcu osigurati uz 
nastambu i ograđeni otvoreni prostor za kretanje, 
zaštićen od vremenskih neprilika i drugih 
nepovoljnih uvjeta za obitavanje.

Članak 5. 

Držanje kućnih ljubimaca u zgradama, 
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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 
odlukom o kućnom redu. 
� Protiv suvlasnika koji se ne pridržava 
odredbi odluke o kućnom redu, ostali suvlasnici 
imaju pravo pokrenuti postupak pred nadležnim 
sudom.
� Posjednik je dužan osigurati držanje kućnog 
ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće 
na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, 
poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.
� Protiv vlasnika ili posjednika susjednih 
nekretnina koji se ne pridržavaju propisa o 
vlasništvu, ostali vlasnici ili posjednici susjednih 
nekretnina imaju pravo pokrenuti postupak pred 
nadležnim sudom.

Ishrana kućnih ljubimaca

Članak 6. 

Posjednik je dužan osigurati kućnom 
ljubimcu redovitu ishranu koja je po vrsti, kakvoći i 
količini u skladu s vrstom, dobi i fiziološkim 
potrebama kućnog ljubimca.
� Posjednik je dužan osigurati kućnom 
ljubimcu pristup dovoljnim količinama vode za piće 
odgovarajuće kakvoće u skladu s njihovim 
potrebama.
� Prostorije u kojima se životinja hrani i 
napaja kao i opremu za hranjenje i napajanje 
potrebno je održavati čistima, a oprema za napajanje 
i hranjenje mora biti izvedena tako da životinje 
mogu uzimati hranu i vodu na način primjeren 
njihovoj vrsti, stanju i dobi.

Kretanje kućnih ljubimaca

Članak 7.

Posjednik je dužan osigurati nesmetano 
kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s 
obzirom na životinjsku vrstu, te na način koji ne 
ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

Članak 8.

Radi sigurnosti građana i sigurnosti drugih 
životinja kućni ljubimci mogu se kretati javnim 
površinama i prostorima pod nadzorom posjednika, 
na povodcu ili uz primjenu druge opreme koja 
onemogućava nekontrolirano kretanje kućnih 

ljubimaca javnim površinama, samo ako su 
označeni mikročipom i cijepljeni.

Članak 9. 

Radi sigurnosti građana, sigurnosti u 
prometu, sigurnosti drugih životinja te u svrhu 
prevencije nekontroliranog razmnožavanja 
zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da 
samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i 
nadzora posjednika.

Kretanje kućnih ljubimaca zabranjeno je na 
dječjim igralištima, cvjetnjacima, sportskim 
terenima, dvorištima škola i vrtića te na drugim 
mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja 
zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi 
bez dopuštenja vlasnika ili korisnika prostora. 
� Kretanje kućnih ljubimaca na grobljima i 
tržnicama uređuje se posebnim propisima.

Članak 10. 

U objekte javne namjene kućni ljubimci 
mogu se uvoditi i kretati na način i pod uvjetima koje 
odredi vlasnik, korisnik odnosno upravitelj objekta 
ili prostora javne namjene.
� Nadzor nad kretanjem kućnih ljubimaca u 
objektima iz stavka 1. ovog članka osigurava 
vlasnik, korisnik odnosno upravitelj objekta ili 
prostora.

Članak 11. 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri 
izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi 
pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu od izmeta 
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. 

Kontrola razmnožavanja pasa i mačaka

Članak 13.

Posjednik je dužan držati  pod kontrolom 
razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako 
neregistrirano razmnožavanje.�
� Posjednik je dužan odmah, a najkasnije u 
roku od deset (10) dana, po udomljenju ili kupnji psa 
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ili mačke provesti njihovo označavanje mikročipom 
i cijepljenje te prijaviti psa ili mačku u upisnik 
kućnih ljubimaca, a o upisu dostavi obavijest 
nadležnom upravnom tijelu.
� Posjednik postojećeg psa ili mačke dužan je 
postupiti prema stavku 3. ovog članka ukoliko 
njegov pas ili mačka nisu označeni mikročipom, 
cijepljeni i evidentirani u upisniku kućnih 
ljubimaca.
� Općina Brodski Stupnik provodi kontrolu 
evidentiranja i označavanja pasa mikročipom 
sukladno članku 76. Zakona o zaštiti životinja (NN 
102/17)  a nadležni veterinarski inspektor obvezu ,
cijepljenja pasa i mačaka. �
�

Držanje i kretanje pasa

Članak 14.

Posjednik ne smije držati pse trajno vezanim 
ili ih trajno držati u nastambama ili dijelu dvorišta 
bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog 
prostora, osim kada drži psa u neograđenom 
dvorištu.
� Ako se pas mora povremeno vezati, ne smije 
se vezati na dužinu povodca kraću od trostruke 
dužine psa mjereno od vrška repa do vrha njuške, ali 
ne kraću od tri metra. 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 dužinu manju od tri 
metra. 

Pas se može smještati u ograđeni prostor 
kojemu je natkriveno najmanje 1/4 površine .�
Ako se pas trajno smješta u dvorištu, vrtu ili drugom 
ograđenom otvorenom prostoru, psu se mora 
osigurati kućica koja je primjerena veličini psa tako 
da pas u njoj može ležati, stajati uspravno, okrenuti 
se i njegovati te u njoj mora biti zaštićen od 
nepovoljnih vremenskih utjecaja.

Članak 15.

Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno 
drugom ograđenom prostoru, na način koji će 
spriječiti psa da izađe na javnu površinu 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 16.

Posjednik smije izvoditi pse na javnu 
površinu ako su označeni mikročipom, redovno 
cijepljeni, na povodcu i pod njegovim stalnim 
nadzorom.  
� Psi se mogu kretati bez povodca, samo uz 
nadzor posjednika i odgovornost posjednika i to 
isključivo izvan granica naselja počevši od zadnjeg 
objekta u određenom naselju prema nenaseljenom 
dijelu naselja.�

Postupanje s opasnim psima

Članak 17.

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

Držanje slobodno živućih mačaka

Članak 18.

Na javnim površinama mogu se postavljati 
hranilišta za slobodno živuće mačke (u daljnjem 
tekstu: hranilišta).
� Hranilišta se postavljaju nakon provedenog 
javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za 
podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta. 
Poziv raspisuje načelnik općine Brodski Stupnik. (u 
daljnjem tekstu: načelnik).
� Postavljanje hranilišta odobrava načelnik na 
prijedlog  jedinstvenog upravnog odjela i vijeća 
mjesnog odbora na području kojeg se hranilište želi 
postaviti.
� U slučaju da upravno tijelo nadležno za 
komunalne poslove, odnosno vijeće mjesnog odbora 
daju negativno mišljenje za traženu lokaciju 
hranilišta, obvezni su predložiti najbližu moguću 
alternativnu lokaciju za hranilište.
� Način, izgled i uvjete postavljanja hranilišta 
dužne su predložiti udruge u podnijetom zahtjevu  za 
postavljanje hranilišta sukladno pozivu načelnika.
� 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 Jedinstvenog upravnog tijela 
općine Brodski Stupnik.
� 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 službe javnog zdravstva u 
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suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o 
veterinarskoj djelatnosti.

DIO TREĆI

NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 
NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama 

Članak 19.

Skupljanje, prijevoz i smještaj izgubljenih 
životinja, životinja koje se kreću javnom površinom 
bez nadzora posjednika i privremeno oduzetih 
životinja, osigurava pružatelj higijeničarskih usluga 
(sklonište) temeljem posebnog ugovora potpisanog 
sa općinom Brodski Stupnik, sukladno propisima o 
zaštiti životinja i veterinarstvu, podzakonskim 
propisima i uz primjenu odgovarajuće opreme.
� Kontakt informacije o skloništu s kojim 
općina ima potpisan ugovor općina Brodski Stupnik  
dužna je objaviti na službenoj internetskoj stranici.

Članak 20.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od 
tri (3) dana od dana gubitka kućnog ljubimca 
prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u 
roku od četrnaest (14) dana od dana gubitka 
životinje veterinarskoj organizaciji ili ambulanti 
veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje 
Upisnika kućnih ljubimaca. 
� Sklonište nakon zaprimanja podataka o 
izgubljenim životinjama te podatke evidentira u 
jedinstveni informacijski centar i javno objavljuje na 
web stranici skloništa.
� Ako se u roku od četrnaest (14) dana od dana 
objave podataka vlasnik/posjednik ne utvrdi ili ako 
je poznat, a ne dostavi zahtjev skloništu za vraćanje 
životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te ju 
može udomiti. 
� Sve izgubljene životinje se u skloništu 
trajno steriliziraju, bez obzira ostaju li u skloništu, 
udomljavaju se ili vraćaju posjedniku.
� Poznati posjednik izgubljene životinje 
dužan je nadoknaditi sve troškove skloništu kao i 
svaku štetu koju počini životinja od trenutka 
nestanka do trenutka vraćanja posjedniku odnosno 
udomljavanju, a ako posjednik nije poznat troškove 
snosi jedinica lokalne samouprave.

Postupanje s napuštenim životinjama 

Članak 21.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora u najkraćem roku, a najkasnije u roku od tri (3) 
dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za 
napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku 
vratio posjedniku. 
� Nalaznik napuštene životinje mora pružiti 
životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku 
ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.
� Ukoliko nalaznik ne može životinji pružiti 
odgovarajuću skrb, do isteka roka iz stavka
1. ovog članka, sklonište je dužno osigurati smještaj 
napuštene ili izgubljene životinje u vlastitom 
skloništu ili kod osobe koja drži životinje u svrhu 
udomljavanja i ima sklopljen ugovor sa skloništem. 
� Sve napuštene životinje se u skloništu trajno 
steriliziraju, bez obzira ostaju li u skloništu, 
udomljavaju se ili vraćaju poznatom posjedniku. 
� Životinja se neće smjestiti 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 jedinica lokalne samouprave, 
osim ako se utvrdi posjednik napuštene životinje 
koji je tada dužan nadoknaditi sve troškove kao i 
svaku štetu koju počini životinja od trenutka 
napuštanja do trenutka vraćanja posjedniku. 

Postupanje s ozlijeđenim životinjama i 
zbrinjavanje životinja

Članak 22.

Svatko tko ozlijedi 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 ozlijedio 
životinju općina mora organizirati pružanje 
potrebne pomoći ozlijeđenim životinjama na teret 
proračuna.

Nalaznik ozlijeđene životinje mora odmah 
obavijestiti higijeničara (sklonište) ili komunalnog 
redara o nalasku radi osiguranja potrebne 
veterinarske skrbi.

Djelatnik higijeničarske službe će kod 
preuzimanja životinje od nalaznika utvrditi da li je 
životinji potrebna veterinarska skrb koju može 
pružiti veterinarska služba skloništa ili je životinju 
potrebno smjestiti u veterinarsku bolnicu ili kliniku. 

Ukoliko se utvrdi vlasnik ozlijeđene 
životinje, životinja se nakon pružanja veterinarske 
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skrbi vraća vlasniku, a troškove skrbi snosi vlasnik.
Ukoliko se ne utvrdi vlasnik životinje 

životinja se nakon pružanja veterinarske skrbi 
smješta u sklonište ili kod osobe koja drži životinje u 
svrhu udomljavanja i ima sklopljen ugovor sa 
skloništem, a troškovi skrbi podmiruju se iz 
proračuna općine Brodski Stupnik do udomljavanja.

Članak 23.

U skloništu se smještaju životinje do 
udomljenja ili vraćanja posjedniku, sukladno 
propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu i to:
• izgubljene životinje do vraćanja posjedniku,
• napuštene životinje kojima se ne može 

utvrditi posjednik,
• privremeno oduzete životinje.

Troškove hvatanja, smještanja, skrbi, 
sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite 
životinja iz stavka 1. alineja 1. i 3. ovoga članka 
snosi posjednik životinje, a troškovi hvatanja i 
smještanja životinja iz stavka 1. alineje 2. ovoga 
članka podmiruju se iz proračuna općine Brodski 
Stupnik, osim ako se posjednik naknadno ne utvrdi. 
Visinu naknade za smještanje životinja u skloništu 
koje snosi posjednik životinje utvrđuje sklonište.

Članak 24.

Posjednik napuštene i izgubljene životinje 
dužan je nadoknaditi štetu koju počini kućni 
ljubimac, bilo koje vrste, od trenutka nestanka ili 
napuštanja do trenutka njezina vraćanja posjedniku 
ili smještanja u sklonište, odnosno do odjave iz 
Upisnika kućnih ljubimaca ako se radi o kućnim 
ljubimcima psu ili mački.

DIO ČETVRTI

NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM 
ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste 

Članak 25. 

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim 
vrstama koje se zateknu na javnim površinama 
naselja općine Brodski Stupnik, dakle izvan 
prirodnog staništa, sklonište ili nadležno lovište 
skupljat će takve životinje i vraćati u prirodno 
stanište ako je to moguće, sukladno drugim 
propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, 
veterinarstvu i lovstvu. 

Ako sklonište divlju životinju nije u 
mogućnosti vratiti u prirodno stanište životinja, 
poziva i obvezuje najbližeg lovoovlaštenika u 
skladu s posebnim propisima o lovstvu da zbrine 
životinju, 

Ako divlju životinju nije moguće vratiti u 
prirodno stanište ili lovište životinja se može 
usmrtiti, kao i u situaciji ugroze ljudi i domaćih 
životinja od divlje životinje.

Divlje životinje koje su navedene kao 
divljač, a obitavaju na površinama izvan lovišta štite 
se sukladno propisima o lovstvu.

DIO PETI

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja 

Članak 26.

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

Korištenje životinja u komercijalne svrhe 

Članak 27.

Zabranjeno je koristiti životinje za 
sakupljanje donacija, 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 provedbom ove odluke provode 
komunalni redari, osim za postupanja prema članku 
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3. stavka 2. i članka 16. stavka 5., glede držanja 
opasnih pasa i obveze cijepljenja pasa, kada nadzor 
provodi veterinarska inspekcija sukladno propisima 
o zaštiti životinja te poljoprivredni inspektori prema 
propisima o poljoprivredi.

Komunalni redar postupa po službenoj 
dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te 
prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba. 
� U svom postupanju, komunalni redar je 
ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika 
ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja 
rješenja opravdano očekuje pružanje otpora. 
Policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć 
sukladno posebnim propisima.

Članak 30.

U provedbi nadzora komunalni redar je 
ovlašten: 

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

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

3. uzimati izjave posjednika i drugih osoba,
4. zatražiti od posjednika i drugih stranaka 

podatke i dokumentaciju,
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi 

odgovarajući način,
6. očitati mikročip,
7. donijeti rješenje kojim nalaže fizičkim i 

pravnim osobama promjenu uvjeta u skladu 
s odlukom općine pod prijetnjom pokretanja 
prekršajnog postupka ili naplate kazne,

8. izdati obvezni prekršajni nalog,
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom 

Odlukom, 
10. podnositi kaznenu prijavu ili optužni 

prijedlog nadležnom sudu,
11. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom 

nadzora.

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

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

2. posjednik nije označio mikročipom psa u 
r o k u  p r e d v i đ e n o m  Z a k o n o m  o 
veterinarstvu, odnosno redovito cijepio 
p r o t i v  b j e s n o ć e ,  t e  d a o  n a  u v i d 
dokumentaciju kojom to može potvrditi 
(putovnicu kućnog ljubimca),

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja 
mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, 
patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi 
da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog 
l j u b i m c a  b i l a  n u ž n a  i n t e r v e n c i j a 
veterinarske inspekcije,

4. posjednik drži više od devet (9) životinja 
starijih od šest (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 dvadeset (20) životinja starijih 
od šest (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 za sklonište,

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

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

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

8. posjednik nije u roku od tri (3) dana prijavio 
nestanak kućnog ljubimca,

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

10. posjednik životinju koristi za predstavljanje 
te u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti 
iz čl.26. ove odluke.

U svim slučajevima u kojima komunalni 
redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno 
Zakonu, 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.
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� Komunalni redar dužan je bez odgode 
obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada 
uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje 
životinja te kada utvrdi situaciju u kojoj postoji 
opasnost da odgoda u postupanju ugrožava zdravlje i 
sigurnost ljudi ili životinja te sigurnost imovine. 

Žalba protiv rješenja komunalnog redara 

Članak 31.

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

O žalbi  izjavljenoj  protiv r ješenja 
komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice 
područne samouprave nadležno za poslove 
komunalnog gospodarstva.
 

DIO SEDMI

NOVČANE KAZNE

Članak 32.
Komunalni redar može naplaćivati novčanu 

kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez 
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno 
Prekršajnom 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 (8) dana od dana uručenja, odnosno 
dostave prekršajnog naloga i da o tome dostavi 
dokaz jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Brodski Stupnik.

Sredstva naplaćena u skladu s ovom 
odlukom prihod su općine Brodski Stupnik i koriste 
se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih 
životinja.

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 
posjednik kućnog ljubimca i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi ako:
1. ne osigura držanje i smještaj kućnog 

ljubimca u skladu s njihovim potrebama, za 
obitavanje na adresi prebivališta ili 
boravišta posjednika, te provjeru stanja 
kućnog ljubimca najmanje jednom dnevno, 
prema  članku 4. Odluke,  

2. ne osigura držanje kućnog ljubimca na način 
da se poštuju prava vlasnika susjednih 

nekretnina, prema članku 5. stavku 3. 
Odluke,   

3. ne osigura kućnom ljubimcu redovitu i 
pravilnu ishranu u skladu s njegovim 
potrebama te ne omogući mu trajni pristup 
svježoj pitkoj vodi sukladno članku 6. 
stavku 1. i 2. Odluke,

4. dopusti kućnom ljubimcu da se kreće 
javnim površinama i prostorima protivno 
odredbi članka 9. Odluke,

5. dopusti kućnom ljubimcu da se kreće na 
površinama i prostorima iz članka 10. 
stavka 1. Odluke bez dopuštenja vlasnika ili 
korisnika prostora, 

6. ne postupi prema članku 11. Odluke i odmah 
ne očisti javnu ili drugu površinu od izmeta 
koju je njegov kućni ljubimac onečistio, 

7. psa ili mačku ne označi mikročipom i ne 
cijepi te ne prijavi u upisnik kućnih 
ljubimaca prema odredbi članka 13. stavku 
2. i 3. Odluke,  �  

8. drži psa trajno vezanim, osim privremeno u 
iznimnim situacijama, protivno odredbi 
članka 14 stavka 2. Odluke, . 

9. drži psa trajno u ograđenom prostoru 
protivno odredbi članka 14 stavka 3.  
Odluke,  

10. za držanje psa u dvorištu, vrtu ili drugom 
ograđenom prostoru ne provede mjere 
utvrđene odredbom članka 15. Odluke,

11. nestanak kućnog ljubimca ne prijavi 
skloništu ili veterinarskoj organizaciji 
prema odredbi članka 20. stavka 1. Odluke,   

12. koristiti životinje za sakupljanje donacija, 
za izlaganje na javnim površinama, 
sajmovima, tržnicama i sl., kao i u zabavne 
ili druge svrhe, bez suglasnosti nadležnog 
tijela općine Brodski Stupnik protivno 
odredbi članka 26. Odluke, 

13. prodaje kućne l jubimce na javnim 
površinama, sajmovima, tržnicama i svim 
drugim prostorima protivno odredbi članka 
28. Odluke,
14. ne dopusti komunalnom redaru 
provedbu nadzora prema članku 30. 
Odluke.

Na maloljetne počinitelje prekršaja na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
Prekršajnog zakona kojima se uređuje postupak 
prema maloljetnim počiniteljima prekršaja.
� Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 
samostalnu djelatnost.
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� Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
pravna osoba.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 
5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
ako:
1. ne osigura skupljanje, prevoženje i smještaj 

napuštenih i izgubljenih životinja, životinja 
koje se kreću javnom površinom bez 
nadzora posjednika te privremeno oduzetih 
životinja, osoba iz članka 19. stavak 1. 
Odluke,

2. ne osigura skupljanje i smještanje divljih 
životinja pronađenih u naseljenom području 
općine Brodski Stupnik izvan prirodnog 
staništa prema odredbi članka 25. Odluke.

� Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna 
osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog 
članka.

Članak 35.

 Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 
500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 
nalaznik napuštene ili izgubljene životinje ako:
1. u roku od tri (3) dana od dana nalaska 

životinje ne obavijesti sklonište, životinju 
ne vrati posjedniku u istom roku ili joj ne 
pruži odgovarajuću skrb prema odredbi 
članka 21. stavka 1. i 2. Odluke,

2. ako ozlijeđenoj životinji ne pruži ili ne 
osigura pružanje potrebne pomoći prema 
članku 22. stavku 1. Odluke,

3. ako o nalasku ozlijeđene životinje ne 
obavijesti sklonište ili komunalnog redara 
prema članku 22. stavku 2. Odluke.

DIO OSMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveze i stupanje Odluke na snagu

Članak 36.

� Nadzor obveznog mikročipiranja pasa kod 
posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik 
kućnih ljubimaca provest će Upravni odjel nadležan 
za komunalne poslove putem komunalnih redara do 
30. lipnja 2018.godine.�

Članak 37.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK

KLASA:322-01/18-01/01
URBROJ: 2178/03-02-18-2
Brodski Stupnik, 06. lipanj 2018.g. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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Minimalna površina ograđenih prostora za pse: 

MASA PASA 
MINIMALNA 

POVRŠINA (m²) 

MINIMALNA VISINA 

(natkriveni, m) 

MINIMALNA ŠIRINA 

(m) 

do 24 kg  6,0 1,8 2,0 

25-28 kg 7,0 1,8 2,0 

29-32 kg 8,0 1,8 2,0 

od 32 kg i više  8,5 1,8 2,0 

 

Minimalna površina ograđenih prostora (m2) u kojim boravi veći broj pasa 

Broj pasa u 

prostoru  

Min. površina za 

pse  težine do 16 kg  

Min. površina za pse  

težine od 17 do 28 kg  

Min. površina za pse 

teže od 28 kg  

2 7,5  10  13  

3 10,0  13  17  

4 12,0  15  20  

5 14,0  18  24  

6 16,0  20  27  

7 17,5  22  29  

8 19,5  24  32  

9 21  26  35  

10  23  28  37  

 
U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od propisane 
uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm 

Veličina psa - visina pleća u cm  Veličina kućice  

do 55 cm  100 x 60 x 55  

od 56 do 65 cm  150 x 100 x 70  

od 65 cm i više  170 -180 x 120 x 85  
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PRILOG 2. 

POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA 

 

1.  SISAVCI (Mammalia)   

1.1 OPOSUMI  
(Didelphiomorphia)  

-sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)  

1.2 ZVJEROLIKI TOBOLČARI 
(Dasyuromorphia)  

-porodica: tobolčarske mačke (Dasyuridae)  

1.3 DVOSJEKUTIĆNJACI 
(Diprotodontia)  

-veliki crveni klokan (Macropus rufus)  
-istočni sivi klokan(Macropus giganteus)  
-zapadni sivi klokan (Macropusfuliginosus)  
-Macropus robustus  

1.4 KREZUBICE (Xenarthra)  -porodica: ljenivci (Bradypodidae)  
-porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)  

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

1.6 ZVIJERI (Carnivora)  -porodica: psi (Canidae) -izuzev domaćeg psa  
-porodica: mačke (Felidae) -ne uključuje domaću 
mačku  
-gepard (Acinonyx jubatus)  
-pustinjski ris (Caracal caracal)  
-serval (Leptailurus serval)  
-rod: risevi (Lynx)  
-zlatna mačka (Profelisaurata)  
-puma (Puma concolor)  
-oblačasti leopard (Neofelisnebulosa)  
-rod: Panthera  
-snježni leopard (Uncia uncia)  
-porodica: hijene (Hyaenidae)  
-porodica: kune (Mustelidae)  
-medojed (Mellivora capensis)  
-potporodica: smrdljivci (Mephitinae)  
-žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo )  
-porodica: rakuni (Procyonidae)  
-porodica: medvjedi (Ursidae)  

1.7 SLONOVI (Proboscidea)  
 

-sve vrste  

1.8 NEPARNOPRSTAŠI 
(Perissodactyla)  

-sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i 
njihovih križanaca  
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1.1 PARNOPRSTAŠI 
(Artiodactyla)  

-porodica: svinje (Suidae), osim patuljastih pasmina 
svinje  
-porodica: pekariji (Tayassuidae)  
-porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)  
-porodica: deve (Camelidae)  
-porodica: žirafe (Giraffidae)  
-porodica: jeleni (Cervidae)  
-porodica: šupljorošci (Bovid ae) -izuzev domaćih 
ovaca, domaćih   
 koza i domaćih goveda  

   
2.  PTICE (Aves)   

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

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

2.3 ŽDRALOVKE (Gruiformes)  -sve vrste  

2.4 SOKOLOVKE ili 
GRABLJIVICE (Falconiformes)  

-porodica: Cathartidae  
-porodica: kostoberine (Pandionidae)  
-porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) -izuzev 
treniranih ptica  
 koje se koriste za sokolarenje  

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

2.6 SMRDOVRANE 
(Coraciiformes)  

-rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)  
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1.  GMAZOVI (Reptilia)   

1.1 TUATARE ili PILASTI 
PREMOSNICI 
(Rhynchocephalia)  

-sve vrste  

1.2 KROKODILI (Crocodylia)  -sve vrste  

1.3 KORNJAČE  
(Chelonia ili Testudines)  

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

1.4 LJUSKAVCI (Squamata)  ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)  
-porodica: boe i pitoni (Boidae) -sve vrste koje mogu 
narasti dulje  
 od 150cm  
-porodica: guževi (Colubridae) -samo otrovne vrste  
-porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae)  
-porodica: ljutice (Viperidae)  
-porodica: morske zmije (Hydrophiidae)  
-porodica: jamičarke (Crotalidae)  
 
GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)  
-porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae)  
-porodica: varani (Varanidae) -samo vrste koje mogu 
narasti dulje  
 od 100cm  

   
2.  VODOZEMCI (Amphibia)   

2.1 REPAŠI (Urodela ili Caudata)  -porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)  

2.2 ŽABE I GUBAVICE (Anura)  -porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae)  
-afrička bikovska žaba (Pyxicephalusadspersus)  
-porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica 
(Bufo marinus)  

  
 

3.  BESKRALJEŠNJACI   

3.1 MEKUŠCI (Mollusca)  -plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)  

3.2 KUKCI (Insecta)  -sve vrste mrava i termita  

3.3 STONOGE (Chilopoda)  -porodica: Scolopendridae  

3.4 PAUČNJACI (Arachnida)  -sve otrovne vrste  
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59.

 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 9. sjednici 
održanoj dana 06. lipnja 2018.  godine, donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstane cesta  na 
području općine  Brodski Stupnik,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo 
vlasništvo  općine  Brodski  Stupnik

Članak 1.

Preuzima se u neotuđivo vlasništvo općine 
Brodski Stupnik, novoformirane ceste koje je 
izgrađena do dana stupanja na snagu Zakona o 
cestama, koje  predstavljaju nerazvrstane ceste, u 
katastarskoj općini Brodski Stupnik, u naselju 
Brodski Stupnik, te koja će se po provedbi 
Geode t skog  e l abo ra t a  i zvedenog  s t an j a 
nerazvrstane ceste, otpisati u novi z.k. uložak, 
katastarske općine Brodski Stupnik, a koje se u 
naravi sastoje od: 

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

od  545 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Brodski Stupnik.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
potrebne dokumentacije,   izvršit  će upis 
novoformirane nerazvrstane cesta iz članka 1. ove 
Odluke,  u novi z.k. uložak, katastarske općine 
Brodski Stupnik,  uz istovremenu uknjižbu 
nekretnine,  kao neotuđivo vlasništvo općine 
Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj uporabi – 
nerazvrstane ceste. 

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: 2178/03-02-18-3
Brodski Stupnik,  6.  lipanj  2018.  godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

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

43.

 Na temelju članka 29. Zakona o poljo-
privrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18) i 
članka 25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" 3/18), 
Općinsko vijeće općine Bukovlje na 9. sjednici 
Općinskog vijeća općine Bukovlje, održanoj 8. 
lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Članak 1.

 D o n o s i  s e  P r o g r a m  r a s p o l a g a n j a 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za općinu Bukovlje s prilozima, koji su 
sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

 Ova Odluke stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

Članak 3.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti dosadašnji Program raspolaganja poljo-
privrednim zemljištem za općinu Bukovlje, 
klasa:320-01/10-01/16, urbroj:2178/25-02-10-3 od 
23. prosinca 2010., objavljen u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije" broj 11/11).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa : 320-01/18-01/38
Urbroj: 2178/25-02-18-2
Bukovlje, 8. lipnja 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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PROGRAM 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Bukovlje

SADRŽAJ PROGRAMA

1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bukovlje, iznosi: 

730,2597 ha

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha

*napomena: ovdje upisati samo površine koje su prodane, a neotplaćene 

Ovdje je potrebno navesti sve oblike raspolaganja po svim dosadašnjim zakonima na temelju prijašnjih Zakona

1. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja

T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

R.br. 
OBLIK RASPOLAGANJA  
( skraćeni naziv iz ugovora) 

Ukupan broj 
ugovora 

Ukupna površina po 
ugovorima 

 zakup          19    118,8222 ha 
 dugogodišnji zakup            0                 0 ha 
 koncesija            0                 0 ha 
 privremeno korištenje            0                 0 ha 
 prodaja (neotplaćeno)*            0                 0 ha 
 ukupno          19    118,8222 ha 
 

h . [ LY w! { t h [ ! D! b W!  
t ◘ōŉ▫╜■Ă 
u ha 

NAPOMENA 
(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi 
odvodnje i navodnjavanja) 

površine određene za povrat     7,0416  
površine određene za prodaju   
- jednokratno, maksimalno 
 do 25% 

  20,1664        

površine određene za zakup 700,2866        

površine određene za zakup za 
ribnjake 

             0  

površine određene za zakup 
zajedničkih pašnjaka 

             0  

površine određene za ostale 
namjene  
- jednokratno, maksimalno  
do 5% 

    2,7651  
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MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP NIJE ODREĐENA ODLUKOM OPĆINE

NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave): 

Detaljna razrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

općinu Bukovlje prikazana je u nastavku. 

DETALJNA RAZRADA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU BUKOVLJE

 1. ZEMLJOPISNI PODACI O OPĆINI BUKOVLJE

Općina Bukovlje prostire se na površini od 23,81 km2 i raspolaže poljoprivrednim zemljištem na području pet 

katastarskih općina: Bukovlje, Ježevik, Korduševci, Šušnjevci, Vranovci, prikazanih na slici

Slika 1: Katastarske općine na područja općine Bukovlje Izvor: Državna geodetska uprava - obrada autora

2. GOSPODARENJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE ZA OPĆINU BUKOVLJE

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18.), u daljnjem tekstu: Zakon) 

poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. 

Poljoprivrednim zemljištem u smislu Zakona smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u 

katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, 

kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivredno zemljište mora se 

održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za 

poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

kao i smanjenje njegove plodnosti. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u 

smislu Zakona predstavlja: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, 

zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće 

suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti. 

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske raspolaže se na temelju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Programima se ne mogu umanjivati proizvodno-tehnološke cjeline koje su u funkciji proizvodnje, osim iznimno 

za dodjelu zamjenskog zemljišta u postupcima povrata oduzete imovine. Proizvodno-tehnološka cjelina označava 

dio katastarske čestice, jednu katastarsku česticu, skup dijelova katastarskih čestica ili skup katastarskih čestica 

neposredno povezanih u jednu cjelinu radi racionalnije proizvodnje. 

Osnovna načela raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Bukovlje su: 

 Državno poljoprivredno zemljište mora biti u funkciji poljoprivredne proizvodnje uzimajući u obzir tradicijsku 

proizvodnju ravničarskog područja i specifičnosti pojedinih poljoprivrednih površina definiranih ovim 

Programom, 

 Općina Bukovlje većinu će slobodnih površina državnog poljoprivrednog zemljišta odrediti za zakup, odnosno 

prodavat će manji dio poljoprivrednog zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske do maksimalno dopuštenih 25 

posto 

 Prilikom davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta poštivat će se odredbe članka 36. Zakona 

 Prilikom davanja na privremeno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta poštivat će se odredbe članka 57. 

Zakona

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 2084



 Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provodit će se u skladu s dokumentima 

prostornog uređenja

 Preko općinskih službi i nadležnih institucija provodit će se stalni nadzor i poduzimati mjere za nepoštivanje 

preuzetih obveza za one koji raspolažu poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

3. UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE

Prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske, koje je u katastarskom operatu nadležnog Područnog ureda za katastar Slavonski 

Brod upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno ovom Zakonu, iznosi 730,2597 hektara.

Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Bukovlje 

nalazi se u PRILOGU 1. Kartografski prikaz svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske izrađen je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave za potrebe 

izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-1

4. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

Poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bukovlje raspolaže se jedino 

temeljem zakupa, kako je prikazano u tablici 3: 

T-3: Prikaz dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH R.br. OBLIK 

RASPOLAGANJA (skraćeni naziv iz ugovora)

3. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP

Na području općine Bukovlje za zakup poljoprivrednog zemljišta na 25 godina određeno je 700,2866 hektara, 

kako je prikazano po katastarskim općinama u tablici 4. 

T-4: Poljoprivredno zemljište određeno za zakup prema katastarskim općinama 

R.br. 
OBLIK RASPOLAGANJA  
( skraćeni naziv iz ugovora) 

Ukupan broj 
ugovora 

Ukupna površina po 
ugovorima 

1. zakup          19      118,8222 ha 
 UKUPNO          19      118,8222 ha 
 

wedni broj b Ăū╜ō ╫◘  Površina / ha 
1. Bukovlje  135,4771 
2 Ježevik    77,4884 
3. Vranovci    12,8953 
4. Korduševci  290,6611 
5. Šušnjevci  183,7691 
UKUPNO   700,2866 
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Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određenih za davanje u 

zakup na 25 godina nalazi se u PRILOGU 1. Kartografski prikaz svih katastarskih čestica poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određenih za zakup izrađen je prema službeno dostavljenim podacima 

Državne geodetske uprave za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-1 i označene su zelenom i 

svijetloplavom bojom.

3. POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU 

Općina Bukovlje prodavat će manji dio poljoprivrednog zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, u skladu s 

ograničenjem iz Zakona - do maksimalno dopuštenih 25 posto.

Općina Bukovlje stoga je za prodaju odredila 20,1664 ha na području slijedećih katastarskih općina: Bukovlje, 

Vranovci, Korduševci, Šušnjevci, što čini 2,76 posto ukupne površine poljoprivrednog zemljište u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Bukovlje.

Popis katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske koje će se prodavati na području općine Bukovlje 

nalazi se u PRILOGU 1., a prikaz površina po katastarskim općinama prikazan je u tablici 5. 

T-5: Poljoprivredno zemljište određeno za prodaju prema katastarskim općinama 

Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za prodaju za Općinu 

Bukovlje nalazi se u PRILOGU 1. Kartografski prikaz svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za prodaju izrađen je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske 

uprave za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-2 i čestice su označene ružičastom bojom.

3. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove, Ispostava Slavonski 

Brod na traženje općine Bukovlje za potrebe izrade Programa, očitovala se o podnesenim zahtjevima za povrat 

oduzete imovine. 

Prema do sada podnesenim, a neriješenim zahtjevima za povrat na području općine Bukovlje na temelju Zakona o 

naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96., 

39/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 118/01., 80/02. i 81/02.) na području općine Bukovlje potrebno je 

osigurati poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kao mjeru predostrožnosti s obzirom na 

dinamiku rješavanja predmeta, iz razloga što Ured državne uprave nije u mogućnosti očitovati se o površinama 

koje je potrebno osigurati kao naknadu za oduzetu imovinu. Isto je navedeno u očitovanju Ureda državne uprave, 

koje je priloženo dokumentaciji i sastavni dio ovog Programa. 

Općina Bukovlje stoga je za potrebe povrata odredila 7,0416 ha na području katastarske općine Šušnjevci, što 

ukupno čini 0,96 posto ukupne površine poljoprivrednog zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Bukovlje.

Redni broj Naziv k.o.  Površina /ha 
1. Bukovlje    3,0848 
2. Vranovci    1,0561  
3. Korduševci    0,4755 
4. Šušnjevci  11,6727 
UKUPNO   20,1664 
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Poljoprivrednim površinama za koje su podneseni zahtjevi za povrat i koje su u ovom Programu određene za 

povrat do okončanja postupka povrata, donošenja pravomoćnih rješenja, raspolagat će se putem zakupa (sukladno 

članku 31. stavku 2. Zakona) a u slučaju negativnog rješavanja zahtjeva poljoprivrednim zemljištem raspolagat će 

se putem zakupa (sukladno članku 31. stavku 1. Zakona). 

Popis katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske koje će se na području općine Bukovlje dati za povrat i 

za zamjenu u slučaju kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine 

nalazi se u PRILOGU 1., a prikaz površina po katastarskim općinama prikazan je u tablici 6. 

T-6: Poljoprivredno zemljište određeno za povrat prema katastarskim općinama 

Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Bukovlje 

određen za povrat nalazi se u PRILOGU 1. Kartografski prikaz svih katastarskih čestica poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određen za povrat izrađen je prema službeno dostavljenim 

podacima Državne geodetske uprave za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-2 i čestice su 

označene žutom bojom.

3. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA RIBNJAKE

 Na području općine Bukovlje ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

određene za zakup za ribnjake. 

4. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA 

Na području općine Bukovlje ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

određene za zakup zajedničkih pašnjaka. 

5. POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE 

 Na području općine Bukovlje određeno je 2,7651 hapoljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 

ostale namjene, odnosno površine koje se mogu privesti nekoj drugoj nepoljoprivrednoj namjeni (članak 30. 

stavak 1. podstavak 8. Zakona, maksimalno do 5 % ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske), što ukupno čini 0,37 posto ukupne površine poljoprivrednog zemljište u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Bukovlje. Prikaz poljoprivrednog zemljišta određen za ostale namjene po 

katastarskim općinama prikazan je u tablici 7.

T-7: Poljoprivredno zemljište određeno za ostale namjene prema katastarskim općinama Naziv 

katastarske općine 

Redni broj Naziv k.o.  Površina / ha 
1. Šušnjevci 7,0416 
UKUPNO                                                                                              7,0416 
 

wedni broj b Ăū╜ō ╫◘  Površina ha 
1. Vranovci   0,8378  
2. Korduševci   0,1468 
3. Šušnjevci   1,7805 
UKUPNO    2,7651 
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Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Bukovlje 
određen za povrat nalazi se u PRILOGU 1. Kartografski prikaz svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske određen za ostale namjene izrađen je prema službeno dostavljenim podacima 
Državne geodetske uprave za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-2 i čestice su označene 
plavom bojom.

3. SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

 Sredstva za provedbu Programa planiraju se u proračunu općine Bukovlje. Sredstva se osiguravaju iz sredstava 

ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom sukladno Programu korištenja sredstava. 

4. ZAVRŠNE ODREDBE 

Općina Bukovlje je sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 27/18.) 2. svibnja 2018. 

godine zatražio očitovanja javnopravnih tijela iz članka 2. navedenog Pravilnika, potrebna za izradu Programa. 

Prema očitovanju Ministarstva poljoprivrede od 9. svibnja 2018. godine, Program se može donijeti na temelju 

očitovanja javnopravnih tijela koja su dostavljena do donošenja Programa u zakonskom roku (9. lipnja 2018. 

godine), a za ona očitovanja koja nisu dostavljena do Zakonom propisanog roka, potrebno je priložiti dopis kojim 

su ta očitovanja zatražena. 

Program se nakon donošenja na Gradskom vijeću dostavlja na mišljenje Brodsko-posavskoj županiji i suglasnost 

Ministarstvu poljoprivrede, a suglasnost Ministarstva se može dobiti nakon što se dostave sva potrebna 

očitovanja. Ovaj Program stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i bit će 

objavljen u Službenom glasniku Brodsko posavske županije.

Napomena:

Općina Bukovlje izradila je ovaj prijedlog sukladno Zakonskim rokovima u kojima nisu dobivena sva 

zakonom propisana očitovanja i uvjerenja, te će se iz Programa naknadno izuzeti čestice koje su predviđene 

nekim drugim vidom korištenja. Dodatni problem predstavljat će i neusklađenost katastarskih i 

gruntovnih podataka, te postoji mogućnost da u Prijedlogu Programa nisu obuhvaćene sve čestice u 

vlasništvu Republike Hrvatske. Iz navedenih razloga ovaj Program će imati eventualne izmjene i dopune.

PRILOZI: 

1. Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 27/18.): 

Ř Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima, 

Ř Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi

Ř Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje nalaze li se 

predmetne čestice izvan granica građevinskog područja

Ř Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim zahtjevima za povrat 

oduzete imovine 

Ř Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.

Ř Očitovanje Hrvatskih voda (Dopis općine Bukovlje o traženom očitovanju),

Ř Uvjerenje Upravnog tijela županije nadležnog za prostorno uređenje jesu li predmetne čestice u obuhvatu 

postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja

Ř Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje (Popis jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u minski 

sumnjivom prostoru objavljen na web stranici Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa) – 

� http://www.hcr.hr/hr/minSituacDetaljnaPoGraduOpcini.asp?ID=1
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2. Popis priloga iz detaljne razrade Programa 

1. � PRILOG 1 : Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja, 

2. � PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana - poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Bukovlje po katastarskim općina

3. � PRILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske 

označeno za prodaju, povrat i ostale namjene po katastarskim općinama.
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

24.

 Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ br. 94/13 i 73/17) i članka 29. Statuta općine 
Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – 
posavske županije“, br. 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14), 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 8. 
sjednici održanoj 29.5.2018. godine donosi

ODLUKU

o provođenju zajedničkog postupka davanja 
koncesije za obavljanje javne usluge 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci 
donosi Odluku o provođenju zajedničkog postupka 
davanja koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 
biorazgradivog otpada sa općinama Garčin, Vrpolje, 
Gundinci, Velika Kopanica i Oprisavci.

Članak 2.

� Središnje tijelo za provedbu postupka 
javnog natječaja za dodjelu koncesije određuju se 
općina općina Vrpolje.

Članak 3.

� U stručno povjerenstvo za provedbu 
zajedničkog postupka davanja koncesije ispred 
općine Donji Andrijevci imenuje se Franjo Jurković.

Članak 4.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ i na službenim internet 
stranicama općine Donji Andrijevci:
www.donjiandrijevci.hr .

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/18-01/54
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 29.5.2018.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr.med., v.r.
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25.

 Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 
94/13 i 73/17), članka 186. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka 29. Statuta općine 
Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14), Općinsko 
vijeće općine Donji Andrijevci na 8. sjednici održanoj 29.5.2018. godine donosi

ODLUKU

o zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza 
i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

 Općina Vrpolje, kao središnje tijelo (dalje u tekstu: središnje tijelo), u smislu odredbe članka 186. Zakona 
o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016.), provest će postupak zajedničke 
koncesije s ciljem davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, na razdoblje od 10 (deset) godina, za sljedeće naručitelje 
(dalje u tekstu: pojedinačni naručitelji):

Članak 2.

 S pojedinačnim naručiteljima iz članka 1. ove Odluke općinska načelnica općine Vrpolje potpisat će 
Sporazum o zajedničkom provođenju zajedničke koncesije za usluge iz točke I, kojim će se utvrditi međusobna 
prava i obveze vezano za postupak javne nabave.
Prijedlog sporazuma prilaže se ovoj odluci te čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

 Pojedinačni naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi dužni su izraditi i donijeti Plan 
nabave roba, radova i usluga za tekuću godinu, postupajući sukladno odredbi članka 28. ZJN 2016. te ga dostaviti 
na uvid Općini Vrpolje kao nositelju objedinjene nabave, kao i eventualne izmjene i dopune Plana nabave tijekom 
godine.

Članak 4.

 Ukupna procijenjena vrijednost zajedničke koncesije iznosi ___________ kn, odnosno za svakog 
pojedinačnog naručitelja kako slijedi:

Općina Garčin 

Općina Donji Andrijevci 

Općina Gundinci 

Općina Vrpolje 

Općina Velika Kopanica 

Općina Oprisavci 
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Redni 
broj 

Naziv 
Procijenjena 

vrijednost (za 10 
god) 

1. Općina Garčin  

2. Općina Donji Andrijevci 3.965.916,60kn 

3. Općina Gundinci  

4. Općina Vrpolje  

5. Općina Velika Kopanica  

6. Općina Oprisavci  

UKUPNO:   
 

Članak 5.

Postupak zajedničke javne nabave provest će Stručno povjerenstvo imenovano Odlukom općinske 
načelnice općine Vrpolje .

Stručno povjerenstvo sastoji se od 7 članova, od kojih svatko od naručitelja predlaže po jednog člana te 
jedan član će biti imenovan zajedničkim dogovorom.

Članak 6..

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske 
županije“.

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/18-01/54
URBROJ: 2178/04-03-18-2
Donji Andrijevci, 29.5.2018.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr.med., v.r.
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26.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni glasnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na sjednici održanoj 
29.5.2018. donosi

ODLUKU

o kupovini poljoprivrednog zemljišta na području općine Donji Andrijevci

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se kupovina poljoprivrednog zemljišta, minimalne površine 1ha, na području 
općine Donji Andrijevci.

Poljoprivredno zemljište iz stavka 1. ovog članka nakon kupovine ugovorom o zamjeni nekretnina 
zamijenit će se s Đakovačko-osječkom nadbiskupijom, Strossmayerov trg 6, 31400 Đakovo, za crkveni dom na 
k.č. 683 k.o. Donji Andrijevci i dio k.č. 682 k.o. Donji Andrijevci.

Članak 2.

Sredstva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta iz članka 1. ove Odluke osigurat će se izmjenama i 
dopunama općinskog proračuna za 2018. godinu na poziciji R0044, konto 41119, Kupnja nekretnine.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 363-01/18-01/22
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 29.5.2018.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr.med., v.r.
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27.

 Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09, 2/11, 
3/13 i 14/14), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 8. sjednici održanoj 29.5.2018. godine donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna općine Donji Andrijevci za 2017. godinu

I

      Ovom odlukom prihvaća se godišnji obračun proračuna općine Donji Andrijevci za 2017. godinu.

II

      Godišnjim obračunom proračuna za 2017. godinu utvrđeni su:

III

      Rashodi prema pozicijama proračuna u 2017. godini utvrđeni su u iznosu od 6.929.753,00  kn.   

IV

      Razlika između raspoloživih prihoda i rashoda iznosi 252.526 kn što ujedno predstavlja manjak  prihoda.
  

V

      Stanje žiro računa na dan 31.12. 2017. iznosi 412.604 kn.

VI

      Općina Donji Andrijevci u 2017. godini nije primala niti davala zajmove.

VII

      Sastojak godišnjeg obračuna proračuna za 2017. godinu su:
       -     Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda 

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
- Bilanca
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 
- Izvještaj o vlastitim prihodima 
- Izvještaj o obvezama 
- Izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji 
- Bilješke

PRIHODI PRORAČUNA OSTVARENI U  2017.GODINI 6.677.227,00 
UKUPNO RASPOLOŽIVI PRIHODI U      2017. GODINI 6.677.227,00 
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VIII

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko- 
posavske županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-01/18-01/08
URBROJ:2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 29.5.2018. godine

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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28.

 Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13 i 73/17) i 
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09., 2/11., 3/13. 
i 14/14.) Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 8. sjednici održanoj 17.4.2018. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Plana gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci za razdoblje 
od 2017. do 2022. godine

I

Usvaja se Plan gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Sastavni dio ove Odluke je i Plan iz stavka 1.

II

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

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/18-01/44
URBROJ:2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 29.5.2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci za razdoblje 2017. – 2022. 

1. UVOD

Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Općina Donji Andrijevci, 

kao jedinica lokalne samouprave, obavezna je izraditi Plan gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom 

jedinice lokalne samouprave donosi se za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi. 

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave koje je dužno ishoditi prethodnu suglasnost od upravnog tijela jedinice područne (regionalne) 

samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša o usklađenosti prijedloga plana s odredbama Zakona, 

provedbenim propisima i nacionalnom Planom gospodarenja otpadom.

Nacrt plana jedinice lokalne samouprave objavljuje se putem medija sa svrhom pribavljanja mišljenja, prijedloga i 

primjedbi javnosti. Posredstvom medija jedinica lokalne samouprave izvješćuje javnost o mjestu na kojem je 

nacrt plana gospodarenja otpadom dostupan te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi. Rok u 

kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 dana od dana objave.

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom Plan gospodarenja otpadom Općine Donji 

Andrijevci obuhvaća sve zakonski propisane elemente:

- analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, 

uključujući ostvarivanje ciljeva,

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

biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,

- podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije 

neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,

- podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,

- mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno- 

informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,

- opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,

- mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

- mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog 

otpada,

- popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,

- organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,

- rokove i nositelje izvršenja Plana.

2. POLAZNE OSNOVE

2.1. Ciljevi Plana gospodarenja otpadom

U svrhu primjene politike gospodarenja otpadom koja podržava smanjenje nastanka otpada kroz razvoj 

funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom, a koji ima za cilj otpad koristiti kao vrijedan resurs, Okvirna 

direktiva o otpadu sukladno okolišnim koristima/troškovima jasno definira red prvenstva gospodarenja 
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otpadom: (i) sprječavanje nastanka otpada, (ii) priprema za ponovnu uporabu, (iii) recikliranje, (iv) drugi postupci 

oporabe (npr. energetska oporaba) i (v) zbrinjavanje otpada. Kako je Republika Hrvatska svoje zakonodavstvo 

uskladila s pravnom stečevinom Europske unije, tako je i prihvatila navedeni red prvenstva gospodarenja otpadom 

kroz odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Osnovna svrha i cilj ovog Plana gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja 

otpadom za područje Općine Donji Andrijevci temeljenog na ciljevima Plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17) i važećim zakonskim odredbama iz područja 

gospodarenja otpadom. Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko 

zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti usmjerena na očuvanje prirodnih resursa i sprječavanje od 

onečišćenja svih sastavnica okoliša.
U svrhu ispunjenja zakonskih odredbi i ciljeva Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 
2017.-2022. osnovni ciljevi ovog Plana gospodarenja otpadom su sljedeći:
- usmjeravanje i osiguranje gospodarenja otpadom na području Općine Donji Andrijevci sukladno Zakonom 

definiranom redu prvenstva u gospodarenju otpadom,
- provođenje mjera i aktivnosti sprječavanja nastanka otpada – ponovna uporaba proizvoda  
- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti,
- unaprjeđenje sustava odvojenog skupljanja otpada, naročito odvojenog sakupljanja pojedinih vrsta otpada iz 

komunalnog otpada,
- smanjivanje količina biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište otpada,
- smanjenje ukupnih količina otpada koje se zbrinjavaju postupkom odlaganja,
- unapređenje sustava recikliranja i ponovne uporabe otpada,
- unapređenje sustava kompostiranja i odvojenog sakupljanja biootpada,
- provođenja mjera i aktivnosti sanacije lokacija onečišćenih odbačenim otpadom,
- unaprjeđenje praćenja i kontrole tokova otpada.

2.2. Zakonodavni okvir

2.2.1. Zakonodavstvo RH

Odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) određuju sustav gospodarenja 

otpadom uključujući prioritete u gospodarenju otpadom; principe, ciljeve i metode gospodarenja otpadom; 

strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom; nadležne i njihove odgovornosti u gospodarenju 

otpadom; lokacije i građevine za gospodarenje otpadom; aktivnosti gospodarenja otpadom; prekogranični 

promet/kretanje otpada; informacijski sustav gospodarenja otpadom; te upravljanje i inspekcijski nadzor 

gospodarenja otpadom.
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Tablica 1. Zakoni i provedbeni propisi u području gospodarenja otpadom 

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

M Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

M Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) 

M Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

M Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16) 

M Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 
odlagališta otpada (NN 114/15) 

M Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14) 

M Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 166/17) 

M Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15) 

M Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 88/15) 

M Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16) 

M Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim 
gumama (NN 40/15) 

M Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16) 

M Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15) 

M Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11 , 
45/12, 86/13) 

M Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15) 

M Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim 
gumama 
(NN 40/15) 

M Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 
111/15) 

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

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

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

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

M Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) 

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

M Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu 
mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11) 

M Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je 
dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14) 
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- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15) 

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

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

M Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN 117/14) 

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

M Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 
103/14) 

M Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 
20/16) 

 

2.2.1. Zakonske obveze lokalnih samouprava

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) definira obaveze i odgovornosti jedinica lokalne 

samouprave u pitanjima gospodarenja otpadom prema kojem su JLS dužne:

Ř osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

Ř osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada,

Ř osigurati sprječavanje odbacivanja otpada te uklanjanje tako odbačenog otpada, 

Ř osigurati provedbu Plana gospodarenja otpadom RH,

Ř osigurati donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom JLS, odnosno Grada Zagreba,

Ř osigurati provođenje izobrazno – informativne aktivnosti na svom području,

Ř osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,

Ř osigurati provedbu navedenih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s 

načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada,

Ř sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje 

gospodarenje posebnom kategorijom otpada, 

Ř JLS je obveznik plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje 

na području te JLS,

Ř JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno – informativnih 

aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne 

publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio,

Ř JLS dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o 

gospodarenju otpadom na svojem području,

Ř dostavljati godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka 

tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu.

JLS dužna je osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite 

okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom transparentnost rada.

 Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja sadrži: 

Ř kriterij obračuna količine otpada, 

Ř standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, 
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Ř najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, 

Ř obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, 

Ř područje pružanja javne usluge, 

Ř odredbe propisane uredbom o načinu gospodarenja komunalnim otpadom, 

Ř opće uvjete ugovora s korisnicima. 

Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada odluke iz članka 30. stavka 7. i odluku o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada iz članka 36. stavka 13. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu 

Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Također, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom utvrđene su obveze JLS glede odvojenog sakupljanja 

otpada prema kojima JLS izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, 

metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:

Ř funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području;

Ř postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom 

kategorijom otpada, na javnoj površini;

Ř obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za 

odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila;

Ř uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Sukladno članku 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) otpad čija se vrijedna svojstva 

mogu iskoristiti mora se odvojeno sakupljati i skladištiti kako bi se olakšala ili unaprijedila oporaba otpada 

sukladno člancima 7. i 9. Zakona ako je to izvedivo i opravdano u tehničkom i ekonomskom smislu i u smislu 

zaštite okoliša i ne smije se miješati s drugim otpadom ili drugim materijalom različitih svojstava.

Osiguravanje odgovarajućeg broja reciklažnih dvorišta:

Ř JLS koja ima 1.500 stanovnika ili manje, a nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna je 

osigurati funkcioniranje istog na svojem području posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu Zakona 

smatra reciklažnim dvorištem;

Ř JLS koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog 

dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području;

Ř JLS koja ima više od 100.000 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje četiri reciklažna 

dvorišta i još po jedno na svakih idućih 30.000 stanovnika na svojem području;

Ř JLS dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom 

mobilne jedinice koja se u smislu ovoga Zakona smatra reciklažnim dvorištem.

 Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način 

rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su 

uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 2111



Reciklažno dvorište

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem otpada dužna je:

Ř zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom sljedećem komunalnom otpadu nastalom u 

kućanstvu na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno 

dvorište: problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni (glomazni) otpad,

Ř odvojeno skladištiti otpad u odgovarajućim spremnicima,

Ř predati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada,

Ř sudjelovati u sustavima gospodarenja posebnom kategorijom otpada na način propisan propisom kojim se 

uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem utvrđuje, u suradnji s tijelima jedinice lokalne samouprave, pravo 

korištenja usluga reciklažnog dvorišta bez naknade.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument od osobe 

koja predaje otpad.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može zaprimati i otpad koji nije nastao na odgovarajućem području 

jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište kao i otpad koji nije nastao u 

kućanstvu. 

Osoba koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom.

Zabranjeno je krupni (glomazni) otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika.

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17) definiran je popis otpada, između ostalog i problematičnog 

otpada, kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati (Dodatak IV).

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom JLS mora osigurati i sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada te uklanjanje tako odbačenog otpada osiguranjem i provođenjem sljedećih mjera:

Ř uspostavljanje sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 

Ř uspostavljanje sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 

Ř provođenje redovnog godišnjeg nadzora područja JLS radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a 

posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada. 

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) definira sustav sakupljanja komunalnog otpada 

prema kojem se javna usluga pruža i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim 

standardima:

Ř korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu 

i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenog na javnoj 

površini i odvoz glomaznog otpada,

Ř odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se 

putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od 

biootpada.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pruža se javna usluga:

Ř prikupljanja miješanog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

Ř prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pružaju se bez naknade za korisnika usluge sljedeće usluge 

povezane s javnom uslugom:

Ř sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

Ř sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj 

površini,
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Ř sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na 
lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

Ř sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom 
dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge:
Ř preuzimanje otpada u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine miješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada,
Ř preuzimanje glomaznog otpada, osim preuzimanja glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom 

reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta kod korisnika usluge.

Spremnik kod korisnika usluge i spremnik postavljen na javnoj površini, smatraju se primarnim spremnikom 
propisanim posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

2.3. Institucionalni okvir

Nadležnosti u gospodarenju otpadom u RH propisane su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
Hrvatski sabor predstavničko je tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u RH. Uloga Sabora je donošenje 
odgovarajućeg zakonodavstva i nacionalnih strategija, jedna od kojih je i Strategija gospodarenja otpadom. Radna 
tijela Hrvatskoga sabora su odbori i povjerenstva koja raspravljaju o prijedlozima i poticajima za donošenje 
zakona i drugih akata, te o drugim pitanjima iz djelokruga Sabora, prate rad Vlade i drugih tijela i ustanova čiji rad 
nadzire Sabor sukladno Ustavu i zakonu, raspravlja o izvješćima tijela i ustanova koja ona temeljem zakona 
podnose Saboru, te nakon rasprave utvrđuju prijedloge akata i o tome izvješćuju Sabor.
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom gospodarenje otpadom i učinkovitost gospodarenja otpadom 
osiguravaju Vlada i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u RH u skladu s Ustavom i zakonima. Ona donosi nacionalni plan 
gospodarenja otpadom i provedbene propise (uredbe), usvaja Izvješće o stanju okoliša, predlaže Saboru 
odgovarajuće zakonodavstvo i strategije, te utvrđuje obvezujuće lokacije građevina u sustavu gospodarenja 
otpadom. Vlada osigurava uvjete i propisuje mjere za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) jedno je od tijela državne uprave koje je u sektoru otpada 
nadležno za pripremu novog zakonodavstva i standarda, pripremu strategije i plana gospodarenja otpadom RH, 
donošenje provedbenih propisa, predlaganje Izvješća o stanju okoliša, pripremu popratnog zakonodavstva i 
propisa, odobravanje zahvata koji se temelje na procjenama utjecaja na okoliš, izdavanje dozvola za gospodarenje 
opasnim otpadom i termičku obradu otpada, te koncesija za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, 
provedbu mjera gospodarenja opasnim otpadom, te vrši inspekciju i nadzor provedbe zakona i propisa i nadzor 
nad radom provedbenih tijela.
Provedbena tijela na državnoj razini su Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) je javna ustanova. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. 
Djelatnost Agencije je prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i 
praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te obavljanje stručnih poslova u vezi sa 
zaštitom okoliša i prirode. Agencija osigurava informacije o otpadu u skladu sa Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima. Ona prikuplja, objedinjava i obrađuje podatke o otpadu, 
osigurava i omogućuje pristup informacijama i podacima o otpadu, vodi informacijski sustav gospodarenja 
otpadom, razvija indikatore za praćenje stanja okoliša, priprema Izvješće o stanju okoliša i druga izvješća o stanju 
u sektoru otpada, sudjeluje u europskoj EIONET informacijskoj mreži, sudjeluje u pripremanju i provedbi 
projekata u sektoru otpada, te provodi koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje o provedbi Direktive 2008/98/EZ 
i ostalih propisa Europske unije iz područja gospodarenja otpadom.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja 
izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja 
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obnovljivih izvora energije. U sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH, Fond 
ima ulogu Posredničkog tijela 2 za pojedine specifične ciljeve iz područja zaštite okoliša i održivosti resursa, 
klimatskih promjena, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Iz područja gospodarenja otpadom u 
nadležnosti Fonda su naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada i rad sustava gospodarenja 
posebnim kategorijama, poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, naknade za 
odlaganje komunalnog otpada, naknade za odlaganje građevnog otpada. 

Jedinice područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) (županijske vlasti i Grad Zagreb) dostavljaju godišnje 
izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća o provedbi lokalnih planova 
gospodarenja otpadom Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, određuju lokacije za građevine gospodarenja 
otpadom u županijskim prostornim planovima, izdaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, izuzev 
dozvola za postupke termičke obrade otpada, osiguravaju uvjete i provedbu mjera za gospodarenje neopasnim 
otpadom, prikupljanje podataka o otpadu (ROO, i sl.).

U jedinicama lokalne samouprave (JLS) (općine i gradovi, uključujući Grad Zagreb) poslove vezane za 
gospodarenje otpadom obavljaju različita upravna tijela, najčešće nadležni upravni odjeli. Oni usvajaju lokalne 
planove gospodarenja otpadom i određuju lokacije u prostornim planovima, provode mjere za gospodarenje 
komunalnim otpadom, te prikupljaju i dostavljaju podatke.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati uvjete i provedbu 
propisanih mjera gospodarenja otpadom. Više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu 
sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.

Proizvođači i uvoznici proizvoda sudjeluju u sustavu gospodarenja otpadom na državnoj razini te na razinama 
JP(R)S, ovisno o načinu i stupnju organizacije, znanja, savjesti i osviještenosti; usvajaju planove gospodarenja 
otpadom i daju podatke o otpadu nadležnim tijelima.

Stručnjaci, savjetodavne tvrtke, stručne organizacije i udruženja provode aktivnosti koje unapređuju praksu, 
svijest, osviještenost i potiču sudjelovanje u pitanjima zaštite okoliša, uključujući pitanja gospodarenja otpadom.
Znanstvena i sveučilišna zajednica potiče i promovira principe održivog razvoja, zadužena za jačanje svijesti o 
pitanjima zaštite okoliša kroz predavanja i radionice, razvoj stručnih znanja, ali i generičkih lako prenosivih 
vještina, važnih kako za studente, tako i za buduće stručnjake u području gospodarenja otpadom.

Mediji podižu svijest i informiraju širu javnost o pitanjima zaštite okoliša. Odgovorni za davanje odgovarajućeg 
medijskog prostora temama zaštite okoliša i sprječavanju nastanka otpada, te za ispravan pristup obradi tih tema.

Civilni sektor provodi neformalne obrazovne programe, pronalazi i analizira ponuđene informacije i činjenice, 
zastupa javne interese, zadržava nepristranost u širenju informacija široj javnosti, surađuje s javnim tijelima u 
poticanju sudjelovanja javnosti u pitanjima zaštite okoliša, itd.

Šira javnost (potrošači) odlučuju o tome što i kako kupuju, te time kreiraju politiku sprječavanja nastanka otpada.

3. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM 

3.1. Osnovne značajke općine Donji Andrijevci

3.1.1. Osnovna obilježja prostora

Općina Donji Andrijevci smještena je u istočnom ravničarskom dijelu Brodsko-posavske županije. Općina ima 
2

površinu od 57 km , a prostire se od njene sjeverne granice s Osječko-baranjskom županijom do njene južne 
granice koju tvori rijeka Sava. Od rijeke Save odvaja ju uski pojas Općine Oprisavci. U okviru županije Općina 
graniči na zapadu s Općinom Garčin, na jugu s Općinom Oprisavci, a na istoku s općinama Vrpolje i Velika 
Kopanica. Općina Donji Andrijevci ima 2.81% površine Brodsko-posavske županije.
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Slika 1. Položaj općine Donji Andrijevci u Brodsko-posavskoj županiji 
(Prostorni plan Brodsko-posavske županije)

Kao jedinica lokalne samouprave obuhvaća naselja: Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo Topolje i Sredanci.
Općina Donji Andrijevci je povoljnog geoprometnog položaja, obzirom da njenim prostorom prolaze važni 
državni i međudržavni prometni koridori. Područje općine dobro je povezano cestovno i željeznički sa područjem 
cijele regije pa i šire. Istočnim dijelom prolazi trasa državne autoceste A5 koja prolazi kroz nenaseljeni dio općine, 
a autocesta A3 (GP Bregana – Zagreb – Slavonski Brod – Lipovac) prolazi južnim dijelom. Na prostoru općine 
smještene su četiri županijske ceste i tri lokalne ceste. Preko područja općine izgrađena je željeznička pruga 
Zagreb – Vinkovci u dužini od 4.075 m.
Područje općine Donji Andrijevci ima umjereno-kontinentalnu klimu, čija su glavna obilježja: umjereno hladna 
zima, topla ljeta i pretežito povoljan raspored oborina. Kontinentalne klime očituju se i u izrazitom porastu 
temperature zraka u proljetnim mjesecima. 
Unutar obuhvata područja općine Donji Andrijevci nema zaštićenih područja, ali se u prostornom obuhvatu nalazi 
jedno područje Ekološke mreže: Šume na Dilj gori (HR2000623) - područje ekološke mreže značajno za vrste i 
stanišne tipove (POVS). Plan gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci za razdoblje 2017. – 2022. godine 
usklađen je s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine za koji je proveden postupak 
strateške procjene, te su preventivne mjere koje su navedene u Planu, a koje treba provoditi, poštivanje svih 
zakonskih zahtjeva prema okolišu, poticanje korištenja ekološki prihvatljivih proizvoda te poticanje razvoja 
ekološko prihvatljive proizvodnje. Primjenom odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode te izbjegavanjem 
zahvata koji bi mogli negativno utjecati na zaštićena područja i područja ekološke mreže unutar obuhvata Plana, 
za očekivati je da neće doći do nepovoljnog utjecaja na bioraznolikost i ostale sastavnice okoliša na području 
općine Donji Andrijevci.

3.1.2. Stanovništvo

Prema posljednjem službenom popisu stanovništva iz 2011. godine, na području općine Donji Andrijevci živjelo 
je 3.709 stanovnika, što čini 2,3% ukupnog broja stanovnika u Brodsko-posavskoj županiji.
Prema kretanju ukupnog broja stanovnika (Tablica 2) vidi se kako je najveći pad stanovnika zabilježen u 2011. 

2
godini. Gustoća naseljenosti prema podacima o broju stanovnika u 2011. godini iznosi 65 stanovnika/km , a 
prosječna starost stanovništva 40,4 godina. 
Prirodni prirast u 2016. godini bilježi negativnu vrijednost -18. Uspoređujući s prethodnim godinama prirodni 
nastavlja se negativan trend. Vitalni indeks (živorođeni na sto umrlih) u 2016. godini iznosio 64.
Najviše stanovnika živi u naselju Donji Andrijevci njih 2.496 što čini ukupno 67% stanovnika općine.
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Tablica 2. Kretanje ukupnog broja stanovnika Brodsko-posavske županije i općine Donji Andrijevci 
od 1961. do 2011.godine

Godina 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 

Općina Donji Andrijevci 4.688 4.582 4.335 4.180 4.396 3.709 

Brodsko-posavska županija 154.309 164.065 167.667 174.998 176.765 158.575 

 

Stanovništvo općina Donji Andrijevci je 2011. godine živjelo u 1.453 kućanstva. Njih 1.167 je stalno nastanjeno 

(Tablica 3). 

Tablica 3. Broj stanova prema načinu korištenja u 2011. godini

 Stanovi za stalno stanovanje 

 Ukupno Ukupno Nastanjeni Privremeno 
nastanjeni 

Napušteni 

Općina 
Donji 
Andrijevci 

1.453 1.450 1.167 260 23 

 

Stanovi koji se koriste povremeno Stanovi u kojima se samo obavljala djelatnost 

Za odmor i rekreaciju U vrijeme sezonskih 
radova u
poljoprivredi 

Iznajmljivanje 
turistima 

Ostale djelatnosti 

- 1 - 2 

 Izvor: DZS

U općini Donji Andrijevci  prema statistikama nije zabilježen dolazak i noćenje turista. Prema ovome možemo 

zaključiti kako sektor turizma nema utjecaj na stvaranje količine otpada. 

3.2. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada odlaganju 
komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva 

3.2.1. Komunalni otpad

Zakon o održivom gospodarenju otpadom komunalni otpad definira kao otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je 

po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, a ne uključuje proizvodni otpad i otpad iz poljoprivrede i 

šumarstva.

Općina Donji Andrijevci uredila je područje gospodarenja komunalnim otpadom sljedećim propisom: Odluka o 

komunalnom redu („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 28/1/14).

Prema članku 179. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) jedinice lokalne 

samouprave dužne su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim 

otpadom (NN 50/17) donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada. Općina Donji Andrijevci je donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
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Komunalni otpad koji nastaje na području općine Donji Andrijevci prikuplja se od strane tvrtke Runolist d.o.o. s 

kojim je Općina sklopila ugovor o koncesiji, a usluga obuhvaća skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada.

Za analizu podataka o količinama proizvedenog komunalnog otpada na području općine Donji Andrijevci 

korišteni su podaci iz Izvješća o komunalnom otpadu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Na području općine Donji Andrijevci u 2016. godini proizvedeno je 275 t komunalnog otpada.

S obzirom na broj stanovnika prema popisu iz 2011. godine i prijavljene količine otpada u 2016. godini, može se 

izračunati kako svaki stanovnik općine Donji Andrijevci proizvede u prosjeku 0,2 kg otpada/dan odnosno oko 74 

kg komunalnog otpada godišnje, što je znatno ispod državnog prosjeka koji za Republiku Hrvatsku iznosi 392 kg 

godišnje. Ruralne sredine u pravilu generiraju manje komunalnog otpada od urbanih, navedeno odstupanje u 

količinama može upućivati i na postojanje tzv. „divljih“ odlagališta na kojima nepropisno završava dio 

komunalnog otpada.

Na slici 2. prikazane su proizvedene količine komunalnog otpada u periodu od 2012. do 2016. godine. 

Slika 2.  Količine proizvedenog komunalnog otpada za razdoblje 2012.-2016.

Količine ukupno proizvedenog otpada su rasle sve do 2015. godine, dok u 2016. godini pokazuju znatno 

smanjenje. Najveća količina sakupljenog komunalnog otpada u iznosu od 360 t prijavljena je 2015. godine. 
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Podaci za 2016. godinu o količinama sakupljenog komunalnog otpada po vrstama otpada prikazane su u tablici 4.

Tablica 4. Količine sakupljenog komunalnog otpada tijekom 2016. godine po vrstama otpada

Ključni broj 
otpada 
(KBO)1 

Naziv otpada Sakupljač Postupa
k (R/D)2 

Količina 
(t) 

20 03 01 miješani komunalni otpad Runolist d.o.o. D1 242,0 

15 01 02 plastična ambalaža Jakob Becker d.o.o. R3 15,5 

15 01 04 metalna ambalaža Jakob Becker d.o.o. R4 2,3 

15 01 07 staklena ambalaža Jakob Becker d.o.o. R5 15,7 

   Ukupno: 275,5 

 
Izvor: HAOP

Prema podacima iz tablice 4., najviše nastalog komunalnog otpada čini miješani komunalni otpad. 

S obzirom na postupke oporabe (R) i zbrinjavanja (D) otpada najveća količina komunalnog otpada odnosno 

miješani komunalni otpad se zbrinjava postupkom D1 što podrazumijeva odlaganje otpada u ili na tlo (na 

odlagališta). Ostali odvojeno sakupljeni otpad se upućuje na postupke oporabe.

U Općini Donji Andrijevci odvojeno se prikupljaju papir i karton, staklo, plastika i metal javnoj površini putem 

zelenog otoka. Glomazni otpad se odvozi dva puta godišnje prema rasporedu davatelja usluge.

Ovlašteni sakupljač, Jakob Becker d.o.o. prikuplja staklenu, plastičnu, metalnu i papirnu ambalažu iz trgovine 

Diskont Zorić d.o.o. s kojim ima skupljen ugovor, a u koju građani mogu predati otpadnu ambalažu. Količine 

prikazane u tablici 4. (staklo, plastika, metal) su prijavljene količine otpada od strane ovlaštenog sakupljača 

Jackob Becker d.o.o.

Na slici 3. su prikazane količine odvojeno sakupljenog otpada koji je predan na oporabu u razdoblju od 2013. do 

2016. godine.

Slika 3. Količine odvojeno sakupljenog otpadnog papira, stakla i plastike iz komunalnog otpada 

u razdoblju 2013.-2016. koje su predane na oporabu 
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Najveća količina odvojeno prikupljenog otpada zabilježena je 2013. godine kada je prikupljeno 52,3 t otpada, od 
toga najviše staklene ambalaže, što prema ukupnoj masi proizvedenog komunalnog otpada iznosi 19%. 
U 2016. godini odvojeno je prikupljeno 33,5 t otpada. Sav odvojeno prikupljeni otpad iz trgovine tvrtka Jackob 
Becker d.o.o. predaje na oporabu ovlaštenim oporabiteljima. Od odvojeno sakupljenog otpada građani najviše 
predaju staklenu i plastičnu ambalažu. Oporabu metalne ambalaže vrši ovlaštena tvrtka C.I.O.S. d.o.o. iz Zagreba, 
plastičnu ambalažu oporabljuje Drava Internacional d.o.o. iz Osijeka, a staklenu ambalažu Unija Nova d.o.o.
Razmatrajući zakonski propisanu obvezu JLS-a prema članku 55. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 
94/13, 74/17), do 1. siječnja 2020. Republika Hrvatska mora osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 
sljedećih otpadnih materijala: papir, metal, plastika i staklo iz kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora ako su 
ti tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva, u minimalnom udjelu od 50 % mase otpada. 
Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine propisan je i novi cilj gdje je do kraja 2022. 
godine potrebno odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, 
plastika, metal, biootpad i dr.).

3.2.2. Biorazgradivi komunalni otpad

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 

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

razgradiv otpad. 

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne 

usluge je biootpad i otpadni papir i karton.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu predložila je koeficijente za izračunavanje biorazgradive komponente 

pojedinih morfoloških sastavnica dobivenih analizom sastava komunalnog otpada. Temeljem koeficijenata u  

tablici 5. izračunate su količine biorazgradivog otpada u 2016. godini.

Količina proizvedenog biorazgradivog otpada u 2016. godini iznosila je 157,3 t.

Najveća količina proizvedene količine biorazgradivog komunalnog otpada (miješani komunalni otpad) ide na 

postupak zbrinjavanja D1 (odlaganje na odlagalište).

Tablica 5. Prikaz količina proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada u 2016. godini

Ključni 
broj 

otpada 

Naziv otpada Proizvedeni 
komunalni otpad 

(t) 

Koeficijent izračuna 
biorazgradive 
komponente 

Proizvedeni 
biorazgradivi 

komunalni 
otpad (t) 

20 03 01 miješani komunalni otpad 242,0 0,65 157,3 

    Ukupno: 157,3 

 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 2119



3.2.3. Sastav miješanog komunalnog otpada

U smislu ovog plana miješani komunalni otpad je mješavina komunalnog otpada koja i nakon izdvajanja i 

odvojenog sakupljanja još uvijek sadrži materijale kao što su papir, staklo i dr.  Sakuplja se jednim spremnikom, a 

u Katalogu otpada označen je ključnim brojem 20 03 01. 

Sustavna analiza sastava miješanog komunalnog otpada na nacionalnoj razini pa tako niti na području Brodsko-

posavske županije i općine Donji Andrijevci ne provodi se. Prema zadnjim službenim raspoloživim podacima 

procijenjeni sastav miješanog komunalnog otpada za Republiku Hrvatsku dat je u tablici 6.

Tablica 6. Procijenjeni sastav miješanog komunalnog otpada u RH s raspodjelom udjela 
sitnice na njezine sastavnice, 2015. 

Sastavnica Udio (%) 

Kuhinjski otpad 30,9 

Papir i karton 23,2 

Plastika 22,9 

Ostali otpad (pelene, zemlja, prašina, pijesak, nedefinirano) 6,3 

Vrtni otpad 5,7 

Tekstil/odjeća 3,7 

Staklo 3,7 

Metal 2,1 

Drvo 1,0 

Koža/kosti 0,5 

Guma 0,2 

Ukupno 100 

 
Izvor: HAOP

3.2.4. Odlaganje komunalnog otpada

Na području općine Donji Andrijevci otpad se odlagao na odlagalištu „Alabarica“ u periodu od 1992. do 2005. 

godine kada je odlagalište zatvoreno. Odlagalište je službeno i sanirano krajem 9. mjeseca 2016. godine. U 

narednim godinama će se provoditi monitoring nad saniranim odlagalištem.

Danas se prikupljeni miješani komunalni otpad s područja općine odvozi na odlagalište „Vitika“ u Đakovu koje se 

nalazi na cesti Đakovo - Vinkovci u jugoistočnoj periferiji grada Đakova. Od centra Đakova odlagalište je 

udaljeno oko 2.5 km.

3.2.5. Proizvodni otpad

Zakon o održivom gospodarenju otpadom definira proizvodni otpad kao otpad koji nastaje u proizvodnom 

procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u 

proizvodnom procesu istog proizvođača.
Prema službenim podacima HAOP, nema evidencije o prijavljenim količinama proizvodnog otpada za 2015. i 
2016. godinu. Prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) proizvođači nisu dužni prijaviti 
količine opasnog otpada u ukupnoj količini manjoj od 0,5 tona godišnje i neopasnog otpada u ukupnoj količini 
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manjoj od 20 tona godišnje. Ova odredba je stupila na snagu sredinom 2015. godine, a obveznici prijave 
prijavljuju podatke u Registar onečišćavanja okoliša početkom tekuće godine za prethodnu godinu. Navedeno 
podrazumijeva da su obveznici prijave (proizvođači otpada) bili dužni ove odredbe već i za 2015. izvještajnu 
godinu, pa time su i zadnje prijavljene količine bile u 2014. godini kada je ukupno prijavljeno svega 0,5 t otpada, i 
to opasnog otpada. Prema navedenom se da zaključiti kako u 2015. i 2016. godini na području općine Donji 
Andrijevci od strane proizvođača otpada nije nastalo više od 20 t neopasnog proizvodnog otpada niti više od 0,5 t 
opasnog proizvodnog otpada.

3.2.6. Postojeći sustav za sakupljanje komunalnog otpada

Obuhvat stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpada za područje općine Donji Andrijevci je 
100%.
Organizirano prikupljanje miješanog komunalnog otpada kao i isporuka komunalnih usluga vrši se od strane 
komunalne tvrtke Runolist d.o.o., Vrpolje. 
Stanovništvo miješani komunalni otpad sakupljaju u spremnicima zapremine 120 L, a pravne osobe u 120L i 1.100 
L. Ukoliko je spremnik nedovoljne zapremnine, tvrtka Runolist d.o.o. nudi posebne PVC vreće od 5 ili 10 komada 
u paketu.

Tablica 10. Broj spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada 

Volumen spremnika Broj 

Fizičke osobe 

120 L 812 

Ukupno 812 

Pravne osobe 

120 L 27 

1.100 L 5 

Ukupno 32 

 
Izvor: Runolist d.o.o.

Sakupljanje korisnog otpada se vrši putem zelenog otoka. Na području općine Donji Andrijevci je postavljen jedan 

zeleni otok na kojem se odvojeno sakuplja papir, staklo, plastika/metal i tekstil (spremnici zapremnine 1.100 L), i 

također postoji spremnik za otpadne baterije od 120L.

Tablica 11. Vrste i broj spremnika za sakupljanje odvojeno prikupljenog otpada 

Vrsta spremnika Broj 

Fizičke osobe 

Zeleni otok sa 4 spremnika (papir i karton, plastika/metal, stakli i tekstil) 
od 1.100 L 

1 

Spremnik za sakupljanje otpadnih baterija od 120 L 1 

 
Izvor: Runolist d.o.o.
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Zelen otok je postavljen na sljedećoj lokaciji:

· Trg kralja Tomislava 8 (kod osnovne škole)

Miješani komunalni otpad se odvozi jednom tjedno (petkom).

Uslugu odvojenog prikupljanja i prijevoza glomaznog otpada također vrši komunalna tvrtka Runolist d.o.o. 

Sakupljanje glomaznog otpada obavlja se organizirano najmanje jednom godišnje.

Tablica 9. prikazuje pregled postojećeg voznog parka za sakupljanje otpada.

Tablica 9. Pregled postojećeg voznog parka

Tip vozila Kapacitet Broj vozila 

Specijalna vozila namijenjenih prijevozu miješanog komunalnog 
otpada  

12 m3 
2 

Specijalna vozila namijenjena prijevozu glomaznog komunalnog 
otpada 

12 m3 
1 

 
Izvor: Runolist d.o.o.

Sukladno kriterijima iz Odluke o prethodnoj suglasnosti za povećanje cijena za komunalne usluge skupljanja i 
odvoza komunalnog otpada cijena za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada (spremnici 120 L) za 
fizičke i pravne osobe, mjesečno iznosi 50,00 kn s PDV-om. Za pravne osobe koje imaju spremnik od 1.100 L   
plaćaju mjesečno 487,50 kn bez PDV-a.
Novim Cjenikom javne usluge Općina Donji Andrijevci će se definirati nove cijene sukladno Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a cijena usluge će se obračunavati 
razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju pri čemu će kriterij količine otpada u obračunskom 
razdoblju biti volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.

3.3. Postojeće i planirane građevine, uređaji za gospodarenje otpadom i status sanacije neusklađenih 
odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom građevine za gospodarenje otpadom u smislu dokumenata prostornog 
uređenja dijeli na one od državnog značaja, županijskog značaja i lokalnog značaja. Građevina za gospodarenje 
otpadom od državnog značaja je centar za gospodarenje otpadom, spalionica otpada i odlagalište opasnog otpada.
Građevina za gospodarenje otpadom od županijskog značaja je odlagalište neopasnog otpada i kazeta za 
zbrinjavanje azbesta. Sve ostale građevine za gospodarenje otpadom su lokalnog značaja.
Dodatno Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine definirane su 
slijedeće kategorije građevina, a koje uključuju i postrojenja za gospodarenje otpadom u smislu planiranja u 
dokumentima prostornog uređenja (lokacije):
Ř građevine od državnog značaja: 
· centar za gospodarenje otpadom,
· spalionica otpada,
· odlagalište opasnog otpada.

Ř građevine od regionalnog značaja:
· reciklažni centri,
· sortirnice,
· postrojenja za biološku (aerobnu i anaerobnu) obradu otpada,
· građevine za obradu opasnog i neopasnog otpada, osim onih od državnog značaja,
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· odlagalište neopasnog otpada uključujući i odlagalište s kazetom za zbrinjavanje građevnog otpada koji 
sadrži azbest,
· odlagalište inertnog otpada.

Ř građevine od lokalnog značaja:
· centri za ponovnu uporabu,
· reciklažna dvorišta,
· ostale građevine za sakupljanje i obradu otpada koje nisu od državnog i regionalnog značaja.

3.3.1. Građevine za gospodarenje otpadom određene prostorno – planskom dokumentacijom

Dokumenti prostornog uređenja koji se dotiču gospodarenja otpadom, prvenstveno lokacija građevina i 
postrojenja za gospodarenje otpadom, a koji su relevantni za Općinu Donji Andrijevci, su Prostorni plan uređenja 
općine Donji Andrijevci.
Izvod iz Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ - 
broj 19/02, 15/11, 28/14) navodi:

Postupanje s otpadom

Članak 96.

„(1) Planom je određeno da će lokacija odlaganje komunalnog otpada za općinu D. Andrijevci sukladno studiji 
utjecaja na okoliš biti sanirana i po uspostavi ŽCGO formirana kao reciklažno dvorište, a današnjoj proširenoj 
lokaciji što je prikazano na grafičkom listu br. 1: «Korištenje i namjena površina» u mjerilu 1:25000. i na 
grafičkom listu br. 4a: «Građevinska područja naselja i područja Idejno-urbanističkog uređenja centra općine u 
smislu posebnih uvjeta za korištenje» u mjerilu 1:5000. 
(2) U svim naseljima Planom se omogućava u zonama označenim kao građevinsko izgrađeno i neizgrađeno 
zemljište izgradnja „zelenih otoka“ uz ili u sastavu javnih površina. Dimenzija se određuje sukladno potrebama. 
(3) Mjerama poticati i organizirati sakupljanje i odvoz biootpada biljnoga podrijetla, koji će se prerađivati za 
kompost. Potrebno je poticati građane da u svojim vrtovima ureduju malena kompostišta za potrebe 
domaćinstva.“

3.3.2. Postojeće i planirane građevine za gospodarenje otpadom

Ř Centar za gospodarenje otpadom 

U Planu gospodarenja otpadom RH se navodi da će se osim već izgrađenih CGO-a (Kaštijun i Marišćina) i CGO-a 
koji su u provedbi (Biljane Donje i Bikarac) nastaviti s pripremom CGO-a definiranim Planom gospodarenja 
otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine, kao i s pripremom CGO-a na novo utvrđenim 
lokacijama. 
Prilikom planiranja kapaciteta CGO-a potrebno je za svaki izraditi studiju izvedivosti koja će uvažavati ciljeve u 
gospodarenju otpadom koji se trebaju postići ovim Planom. U studiji trebaju biti prikazane sve mjere koje je 
potrebno provesti na širem području obuhvata CGO-a da bi se dosegli ciljevi i opravdao planirani kapacitet.
Nakon uspostave Centra za gospodarenja otpadom kojim će biti obuhvaćeno područje općine Donji Andrijevci, 
otpad se planira odvoziti na lokaciju Centra gdje će se otpad obrađivati.

Ř Reciklažno dvorište

Općina Donji Andrijevci nije na svom području osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta. Člankom 6. 
Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) postavljeni su uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio 
građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom odnosno reciklažno dvorište.
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U Prostornom planu uređenja se navodi da na prostoru saniranog odlagališta Alabarica se može uspostaviti i 
reciklažno dvorište. Općina će prije izgradnje reciklažnog dvorišta odlučiti se za točnu lokaciju uspostave 
reciklažnog dvorišta.
Preduvjet izgradnji reciklažnog dvorišta je izrađen Glavni projekt i ishođena pravomoćna građevinska dozvola.
Općina Donji Andrijevci se može prijaviti na natječaj za dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih 
dvorišta“ u kojem se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi 
projekata u svezi s izgradnjom, opremanjem i upravljanjem reciklažnim dvorištima. U natječajima je definiran 
najviši iznos koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu za izgradnju reciklažnog dvorišta, a iznos bespovratnih 
sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih 
troškova projekta.
Do uspostave reciklažnog dvorišta općina Donji Andrijevci će osigurati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada 
putem mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom svaka tri mjeseca u svakom naselju.

3.3.3. Status sanacije neusklađenih odlagališta

Projekt sanacija neusklađenog odlagališta otpada „Alabarica“ koje se nalazi na području općine Donji Andrijevci 
u Brodsko - posavskoj županiji završen je uspješno. Cilj projekta sanacije odlagališta „Alabarica“ bio je spriječiti 
daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija neuređenog, zatvorenog 
odlagališta sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata, te je sanacijom u 
potpunosti postignut taj cilj.
Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada „Alabarica“ provodio se u sklopu Operativnog programa „Zaštita 
okoliša“ 2007.-2013., Prioritetna os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog 
sustava gospodarenja otpadom, Mjera 1.2 – Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. Projekt je pridonio 
ispunjenu ciljeva operativnog programa jer će se sanacijom neuređenog odlagališta poboljšati stanje podzemnih i 
površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini.
Svi radovi izvedeni su u cijelosti i u skladu s glavnim i izvedbenim projektom što je potvrđeno uporabnom 
dozvolom koja je izdana dana 28.9.2016. godine. Time su završene sve aktivnosti na odlagalištu, te je odlagalište 
predano na korištenje Naručitelju. Do kraja razdoblja provedbe Naručitelju je preostala obveza monitoringa 
procijedih i podzemnih voda na zatvorenom odlagalištu koji se mora provoditi najmanje 20 godina nakon 
prestanka odlaganja kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša, te omogućila sigurnost lokacije i gravitirajućeg 
područja.
Kao zaključak može se reći da je projekt Sanacije odlagališta otpada „Alabarica“ u Općini Donji Andrijevci 
završen uspješno. Općina Donji Andrijevci uspjela je u svojem cilju da uz pomoć sufinanciranja riješi veliki 
problem neusklađenog odlagališta i eliminira negativne učinke odlaganja otpada, zaštitu podzemnih i površinskih 
voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini. Postignuti su sve planirane aktivnosti i dostignuti svi planirani ciljevi te 
su svi sudionici uspješno dovršili svoje ugovore vezane uz projekt.

Slika 4. Sanirano odlagalište „Alabarica“
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3.3.4. Lokacije onečišćene otpadom i njihovo uklanjanje

Lokacije onečišćene otpadom smatraju se sve one lokacije na kojima se nalaze određene količine obrađenog i/ili 
neobrađenog otpada, a koje nisu usklađene s odredbama važećih zakonskih propisa.

Razlikuju se:
- Postojeća odlagališta neopasnog i/ili inertnog otpada na kojima nije provedeno usklađivanje postojećeg 
stanja s odredbama nacionalnog i europskog zakonodavstva te gdje u njihovom radu nisu primijenjene NRT 
(najbolje raspoložive tehnologije),
- Lokacije odbačenog otpada – tzv. „divlja“ odlagališta otpada, 
- „Crne točke“ – lokacije visokog rizika onečišćene proizvodnim (tehnološkim) otpadom.

Ř Lokacije odbačenog otpada – „Divlja“ odlagališta otpada

„Divlja“ odlagališta otpada odnosno lokacije odbačenog otpada su mjesta gdje najčešće fizičke i/ili pravne osobe 

odbacuju otpad. Iskustvo je pokazalo da je riječ o „naučenim“ lokacijama na koje se otpad odbacuje i nakon 

provedene sanacije, odnosno uklanjanja otpada što je često rezultat nedosljedne provedbe zakonskih propisa 

kojima je uređena obaveza uklanjanja odbačenog otpada od strane vlasnika, posjednika ili korisnika nekretnine. 

Uglavnom je riječ o građevnom i glomaznom otpadu, a nešto rjeđe o miješanom komunalnom i ostalim 

kategorijama komunalnog otpada. 

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom službe nadležne za komunalni red, JLS nadležne su za 

provedbu mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada. Navedene mjere 

uključuju provedbu redovitog godišnjeg nadzora i vođenje evidencije o lokacijama odbačenog otpada, 

procijenjenoj količini odbačenog otpada, obvezniku uklanjanja otpada i predaju otpada osobi ovlaštenoj za 

gospodarenje otpadom. Trenutno ne postoji jedinstvena nacionalna baza podataka lokacija odbačenog otpada, ali 

su pojedine županije i gradovi uspostavile vlastite informacijske sustave evidencije. Sustav evidentiranja lokacija 

odbačenog otpada biti će uspostavljen u sklopu Informacijskog sustava gospodarenja otpadom u nadležnosti 

HAOP.
Na području općine Donji Andrijevci postoji lokacija Baruge k.č. 1335 Donji Andrijevci.
U Općini Donji Andrijevci je uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i 
evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 
uspostavljen je putem internet stranice općine Donji Andrijevci (www.donjiandrijevci.hr) u posebno označenoj 
rubrici „Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu“ .
Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu preuzima se na internet stranicama općine Donji Andrijevci 
(www.donjiandrijevci.hr) te ispunjeni obrazac treba dostaviti na adresu općine Donji Andrijevci, Trg kralja 
Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci ili na e-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com. Isto tako prijava se može 
podnijeti i osobnim dolaskom u općinsku upravu na adresi Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci.
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3.4. Ocjena stanja

U Općini Donji Andrijevci komunalni otpad se organizirano prikuplja od strane davatelja usluge Runolist d.o.o.

Odvojeno sakupljanje papira i kartona, plastike, metala, stakla i tekstila se provodi putem zelenog otoka koji je 

postavljen u centru općine kod osnovne škole. Također građani otpadnu ambalažu (papirnu, plastičnu, staklenu i 

metalnu) predaju u trgovinu na području općine koji preuzima ovlašteni sakupljač Jakob Becker d.o.o.

Miješani komunalni otpad se prikuplja jednom tjedno. Glomazni otpad se organizirano prikuplja najmanje 

jednom godišnje bez naknade.

Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području općine Donji Andrijevci definirat će se pružanje javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s javnom uslugom. 

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) biorazgradivi otpad (biorazgradivi otpad u 

okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton) će se prikupljati na lokaciji korisnika usluge, na način da se 

papir i karton odvojeno prikuplja od biootpada.  

Građanima se uz pomoć sufinanciranja komunalne opreme podijeliti i komposteri za kućno kompostiranje 

biootpada. Nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje biootpada moći će se nabaviti uz sufinanciranje putem 

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. za potrebe smanjena količina otpada koji se odlaže 

na odlagališta uvođenjem odvojenog skupljanja biootpada.

Općina Donji Andrijevci će izgraditi reciklažno dvorište u kojem bi se prikupljale i privremeno skladištile one 

vrste otpada koje su propisane Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom. Do uspostave reciklažnog 

dvorišta Općina će osigurati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta 

najmanje jednom svaka tri mjeseca u svakom naselju.

Miješani komunalni otpad sa područja općine Donji Andrijevci se odlaže na odlagalištu „Vitika“ u Đakovu. 

Odlagalište „Alabarica“ na području općine Donji Andrijevci je sanirano sredstvima EU fondova.

U Općini Donji Andrijevci je uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i 

evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

U budućem razdoblju potrebno intenzivno provoditi izobrazno-informativne aktivnosti namijenjene građanima 

vezano za selektivno odvajanje otpada kako bi se što više približili zakonskim ciljevima u sakupljanju otpada, 

provoditi akcije sakupljanja otpada, sanirati lokacije odbačenog otpada („divlja odlagališta“) i što prije uspostaviti 

mobilno reciklažno dvorište i reciklažno dvorište. 

3.5. Ostvarivanje ciljeva

1.2.1. Ciljne vrijednosti gospodarenja komunalnim otpadom do 2022. godine sukladno Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom RH

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom potrebno je osigurati pripremu za ponovnu uporabu i 

recikliranje sljedećih otpadnih materijala: papir, metal, plastika i staklo iz kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih 

izvora ako su ti tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva, u minimalnom udjelu od 50% mase otpada u 

proizvedenom komunalnom otpadu do 01.01.2020. godine.

Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u donosu na 2015. godinu na području 

općine sukladno PGO RH su:

Ř Cilj 1.1: Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%, 

Ř Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, 

plastika, metal, biootpad i dr.), 

Ř Cilj 1.3: odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada,

Ř Cilj 1.4: odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.
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Stupanjem na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) određene su granične količine 

miješanog komunalnog otpada za određivanje iznosa poticajne naknade za smanjenje količine proizvedenog 

miješanog komunalnog otpada. 

Ř Odvojeno sakupiti najmanje 50% zbirne mase otpada (prioritetno papir, metal, plastika i staklo) u 

proizvedenom komunalnom otpadu – Zakon o održivom gospodarenju otpadom

U sljedećoj tablici (Tablica 10) prikazan je plan povećanja količina odvojeno prikupljenog papira, plastike, metala 

i stakla za razdoblje od 2017. – 2020. godine. 

Projekcija je rađena ciljem da se prikaže dinamika ostvarenja obveze pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje, 

u minimalnom udjelu od 50 % mase otpada do 1. siječnja 2020.

U 2015. godini odvojeno je prikupljeno 32,3 t papira, plastike, stakla i metala od toga 16,74 t plastike i 14,2 t stakla.

U svrhu postizanja zakonskog cilja osiguranja pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnog papira i 

kartona, plastike, metala i stakla, uz pretpostavku nepromijenjenog sastava proizvedenog komunalnog otpada, 

odnosno postojanosti udjela otpadnog papira i kartona, plastike, metala i stakla u komunalnom otpadu od 52%, te 

da će se sve sakupljene količine predati na recikliranje i pripremu za ponovnu uporabu  potrebno je, u odnosu na 

2015. godinu, ukupnu količinu odvojeno sakupljenog papira, plastike, stakla i metala do 01. siječnja 2020. godine 

povećati za oko 70 t.

Ř Cilj 1.1: Smanjenje mase proizvedenog komunalnog otpada za 5%

Prema raspoloživim podacima iz 2015. godine za Općinu Donji Andrijevci, proizvedeno je ukupno 360 tona 

otpada. Primijenivši cilj u kojem je potrebno smanjiti masu proizvedenog komunalnog otpada za 5% na Općinu 

Donji Andrijevci, treba smanjiti količine ukupno proizvedenog otpada za oko 18 t do kraja 2022. godine. Općina 

Donji Andrijevci već pokazuje trend smanjenja ukupnih nastalih količina, pa je tako u 2016. godini proizvedeno 

275 t otpada što je za 24% manje od proizvedene količine u 2015. godini.

Ř Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, 

plastika, metal, biootpad i dr.)

U tablici 11. prikazan je plan povećanja količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada za razdoblje od 2017. 
– 2022. godine s ciljem da zbroj svih odvojeno sakupljenih vrsta otpada bude 60% proizvedene količine 
komunalnog otpada na kraju 2022. godine.

Tablica 10. Plan povećanja odvojeno sakupljenih komponenti (prioritetno papir, 
plastika, metal i staklo) za razdoblje od 2017. do kraja 2019. godine

Godina Količine prikupljenog papira, 
metala, plastike i stakla (t) 

Udio prikupljenog  otpada (%) 

2017. 66,7 33,0 

2018. 83,9 41,5 

2019. 101,1 50,0 
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Tablica 11. Plan povećanja količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada za razdoblje 
od 2017. – 2022. godine prema stopama iz PGO RH

Godina Odvojeno prikupljen papir, 
staklo, plastika, 

metal, biootpad i dr.(t) 

Udio prikupljenog  otpada (%) 

2017. 108,3 30 

2018. 130,0 36 

2019. 158,9 44 

2020. 187,8 52 

2021. 202,2 56 

2022. 216,7 60 

 

Stopa odvojeno sakupljenog otpada u 2015. godini iznosila je 10% u odnosu na ukupnu masu u proizvedenom 

komunalnom otpadu. Kako bi se postigao cilj iz Plana, do kraja 2022. godine potrebno je ukupnu količinu povećati 

za oko 180 t (Tablica 11).

U 2015. godini sakupljeno je 328 t miješanog komunalnog otpada. S obzirom na zakonsku obvezu povećanja 

ukupne mase odvojeno prikupljenog otpadnog  papira, stakla, plastike, metala (a po mogućnosti i iz drugih izvora, 

ako si ti tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva) iz komunalnog otpada u minimalnom udjelu od 50% mase tog 

otpada u proizvedenom komunalnom otpadu do 01.01.2020. godine, kao i s obzirom na cilj iz Plana gospodarenja 

otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. prema kojem je potrebno odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada do 

kraja 2022. godine prioritetno (papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.), u Općini Donji Andrijevci će 

biti potrebno znatno smanjiti količine sakupljenog miješanog komunalnog otpada.

Uredbom o komunalnom otpadu propisane su granične količine miješanog komunalnog otpada koje će se 

primjenjivati u postupku određivanje iznosa poticajne naknade za smanjenje količine proizvedenog miješanog 

otpada. Granična količina za 2022. godinu iznosi 50% od ukupno proizvedene količine miješanog komunalnog 

otpada u 2015. godini što je za Općinu iznosilo 328 t, što znači da je do 2022. godine potrebno svesti količine na 

164 t.

Ř Cilj 1.3: odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog 

otpada

Posebno je i propisan cilj u kojem se traži odvojeno prikupljanje 40% mase proizvedenog biootpada. U tablici 12. 

dan je plan povećanja količina odvojeno prikupljenog biootpada. 
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Tablica 12. Plan povećanja količina odvojeno sakupljenog biootpada za razdoblje 
od 2017. – 2022. godine prema stopama iz PGO RH

Godina Biootpad (t) Udio prikupljenog biootpada 
(%) 

2017. 13,0 11 

2018. 19,6 17 

2019. 26,1 23 

2020. 32,6 29 

2021. 39,1 34 

2022. 45,6 40 
 

Ř Cilj 1.4: odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

Sukladno PGO RH, do kraja planskog razdoblja količinu komunalnog otpada koji se odlaže potrebno je postupno 

smanjiti na 25% količine proizvedene u 2015. godini. U 2015. godini ukupno je proizvedeno 360 t otpada. Da bi se 

postigao navedeni cilj, količinu komunalnog otpada za odlaganje sa zatečenih oko 328 t u 2015. godine treba 

postupno svesti na oko  90t. 

Smanjenje količine komunalnog otpada za odlaganje postići će se realizacijom mjera kojima će se osigurati 

provedba prethodno navedenih ciljeva te poduzimanjem svih potrebnih mjera kako bi se spriječilo odlaganje 

neobrađenog preostalog otpada. 
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4. MJERE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 

OTPADA, IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Sprječavanje nastanka otpada definirano je člankom 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 

73/17). Sprječavanje nastanka otpada na prvom je mjestu u redu prvenstva gospodarenja otpadom, a 

podrazumijeva mjere poduzete prije negoli neka tvar, materijal ili proizvod postane otpad, u svrhu smanjenja 

količina otpada, uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda putem ponovne 

uporabe proizvoda, smanjenja negativnih utjecaja nastalog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje, te smanjenja 

sadržaja opasnih tvari u materijalima i proizvodima.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje osnovne mjere sprječavanja nastanka otpada, a sukladno 

zakonskim odredbama sastavni dio Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. 

godine je i Plan sprječavanja nastanka otpada. 

Slika 5. Shema sustava sprječavanja nastanka otpada sukladno 
Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.
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U sustavima kružnoga gospodarstva koje predlaže Europska komisija i Planu gospodarenja otpadom RH za 
razdoblje 2017. – 2022. godine, dodana se vrijednost proizvoda zadržava što je dulje moguće i ne stvara se otpad. 
Resursi se zadržavaju u gospodarstvu nakon kraja uporabnog vijeka proizvoda kako bi se opetovano produktivno 
upotrebljavali i tako stvarali novu vrijednost.
Prvi od ciljeva u Planu je smanjenje ukupne količina proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno 
proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini na nacionalnoj razini, a kao najvažnije mjere za 
postizanje navedenog cilja su uspostava Centara za ponovnu uporabu i uspostava sustava kućnog kompostiranja.

Centri za ponovnu uporabu

Prema redu prvenstva u gospodarenju otpadom djelatnosti centra predstavljaju aktivnosti sprječavanja nastanka 
otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu.
Uspostavom centara za ponovnu uporabu potiče se razmjena i ponovna uporaba isluženih proizvoda ili stvari i 
predmeta koje posjednik ne treba i ne želi, a još uvijek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno 
se mogu uporabiti tekstil (odjeća i obuća), namještaj, električni i elektronički uređaji, te predmeti široke potrošnje 
poput posuđa, knjiga, igračaka, sportske opreme, bicikala, dječje opreme i sl. 
Prema Planu gospodarenja otpadom RH u okviru reciklažnog dvorišta može se osigurati odvojeni dio za ponovnu 
uporabu proizvoda (npr. „kutak ponovne uporabe proizvoda“).

Kućno kompostiranje

U Planu sprječavanja nastanka otpada kao i u cijelom Planu gospodarenja otpadom RH jedne od važnijih mjera su 
sprječavanje nastanka biootpada i odvojeno sakupljanje biootpada u svrhu oporabe. Kao jedna od mjera za 
sprječavanje nastanka biootpada definirano je i poticanje kućnog kompostiranja. Cilj je postići da kućanstva 
odvajaju biootpad od ostalog kućnog (komunalnog) otpada odlaganjem u spremnike za biootpad, te da 
kompostiranjem u vlastitim komposterima ili u vlastitom vrtu smanje ukupnu količinu proizvedenog biootpada. 
Za postizanje ovog cilja bit će potrebno izraditi edukacijsko informativne materijale, organizirati promidžbene 
aktivnosti i radionice, a s obzirom da primjena kućnog kompostiranja ovisi o dostupnim površinama za korištenje 
proizvedenog komposta, prioritet za provođenje ove mjere su ruralna područja, odnosno predgrađa urbanih 
sredina s većim brojem samostalnih stambenih jedinica s okućnicom. 
Predmetni Plan gospodarenja otpadom RH obuhvaća slijedeće mjere kućnog kompostiranja:
Ř nabavu i distribuciju kućnih kompostera,
Ř izradu edukacijsko-informativnih materijala, i
Ř organizaciju edukativnih i promidžbenih aktivnosti i radionica.

Ostali ciljevi i prioriteti u nacionalnom Planu su sprječavanje nastanka komunalnog otpada, električnog i 
elektroničkog otpada, sprječavanje nastanka otpadnog papira i kartona, sprječavanje nastanka građevnog otpada.
Za plansko razdoblje u Općini Donji Andrijevci nabavit će se spremnici za kompostiranje biootpada te će se 
izraditi edukacijsko-informativni materijali i organizirat će se edukativne i promidžbene aktivnosti i radionice.

Izobrazno-informativne aktivnosti

Obveza jedinica lokalne samouprave je osiguranje izobrazno-informativnih aktivnosti propisanih Zakonom o 
održivom gospodarenju otpadom, a kako slijedi: 
Ř jedinica lokalne samouprave dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu 

izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne 
tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao 
što su televizija i radio,

Ř jedinica lokalne samouprave dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice 
s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području,

Ř izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana 
gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
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Uspjeh i realizacija svih zadanih ciljeva gospodarenja otpadom značajno ovisi o informiranosti i kontinuiranom 
obrazovanju svih sudionika u procesu stvaranja i gospodarenja otpadom te je nužno kontinuirano informiranje i 
obrazovanje svih sudionika u procesu. Obzirom na navedeno, izobrazno-informativne aktivnosti potrebno je 
organizirati na način da se osiguraju aktivnosti koje će omogućiti dostupnost informacija o važnosti i načinima 
sprječavanja nastanka otpada kao i važnosti odvojenog sakupljanja otpada i odgovarajućeg gospodarenja njime 
(primjerice sustavno informiranje javnosti putem pisanih medija, radija i televizije). 
Informiranje i izobrazba mogu se provoditi i raspačavanjem letaka, postavljanjem plakata na javnim mjestima i sl. 
Svakako u izobrazno-informativne aktivnosti treba uključiti i edukaciju po vrtićima i školama sa svrhom 
razvijanja ekološke svijesti kod djece i mladih.
Sukladno navedenom za Općini Donji Andrijevci se predlažu izobrazno-informativne aktivnosti koje će biti 
usmjerene na odvojeno sakupljene količine otpada, o usluzi prijevoza glomaznog komunalnog otpada, a potrebno 
je uspostaviti i edukativno-informativne aktivnosti u vrtićima i školama gdje bi se organizirala predavanja.
Osim edukacija koje su usmjerene na odvojeno prikupljanje otpada, a u svrhu promicanju kružnog gospodarstva 
predlažu se dodatne edukacije usmjerene na sprječavanje nastanka komunalnog otpada, a osobito na sprječavanje 
nastanka otpada od hrane. Kako je sprječavanje nastanka otpada prvo u redu gospodarenja otpadom potrebno je 
intenzivirati edukacijske aktivnosti, te ne samo informirati građane putem letaka i brošura, već se više usmjeriti na 
oglašavanje putem društvenih mreža, a edukacije dodatno potaknuti u školama i vrtićima ili tribinama na javnim 
mjestima gdje je velika protočnost ljudi.
Za tu svrhu važno je izraditi plan koji bi obuhvatio sve navedene mjere sprječavanja nastanka otpada. Za 
provođenje sprječavanja nastanka otpada prvo je bitno razviti informativne aktivnosti, uključujući i mjere, s 
potrebom osvješćivanja javnosti o problemima vezanim za otpad kao i aktualnim stanjem na području općine 
Donji Andrijevci. Mogu se organizirati kampanje u svrhu informiranja kućanstva o količinama otpada koji 
nastaje, a koji se odlaže na odlagališta, te nužnosti sprječavanja njegova nastanka. Komunikacijska strategija mora 
obuhvaćati jasno definirane ciljeve i poruke usmjerene ciljanim skupinama, kao i konkretne mjere. Treba precizno 
definirati kome se pojedina kampanja obraća i s kojim ciljem, kontrolirati poruku koja se odašilje, birati 
najučinkovitije kanale za njezino prenošenje, te provjeravati njezin učinak.

Općina Donji Andrijevci će provoditi sljedeće izobrazno-informativne aktivnosti:
Ř redovno obavještavati kućanstva o programu odvoza glomaznog otpada,
Ř objaviti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog koja će sadržavati sve točke koje su propisane Uredbom o gospodarenju 
komunalnim otpadom,

Ř Objaviti Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
odbačenog otpada,

Ř u sklopu Internet portala općine Donji Andrijevci redovno objavljivati informacije o gospodarenju otpadom 
na području općine,

Ř redovno obavještavati kućanstva o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta otpada 
(metal, staklo, plastika, tekstil i sl.) i lokacijama mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima, 

Ř izradu edukacijsko-informativnih materijala i organizaciju edukativnih i promidžbenih aktivnosti i radionica 
usmjerene na temu sprječavanja nastanka otpada, prvenstveno sprječavanje nastanka otpada od hrane, na 
temu odvojenog prikupljanja otpada i bazirane na kompostiranju, 

Ř uspostava informativno-obrazovnog plana sa jasno definiranim ciljevima, porukama i ciljanim skupinama.

Akcije prikupljanja otpada

Akcije prikupljanja otpada mogu organizirati pravne i fizičke osobe — obrtnik, u suradnji s osobom koja 
posjeduje odgovarajuću dozvolu sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Akcija prikupljanja otpada 
može se organizirati samo uz prethodnu suglasnost upravnog odjela JLS nadležnog za poslove zaštite okoliša. 
U slučaju manjih divljih odlagališta moguće je provesti akcije čišćenja okoliša. Pritom se u građanima budi svijest 
o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom.
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Zaključno 

Ř U okviru reciklažnog dvorišta osigurati odvojeni dio za ponovnu uporabu proizvoda (npr. 
„kutak ponovne uporabe proizvoda“), 

Ř Uvođenje kućnog kompostiranja - kompostiranje u vlastitim komposterima ili u vlastitom 
vrtu 

� Izrada edukacijsko-informativnih materijala i organizacija promidžbenih aktivnosti i 
radionica na temu kućnog kompostiranja, odvojenog prikupljanja otpada i sprečavanja 
nastanka otpada 

� U sklopu internet portala općine Donji Andrijevci redovito objavljivati informacije o 
gospodarenju otpadom na području općine - redovno obavještavati kućanstva o lokacijama i 
radnim vremenima reciklažnih dvorišta, usluzi prijevoza krupnog komunalnog otpada, 
informacije o odvojenom prikupljanju otpada itd. 
� Uspostava informativno-obrazovnog plana sa jasno definiranim ciljevima, porukama i 
ciljanim skupinama, 

� Poticati provedbe akcija čišćenja okoliša, 

� Intenzivirati provođenje akcija prikupljanja otpada. 
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5. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA

5.1. Opće mjere gospodarenja otpadom

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom, primjenjuje se red 
prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih 
utjecaja na okoliš. Zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš.
Sakupljanje, prijevoz i obrada predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zaštite javnog interesa 
nužni su ako bi neprimjenjivanje istog moglo:
Ř ugroziti zdravlje ljudi,
Ř izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla i/ili ugrožavanje životinja ili biljaka ili narušavanje njihovih 

prirodnih životnih uvjeta,
Ř narušiti održivo korištenje voda ili tla,
Ř onečistiti okoliš u većoj mjeri od neophodnog,
Ř izazvati opasnosti od požara ili eksplozije,
Ř izazvati prekomjernu buku,
Ř pogodovati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti,
Ř narušiti javni red i sigurnost, ili
Ř značajno narušiti izgled mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

Opći ciljevi gospodarenja otpadom su:
Ř odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada,
Ř očuvanje prirodnih resursa,
Ř smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta,
Ř smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš,
Ř smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno sakupljati i skladištiti. 

Općina Donji Andrijevci dužan je na svom području osigurati, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom:
1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada,
3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te uklanjanje 

tako odbačenog otpada,
4. provedbu Plana gospodarenja otpadom RH,
5. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području, i
6. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

Osnovni ciljevi na nacionalnoj razini za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu 
na 2015. godinu navedeni u Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine su:
Ř unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom,
Ř unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,
Ř unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,
Ř sanirati lokacije onečišćene otpadom,
Ř kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti,
Ř unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom,
Ř unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,
Ř unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom.
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5.2. Gospodarenje opasnim otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje obvezu predaje problematičnog otpada odvojeno od 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. 
Općina Donji Andrijevci dužna je osigurati infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstva 
putem reciklažnog dvorišta.
U Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine, kao mjera unaprjeđenja sustava 
gospodarenja opasnim otpadom se navodi da je potrebno provesti analizu postojećih i potrebnih kapaciteta za 
obradu opasnog otpada, što uključuje izradu studije izvedivosti koja će analizirati postojeće kapacitete za obradu 
opasnog otpada i utvrditi potrebne dodatne kapacitete. Na temelju toga će se dati dodatne smjernice za 
unaprjeđenje sustava koje će se moći primijeniti na jedinice lokalne samouprave.

5.3. Mjere gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Sukladno Zakonu, posebnom kategorijom otpada smatraju se: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna 
ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, 
medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni 
otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni 
poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili, određeni otpad za kojeg, temeljem analize postojećeg stanja o 
gospodarenju tim otpadom, ministar odlukom utvrdi da je radi ispunjavanja načela gospodarenja otpadom, 
provedbe reda prvenstva te zaštite ljudskog zdravlja i okoliša potrebno odrediti poseban način gospodarenja tim 
otpadom, te određeni otpad za kojeg je propisom Europske unije uređen način gospodarenja.
Za šest posebnih kategorija otpada uveden je sustav proširene odgovornosti proizvođača odnosno naplata naknade 
za stavljanje na tržište proizvoda od kojih nastaje određena kategorija otpada i uspostavljen je nacionalni sustav 
sakupljanja i obrade. To su ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne 
gume, električni i elektronički otpad.
Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom u okviru sakupljanja komunalnog otpada korisniku 
usluge se pružaju sljedeće usluge povezane sa javnom uslugom:
· sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,
· sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj 

površini,
· sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom 

dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Općina Donji Andrijevci provodi odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada na način da je osigurano:
Ř postavljanje zelenog otoka odvojeno sakupljanje,
Ř predaja otpada u trgovine koje imaju ugovor s tvrtkom koja ima dozvolu za sakupljanje odvojenih 

komponenti komunalnog otpada.

5.3.1. Biootpad

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, 
ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda. 
Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine definira cilj odvojenog sakupljanja 40% mase 
proizvedenog biootpada do 2022. godine koji je sastavni dio komunalnog otpada. 
Cilj na razini RH je postići da kućanstva odvajaju biootpad od ostalog komunalnog otpada te da se njegova 
biološka obrada obavlja aerobnim ili anaerobnim postupcima.  
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom predviđa odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada od 
biorazgradivog komunalnog otpada na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.
Ukupni potencijal odvojeno prikupljenog biootpada na području Općini Donji Andrijevci iznosi oko 120 t, ali 
treba napomenuti da prema dosadašnjim europskim iskustvima maksimalno dostignuti postotak odvajanja 
biootpada u kućanstvima nikada nije jednak ukupnom potencijalu.
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Prema projekcijama količina biootpada u Općini Donji Andrijevci, do kraja 2022. godine potrebno je sakupiti oko 
48 t biootpada, da bi se postigao cilj odvojenog prikupljanja 40% mase proizvedenog biootpada.
Kućno kompostiranje biootpada je mjera unaprjeđenja sustava gospodarenja komunalnim određena Planom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“, broj 3/17), a 
promicanje kućnog kompostiranja je mjera sprječavanja nastanka otpada (mjera 8.) određena Planom sprečavanja 
nastanka otpada koji je sastavni dio Plana gospodarenja otpadom RH. 
U Općini Donji Andrijevci korisnik usluge će kompostirati putem kompostera. Korisnici usluge dužni će biti 
navesti u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Korisnik na obračunskom mjestu sam obavlja proces 
kompostiranja svojeg biootpada putem kompostera i neće biti potrebno odvojeno preuzimati biootpad od strane 
davatelja usluge. Davatelj usluge vodi evidenciju o broju podijeljenih kompostera na području općine Donji 
Andrijevci.
Općina Donji Andrijevci će putem Javnog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada nabaviti 
kompostere.

5.3.2. Ambalažni otpad

Sustav gospodarenja ambalažnim otpadom obuhvaća sav ambalažni otpad, neopasni i ambalažni otpad onečišćen 
opasnim tvarima, a cilj koji se treba ostvariti putem sustava gospodarenja ambalažnim otpadom je sprječavanje 
nastajanja ambalažnog otpada, ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi postupci oporabe ambalažnog 
otpada te u konačnici smanjenje odlaganja ambalažnog otpada.
Prema odredbama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16), ambalažni otpad sakupljaju 
tvrtke koje posjeduju odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom i koje su temeljem javnog poziva sklopile 
ugovor sa FZOEU o sakupljanju ambalažnog otpada, a koje će morati osigurati skladišne i tehničko-tehnološke 
uvjete sakupljanja ambalažnog otpada. Neovisno o navedenom davatelj usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada svejedno je obvezan u okviru Zakonom propisane obveze odvojenog prikupljanja otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike i tekstila prikupljati i otpadnu ambalažu od navedenih materijala. Građane se treba 
poticati i educirati da odvajaju ambalažni otpad od ostalih vrsta komunalnog otpada te ga odlažu u odgovarajuće 
spremnike, odnosno neposredno predaju direktno tvrtkama za sakupljanje ambalažnog otpada. 
Prema članku 19. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu davatelj usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada dužan je sakupljenu ambalažu od stakla i plastike predati ili prevesti  tvrtkama za sakupljanje 
koje su temeljem javnog poziva sklopile ugovor sa FZOEU. davatelj usluge ima pravo na naknadu od FZOEU za 
troškove prikupljanja za prikupljene i predane količine otpadnog stakla i otpadne plastike na skladište sakupljača 
utvrđenih posebnom odlukom FZOEU.  
Trenutno se papir i karton, plastika, metal i staklo odvojeno prikupljaju u spremnicima na zelenom otoku. 
Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom prikupljanje papira i kartona odnosno biorazgradivog 
otpada, će se prikupljati kod korisnika usluge, a davatelj javne usluge dužan je osigurati korisniku usluge spremnik 
za predaju papira i kartona.

5.3.3. Građevni otpad i otpad koji sadrži azbest

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, do 1. siječnja 2020. mora se  putem nadležnih tijela osigurati 
priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne oporabe, uključujući postupke zatrpavanja i 
nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog građevnog otpada u 
minimalnom udjelu od 70% mase otpada.

U Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine postavljen je cilj prema kojem je potrebno 
odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada.
Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom i otpadom koji sadrži azbest (NN 69/16), vlasnik 
građevnog otpada dužan je osigurati da je naveden otpad predan ovlaštenoj osobi.

Fizička osoba koja je vlasnik građevnog otpada može:
Ř otpad predati osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem,
Ř otpad nastao od određenih proizvoda opće predviđene namjene (iz Priloga II. Pravilnika o građevnom otpadu 
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i otpadu koji sadrži azbest) predati proizvođaču građevnog proizvoda koji na tržište područja Republike Hrvatske 
stavlja proizvod iste ili slične opće predviđene namjene na način da kupcu i/ili korisniku proizvoda osigura 
mogućnost povrata takvog uporabljenog proizvoda, što uključuje i višak materijala i mogućnost preuzimanja 
otpada koji nastaje od takvog proizvoda.
Gospodarenje s građevnim otpadom povjerava se osobama ovlaštenim za gospodarenje građevnim otpadom.
Prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se 
nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv 
jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni 
količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine dužan je:
Ř redovito pregledavati dijelove građevine koji sadrže azbest kako bi utvrdio da li uslijed oštećenja ili 

dotrajalosti dolazi do izdvajanja azbestnih čestica iz materijala (materijal koji se mrvi) i po potrebi poduzeti 
mjere održavanja odnosno popravka (otvrdnjavanje azbesta, površinsko očvršćivanje azbesta i dr.) kojima se 
sprječava izdvajanje azbestnih čestica iz tog materijala,

Ř kad odluči da se dotrajali dio građevine koji sadrži azbest više ne održava odnosno popravlja, osigurati 
izdvajanje azbesta iz dijelova te građevine na način da se spriječi raznošenje azbestnih vlakana te čestica, 
prašine i komada koji sadrže azbest izvan odgovarajuće građevine odnosno gradilišta.

Posjednik azbestnog otpada dužan je azbestni otpad, kojega predaje osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem taj 
otpad predati u zatvorenom spremniku ili u odgovarajućoj nepropusnoj ambalaži (zatvorena čvrsta vreća ili 
materijal u potpunosti omotan odgovarajućom polietilenskom folijom i dr.) ili na drugi odgovarajući način kojim 
se posve sprječava svako ispuštanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine izvan odgovarajućih 
spremnika.

U slučaju kada posjednik azbestnog otpada, koji predaje azbestni otpad ovlaštenoj osobi, isti nije pripremio za 
prijevoz, tu pripremu će obaviti osoba, koja obavlja prijevoz azbestnog otpada, prije obavljanja prijevoza tog 
otpada.
Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je preuzeti pošiljku azbestnog otpada, kada posjednik 
azbestnog otpada otpad preda u zatvorenom spremniku ili u odgovarajućoj nepropusnoj ambalaži. Kada posjednik 
azbestnog otpada ne postupi sukladno tome, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem nije dužna preuzeti takvu 
pošiljku azbestnog otpada.
Fizičke osobe građevni otpad koji sadrži azbest bez naknade predaju ovlaštenoj osobi koja ima sklopljen ugovor s 
FZOEU za prijevoz građevnog otpada koji sadrži azbest. Naknadu troškova prijevoza i zbrinjavanja takvog 
otpada osiguravaju JLS i FZOEU. Poslovni subjekti uz naknadu predaju građevni otpad koji sadrži azbest 
ovlaštenoj osobi za gospodarenje ovom vrstom otpada.
Odlaganje čvrsto vezanog azbestnog otpada – građevnog otpada koji sadrži azbest i čvrsto vezani azbestni otpad, 
dozvoljeno je na odlagalištu neopasnog otpada, na posebno izdvojenoj kazeti za azbest. 

Općina Donji Andrijevci dužan je osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem u cijelosti 
nadoknaditi sljedeće troškove gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest koji je nastao u kućanstvu:
Ř troškove koji nastaju u reciklažnom dvorištu radi preuzimanja, skladištenja i pripreme za prijevoz,
Ř troškove prijevoza od odgovarajućeg reciklažnog dvorišta do odlagališta s posebno izgrađenom kazetom za 

zbrinjavanje azbesta, i
Ř troškove zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu s posebno izgrađenom kazetom za 

zbrinjavanje azbesta.

Općina Donji Andrijevci dužna je dopisom, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi 
odgovarajući način, uputiti poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih 
pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području općine, procjeni količine, vrste i statusu 
materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Prikupljene podatke općine Donji Andrijevci treba 
dostaviti FZOEU.
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5.3.4. Otpadni tekstil i obuća

Otpadni tekstil i obuću građani predaju:
Ř davatelju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada putem spremnika za odvojeno prikupljanje 

otpadnog tekstila postavljenog na javnoj površini ili na drugi odgovarajući način, 
Ř osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem, ili 

2
Ř prodavatelju tekstila i/ili obuće (čije su prodajne površine veće od 400 m ).

Pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik, otpadni tekstil i obuću predaje sakupljaču odnosno oporabitelju otpadnog 
tekstila i obuće. 
Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15) prodavatelj je dužan 
osigurati preuzimanje otpadnog tekstila i/ili otpadne obuće u svojem prodajnom prostoru od posjednika iz 
kućanstva, bez naknade i bez obveze kupnje, i to za onu vrstu tekstila odnosno obuće koja se predaje kao otpad, a 
koju ima u svom asortimanu prodaje. Prodavatelj je dužan, na vidljivom mjestu, u svojem prodajnom prostoru ili 
neposrednoj blizini istog pod njegovim nadzorom osigurati spremnike za sakupljanje otpadnog tekstila i/ili 
otpadne obuće. Odredbe se odnose na prodavatelje čije su prodajne površine tekstila i/ili obuće veće od 400 metara 
kvadratnih.
Trenutno u Općini Donji Andrijevci postoji jedan spremnik za odvojeno prikupljanje tekstila za jednom zelenom 
otoku. U planskom razdoblju se predlaže postavljanje dodatnih spremnika za sakupljanje otpadnog tekstila i 
obuće iz komunalnog otpada na javnim mjestima te će tekstil moći odvoziti u mobilno reciklažno dvorište i 
reciklažno dvorište. 
U kutku za ponovnu uporabu u reciklažnom dvorištu građani će imati mogućnost predati staru odjeću i obuću za 
koju smatraju da im više ne treba, a još se uvijek može koristiti. 

5.3.5. Medicinski otpad

Medicinski otpad je potrebno odvojeno sakupljati na mjestu nastanka te ga, ovisno o proizvedenim količinama, 
privremeno skladištiti do njegove obrade odnosno predaje ovlaštenom sakupljaču/obrađivaču. 
Sukladno zakonskim odredbama, a obzirom na godišnje količine proizvedenog medicinskog otpada, razlikuju se i 
obveze proizvođača otpada u smislu nužnog osiguranja odgovarajućeg skladišnog prostora za privremeno 
skladištenje medicinskog otpada.
Proizvođač medicinskog otpada može otpad predati tvrtki ovlaštenoj za obavljanje odgovarajuće djelatnosti 
gospodarenja otpadom, samostalno ga obraditi ukoliko posjeduje odgovarajuću dozvolu ili ga isporučiti na obradu 
izvan RH.
Obrada zaraznog medicinskog otpada obavlja se odgovarajućim fizikalno-kemijskim postupcima ili drugim 
odgovarajućim postupcima kojima se osigurava uklanjanje svih opasnih svojstava otpada. Također je moguć i 
njegov izvoz ili zbrinjavanje postupcima spaljivanja. 
Nakon odgovarajuće obrade infektivnog otpada, a prije daljnjeg postupanja, ispitivanjima se dokazuje 
nepostojanje opasnih svojstava te se takav otpad smatra neopasnim proizvodnim otpadom koji se može uputiti na 
oporabu ili zbrinjavanje, uključujući i odlaganje na odlagališta neopasnog otpada, uz odgovarajući dokaz o 
nepostojanju opasnih svojstava.
Zbrinjavanje farmaceutskog, citotoksičnog i citostatskog te kemijskog i sličnog opasnog medicinskog otpada, 
obavlja se u postrojenju ovlaštenom za zbrinjavanje opasnog otpada spaljivanjem.
Odgovarajući uvjeti privremenog skladištenja patološkog otpada, prije njegova konačnog zbrinjavanja 
spaljivanjem u krematorijima ili zakapanjem u groblja sukladno propisu kojim je regulirano gospodarenje 
medicinskim otpadom, moraju se osigurati unutar zdravstvene ustanove koja je proizvođač tog otpada odnosno 
unutar odgovarajućeg područja groblja i/ili krematorija.
Građani u Općini Donji Andrijevci će moći stare lijekove i sličan farmaceutski otpad predati u reciklažno dvorište 
ili će odnijeti u ljekarne. 
Kao jedna od mjera se preporučuje naglasiti putem mrežnih stranica kako građani mogu stare lijekove i sličan 
farmaceutski otpad predati u ljekarne.
Na nacionalnoj razini u Planu gospodarenja otpadom RH navodi se kao mjera da je potrebno unaprijediti sustav 
gospodarenja medicinskim otpadom i to unaprjeđenjem praćenja toka kao i unaprjeđenjem postojećeg sustava 
obrade medicinskog otpada.
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5.3.6. Električni i elektronički otpad

Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14) 
propisane su obveze gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom (EE otpad).
Posjednik EE otpada obvezan je EE otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ga 
predati u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti ili 
dijelova. Takvim EE otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi EE opreme koja se sastoji od više 
cjelina (npr. monitori računala, elektromotori crpki ili kompresora i sl.).
Posjednik EE otpada u registriranoj osobi obvezan je posebno odvojiti i evidentirati EE otpad koji odgovara 
definiciji EE otpada iz kućanstva od ostalog EE otpada te ga odvojeno i uz ostali EE otpad predati sakupljaču uz 
odgovarajuće prateće listove. Posjednik EE otpada koji je sukladno posebnom propisu klasificiran kao opasan 
otpad nije obvezan uz prateći list predati deklaraciju o svojstvima otpada kao ni izvješće o ispitivanju svojstava tog 
EE otpada.
Predaja odvojeno sakupljenog EE otpada obavlja se bez naplate za kućanstva i registrirane osobe.
Sabirni centar je mjesto sakupljanja EE otpada koje predstavlja dio mreže mjesta sakupljanja EE otpada koji 
nastaje u kućanstvu i u registriranoj osobi, kao što su: komunalna tvrtka, prodavatelj, serviser, sabirno mjesto 
sakupljača, prihvatno mjesto obrađivača, reciklažno dvorište i ostala mjesta za preuzimanje i skladištenje EE 
otpada.

2Prodavatelj s maloprodajnom trgovinom koja ima više od 400 m  prodajne površine za EE opremu mora unutar 
svog poslovnog prostora osigurati preuzimanje EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm od posjednika u kućanstvu 
bez naknade i bez obveze kupnje – sukladno članku 10. Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i 
elektroničkom opremom.
Posjednik EE otpad može predati ovlaštenom sakupljaču koji ga u takvom stanju predaje ovlaštenom obrađivaču. 
Sakupljač je obvezan, na poziv posjednika EE otpada u kućanstvu, bez naplate i unutar 20 dana od poziva preuzeti 
EE otpad čija je ukupna masa veća od 30 kg, a može preuzeti i manju količinu. Posjednik EE otpada u kućanstvu 
obvezan je prilikom predaje EE otpada sakupljaču potvrditi primopredaju EE otpada potpisom na obrascu Potvrda 
o primopredaji EE otpada u kućanstvu.

5.3.7. Ostale posebne vrste otpada

Posjednici otpadne gume mogu predati u reciklažno dvorište (nakon uspostave), vulkanizeru prilikom zamjene 
guma ili na skladište sakupljača. Ovlašten sakupljač dužan je preuzeti otpadne gume bez naplate od posjednika 
otpadnih guma.
Otpadno vozilo u cijelosti može biti isporučeno ovlaštenom sakupljaču ako ima sve osnovne sastavne dijelove 
motornog vozila posebno motor i karoseriju, kotače vozila, automobilske gume i baterije i akumulatore. Posjednik 
otpadnog vozila mora skupljaču uz otpadno vozilo predati presliku prometne dozvole. Ako posjednik otpadnog 
vozila posjeduje otpadno vozilo nepoznatog vlasnika uz otpadno vozilo kada ga predaje skupljaču obvezan je 
priložiti zapisnik komunalnog redarstva.
Posjednik iz kućanstva dužan je otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator predati prodavatelju, serviseru 
prilikom održavanja uređaja koji sadrži prijenosnu bateriju i akumulator, osobi koja upravlja reciklažnim 
dvorištem ili ugovornom sakupljaču. 

Zaključno 

� Uspostaviti reciklažno dvorište, 

� Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta, 

� Predaja posebnih vrsta otpada direktno ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom 
otpada, 

� Na web stranica redovito obavještavati građane o mogućnostima gospodarenja posebnim 
vrstama otpada, 

� Edukativne mjere u cilju sprječavanja nastanka EE otpada. 
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6. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom do kraja 2020. godine količinu biorazgradivog komunalnog 
otpada koji se odlaže na odlagališta u RH treba svesti na 264.661 tona odnosno 35% količine odložene 1997. 
godine.
Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine za plansko razdoblje propisuje se obveza 
smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu u 
2015. godini, odvojenog prikupljanja 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, 
biootpad i dr.), odvojenog prikupljanja 40% biootpada iz komunalnog otpada te odlaganja manje od 25% 
komunalnog otpada na odlagališta. Navedeni ciljevi direktno utječu na količine proizvedenog miješanog 
komunalnog otpada, te je stoga razvidno da količine miješanog komunalnog otpada trebati znatno smanjiti.
Za postizanje cilja u kojem je potrebno odložiti manje od 25% komunalnog otpada, u Planu gospodarenja otpadom 
RH je predložena mjera praćenja udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, a mjera 
uključuje redovite analize sastava miješanog komunalnog otpada za potrebe praćenja ciljeva i određivanja udjela 
biorazgradive komponente u otpadu.

Miješani komunalni otpad se prikuplja u okviru javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koju 
pruža davatelj usluge, a u cilju prikupljanja miješanog komunalnog otpada potrebno je primijeniti sljedeće mjere:
� Osigurati prikupljanje miješanog komunalnog otpada od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do 

ovlaštene osobe za njegovu obradu.
· Osigurati redoviti odvoz miješanog komunalnog otpada korištenjem specijalnih vozila kojima će se spriječiti 

rasipanje otpada te širenje neugodnih mirisa.
· Predstavničko tijelo JLS dužno je donijeti Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom. Osim navedenih mjera potrebno je provoditi i mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja 
komunalnog otpada u kućanstvima te iz javnih i uslužnih djelatnosti. 

· Korisniku javne usluge osigurati mogućnost odvojene predaje biorazgradivog komunalnog otpada  putem 
reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika na javnoj površini.

Potrebno će biti ulagati u zamjenu postojećih spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada zbog 
dotrajalosti ili oštećenja. 

Osim navedenih mjera potrebno je provoditi i mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja komunalnog otpada u 
kućanstvima te iz javnih i uslužnih djelatnosti. Člankom 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisane 
su odredbe sustava naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i poticajna 
naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (Članak 29.). Davatelj usluge dužan je obračunati 
cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, a cijenu usluge obračunavati 
razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom 
razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.
Obračun cijene javne usluge je propisan Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.
Za potrebe smanjenja količine miješanog komunalnog otpada FZOEU će davati poticajne naknade.
Sukladno članku 30. stavku 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Općina Donji Andrijevci donosi Odluku 
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 
Korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i 
korištenjem reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta.
Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom javna usluga u okviru sustava sakupljanja komunalnog 
otpada se pruža u skladu sa odvojenom primopredajom miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada (biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton) 
putem spremnika kod korisnika usluge.
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Zaključno 

Ř Potrebno je provesti određivanje sastava miješanog komunalnog otpada na području općine 
Donji Andrijevci, 

Ř Uspostaviti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada sa odvojenom primopredajom 
biorazgradivog komunalnog otpada (biootpad i otpadni papir i karton) putem spremnika kod 
korisnika usluge, 

� Uvođenje cijene javne usluge za količinu predanog miješanog otpada po volumen i broju 
pražnjenja spremnika prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom,  

� Provoditi mjere i aktivnosti sprječavanja nastanka komunalnog otpada u kućanstvima, 
javnim ustanovama i uslužnim djelatnostima. 
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7. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I 
PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Odvojeno prikupljanje korisnih komponenti otpada na mjestu nastanka i njihova oporaba imaju glavnu ulogu u 
uređenom cjelovitom sustavu gospodarenja komunalnim otpadom. Na taj način se izravno utječe na izbjegavanje i 
smanjenje količina komunalnog otpada.
Cilj na nacionalnoj razini je odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, 
plastika, metal, biootpad i dr.) do kraja 2022. godine.
Prema Planu gospodarenja otpadom RH težište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom će biti na 
odvojenom sakupljanju komunalnog otpada i to kroz osiguranje potrebne infrastrukture za odvajanje komunalnog 
otpada: na mjestu nastanka otpada, putem reciklažnih dvorišta, na javnim površinama te kroz provedbu propisa za 
posebne kategorije otpada.
Mjere za ostvarivanje cilja (odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada do kraja 2022. godine):
· nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila,
· izgradnja i opremanje novih, te po potrebi povećanje kapaciteta u unaprjeđenje tehnologije postojećih 

postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnice) 
· izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta, nabava mobilnih reciklažnih dvorišta, provedba izobrazno-

informativnih aktivnosti za lokalno stanovništvo.

a) Odvojeno skupljanje otpada u domaćinstvima

Na području općine Donji Andrijevci uspostavljen je sustav odvojenog prikupljanja otpada putem zelenih otoka 
na javnoj površini (papir i karton, plastika, metal, staklo, tekstil i otpadne baterije). 
Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Donji Andrijevci propisan definirat će se usluga prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezana s javnom uslugom.
Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima (kantama) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada 
volumena 120 L i 1.100 L. Od biorazgradivog komunalnog otpada, otpadni papir i karton će se prikupljati u 
spremnicima (vrećama) za otpadni papir i karton volumena 120 L, a biootpad će se prikupljati u spremnicima 
(komposteri) za prikupljanje biootpada. Reciklabilni otpad će se prikupljati u vrećama za reciklabilni otpad 
volumena od 60 L ili 120 L. 
Općina Donji Andrijevci planira čim prije izgraditi reciklažno dvorište koje će moći sakupljati već navedene vrste 
otpada, a i sve ostale posebne vrste sukladno Prilogu 1. 
Jedinica lokalne samouprave koja nije na svom području osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna je 
osigurati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom svaka 
tri mjeseca u svakom naselju.
Nakon izgradnje reciklažnog dvorišta Općina Donji Andrijevci dužna je osigurati odvojeno sakupljanje 
komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom svaka četiri mjeseca u svakom 
naselju, izuzevši naselje u kojem se nalazi reciklažno dvorište.

b) Odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog otpada)

Općina Donji Andrijevci putem davatelja usluge izvršava obvezu odvojenog prikupljanja krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada na način da je osigurana usluga prijevoza tog otpada jednom godišnje bez naknade. Sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je krupni (glomazni) otpad odbacivati i sakupljati na 
javnoj površini, osim putem spremnika. 

c) Odvojeno skupljanje otpada u gospodarskim djelatnostima

Kao i u slučaju gospodarenja s komunalnim otpadom iz domaćinstava, svi gospodarski subjekti, proizvođači 
miješanog komunalnog otpada i otpada sličnog komunalnom, moraju poduzeti mjere za odvojeno prikupljanje 
otpada. Navedeno znači da u okvirima radnog prostora mora biti osigurano jedno ili više mjesta za odlaganje 
otpadnog papira i kartona, plastike, metalnog otpada, drva, tekstila, posebnih kategorija otpada i glomaznog 
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otpada. Davatelj usluge će osigurati odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog 
komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada putem spremnika na javnoj površini.

d) Odvojeno skupljanje komunalnog otpada iz javnih i uslužnih djelatnosti

Komponente komunalnog otpada potrebno je odvojeno skupljati u sklopu radnih prostora javnih i uslužnih 
djelatnosti. Sustav sakupljanja je potrebno ustrojiti prema tipu djelatnosti. U gradskim službama naglasak je osim 
na otpadni papir i karton i uredski pribor potrebno staviti i na odvojeno skupljanje vrsta otpada koje mogu 
sadržavati opasne komponente (toneri, fluorescentne cijevi, baterije i sl.). Davatelj usluge će osigurati odvojeno 
sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog 
otpada putem spremnika na javnoj površini.

Zaključno 

� Uspostaviti reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište, 

� U okviru reciklažnog dvorišta osigurati odvojeni dio za ponovnu uporabu proizvoda (npr. 
„kutak ponovne uporabe proizvoda“), 

� Odvojeno prikupljati otpadni papir i karton na kućnom pragu i ostalog reciklabilnog 
otpada (ostale opcije: na javnoj površini, u reciklažnom dvorištu ili mobilnom reciklažnom 
dvorištu) 

� Prema potrebi, zamjena postojećih spremnika zbog dotrajalosti ili nabavka novih u slučaju 
povećanja broja korisnika. 
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8. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA GOSPODARENJA 

OTPADOM RH

Popis projekata na području općine Donji Andrijevci, važnih za provedbu odredbi Plana gospodarenja otpadom 
RH:

� Izgradnja reciklažnog dvorišta i uvođenje mobilnog reciklažnog dvorišta 
� Uspostaviti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada sa odvojenom primopredajom 
biorazgradivog komunalnog otpada (biootpad i otpadni papir i karton) putem spremnika kod 
korisnika usluge 
� Kontinuirane edukativne i informativne aktivnosti 
� Potrebno je jačanje aktivnosti provedbe akcija prikupljanja otpada, uključujući akcije 
čišćenja okoliša 
� Potrebno je provesti određivanje sastava miješanog komunalnog otpada na području općine 
Donji Andrijevci 
� U okviru reciklažnog dvorišta osigurati odvojeni dio za ponovnu uporabu proizvoda (npr. 
„kutak ponovne uporabe proizvoda“) 
� Uklanjanje lokacija divljih odlagališta, odnosno lokacija onečišćenih otpadom (prema 
potrebi), 
� Uvođenje cijene javne usluge za količinu predanog miješanog otpada po volumenu i broju 
pražnjenja spremnika 
� Edukativne mjere u cilju sprječavanja nastanka EE otpada 
� Prema potrebi, zamjena postojećih spremnika zbog dotrajalosti ili nabavka novih u slučaju 
povećanja broja korisnika 
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9. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 

PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

9.1. Organizacijski aspekti i izvori financiranja

Financiranje provedbe mjera gospodarenja otpadom regulirano je člankom 209. Zakona o zaštiti okoliša (NN 

80/13, 78/15). Prema Zakonu, sredstva se mogu osigurati iz javnih izvora: državnog proračuna, proračuna jedinice 

lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, FZOEU, te iz drugih izvora prema odredbama 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

Mjere je moguće financirati i putem privatnih izvora: kroz sustav koncesija, javnog privatnog partnerstva i drugih 

odgovarajućih modela takvog financiranja sukladno posebnim propisima.

Ostali mogući instrumenti financiranja uključuju: donacije, kredite, sredstva međunarodne pomoći, sredstva 

stranih ulaganja namijenjenih za zaštitu okoliša i druga sredstva propisana posebnim zakonom, te sredstva iz 

instrumenata, programa i fondova EU.

Sva sredstva za financiranje zaštite okoliša, pa tako i provođenje mjera gospodarenja otpadom koriste se za 

očuvanje, zaštitu i unapređivanje stanja okoliša, u skladu sa strategijama i programima
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 
3/2017) definira financijske izvore sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj kako je navedeno u 
tablici 13.

Tablica 13. Sredstva za provedbu projekata u području gospodarenja otpadom prema 
Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine

Javni izvor: Državni proračun 

Proračuni JLS-a i JP(R)S-a i sredstava davatelja javnih 
usluga i isporučitelja vodnih usluga (u vlasništvu jedinica 
lokalne samouprave) 

EU fondovi (Operativni program konkurentnost i kohezija 
2014-2020) 

FZOEU/ HV 

Krediti banaka  Svjetska banka, Europska banka za razvoj, Europska 
investicijska banka, itd. 

Privatni izvor: Privatna ulaganja u sve vrste obrade otpada 

Privatna ulaganja u CGO-e (javno-privatno partnerstvo, 
koncesije i dr.) 

Privatna ulaganja u primarno izdvajanje i prikupljanje 
otpada – postrojenja za reciklažu i skupljanje (javno-
privatno partnerstvo, koncesije i dr.) 
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Općina Donji Andrijevci redovito i transparentno na svojim web stranicama objavljuje proračun općine za tekuću 
godinu s projekcijama za iduće dvije godine. Proračun općine Donji Andrijevci za 2017. godinu s projekcijama za 
2018. i 2019. godinu navodi, unutar dijela zaštita okoliša, aktivnosti koje se odnose na temu gospodarenja 
otpadom: 
Ř iznošenje i odvoz smeća,
Ř monitoring procjednih i otpadnih voda „Alabarica“,
Ř održavanje odlagališta,
Ř sanacija divljih odlagališta.

9.2. Visina financijskih sredstava

Sustav gospodarenja otpadom u potpunosti može funkcionirati jedino ako je izgrađena odnosno postavljena 
cjelokupna komunalna infrastruktura koja se odnosi na otpad. 
U idućoj tablici prikazana je procjena potrebnih financijskih sredstava za sve glavne aktivnosti u gospodarenju 
otpadom predviđene za plansko razdoblje 2017.-2022. Procjena potrebnih financijskih sredstava općine Donji 
Andrijevci su dane za cijeli period realizacije aktivnosti, ovisno da li se radi o aktivnosti koja će se provesti u 
jednoj godini ili u periodu od par godina. Također su navedeni i izvori financiranja te godina/e provedbe pojedine 
aktivnosti, odnosno godina/e realizacije pojedinog troška.

Tablica 14. Proračun potrebnih ulaganja u stavke gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci 

za period od 2017. – 2022. godine

*iznosi su s uključenim PDV-om
**ne poznaju se još točni podaci o izvorima i postocima sufinanciranja
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Sumacija potrebnih financijskih sredstava po godinama koja Općina Donji Andrijevci treba osigurati iz vlastitih 

izvora prikazana je u idućoj tablici. Vidljivo je da se najveći trošak predviđa za 2019. godinu kada je planirana  

izgradnja reciklažnog dvorišta.

Još nisu poznate okolnosti sufinanciranje opreme i vozila za odvojeno prikupljanje korisnih vrsta otpada,  

odnosno u kojem postotcima Općina morati izdvajati sredstva, a koliko će biti sufinancirano od strane EU fondova 

ili FZOEU.

Tablica 15. Potrebna financijska sredstva općine Donji Andrijevci za realizaciju planiranih aktivnosti 
po godinama od 2017. – 2022.

Potrebna financijska sredstva općine Donji Andrijevci za realizaciju plana - po godinama (HRK)* 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

22.143 kn 39.643 kn 434.643 kn 114.649 kn 14.643 kn 14.643 kn 

 
*iznosi su s uključenim PDV-om
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10. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

10.1.  Terminski plan

Terminski plan donosi se za razdoblje trajanja ovog Plana. U idućoj tablici on je iskazan kroz godine za pojedine 
definirane aktivnosti.

Tablica 16. Terminski plan s rokovima

R

B 
Aktivnost 

2017

. 

2018

. 

2019

. 

2020

. 

2021

. 

2022

. 

1 Monitoring nad saniranim odlagalištem  

   

  
 

2 Projektna dokumentacija za  izgradnju 

reciklažnog dvorišta 

 

    

 

3 Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta  
    

 

4 Stručni nadzor nad izgradnjom reciklažnog 

dvorišta 

 

 

      

 

5 Tehnička pomoć pri upravljanju projektom 

izgradnje reciklažnog dvorišta 

 

    

 

6 Provođenje informativno obrazovnih 

aktivnosti i promidžba i vidljivost projekta 

izgradnje reciklažnog dvorišta 

 

    

 

7 Mobilno reciklažno dvorište  
    

 

8 Određivanje sastava i svojstava miješanog 

komunalnog otpada i odvojeno sakupljenih 

frakcija komunalnog otpada na području 

općine Donji Andrijevci 

 

    

 

9 Edukativne  i informativne aktivnosti  
    

 

1

0 

Edukativne  i informativne aktivnosti u 

cilju sprečavanja nastanka EE otpada 

 

    

 

1

1 

Provedba akcija sakupljanja otpada (akcije 

čišćenja okoliša) 

 

    

 

1

2 

Uklanjanje/sanacija lokacija onečišćenih 

otpadom (prema potrebi) 

 

    

 

1

3 
Nabava kompostera za domaćinstva 
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10.2. Nositelji izvršenja Plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci 2017.-2022. temeljni je planski dokument koji regulira 
gospodarenje otpadom u Općini, s time da osim planske ima i operativnu narav. 
Glavni dionici uspostave i provedbe sustava gospodarenja otpadom u Općini Donji Andrijevci su nadležni upravni 
odjel općine Donji Andrijevci  i ovlašteni koncesionar odnosno davatelj usluge.

Prilog 1.P� opis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati

Naziv Vrsta Opis 

Problematični otpad 

 01 10* 
ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili 
je onečišćena opasnim tvarima 

15 01 11* 
metalna ambalaža koja sadrži opasne krute 
porozne materijale (npr. azbest), uključujući 
prazne spremnike pod tlakom 

16 05 04* 
plinovi u posudama pod tlakom (uključujući 
halone) koji sadrže opasne tvari 

20 01 13* otapala 

20 01 14* kiseline 

20 01 15* lužine 

20 01 17* fotografske kemikalije 

20 01 19* pesticidi 

20 01 21* 
fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži 

živu 

20 01 23* 
odbačena oprema koja sadrži 

klorofluorougljike 

20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25 

20 01 27* 
boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje 

sadrže opasne tvari 

20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari 

20 01 31* citotoksici i citostatici 

20 01 33* 

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 

01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije 

i akumulatori koji sadrže te baterije 
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20 01 35* 

odbačena električna i elektronička oprema 

koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, 

koja sadrži opasne komponente 

20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 

Otpadni papir 
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 

20 01 01 papir i karton 

Otpadni metal 
15 01 04 metalna ambalaža 

20 01 40 metali 

Otpadno staklo 
15 01 07 staklena ambalaža 

20 01 02 staklo 

Otpadna plastika 
15 01 02 plastična ambalaža 

20 01 39 plastika 

Otpadni tekstil 
20 01 10 odjeća 

20 01 11 tekstil 

Krupni (glomazni) 

otpad 
20 03 07 glomazni otpad 

Jestiva ulja i masti 20 01 25 jestiva ulja i masti 

Boje 20 01 28 
boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu 

navedene pod 20 01 27 

Deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29 

Lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31 

Baterije i akumulatori 20 01 34 
baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 

20 01 33 

Električna i 

elektronička oprema 
20 01 36 

odbačena električna i elektronička oprema, 

koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 

Građevni otpad iz 
kućanstva1 

17 01 01  beton 

17 01 02  cigle 

17 01 03  crijep/pločice i keramika 

17 04 11  kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 
10* 

17 06 01*  izolacijski materijali koji sadrže azbest 

17 06 03*  ostali izolacijski materijali, koji se  sastoje ili 
sadrže opasne tvari 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 2150



17 06 04  izolacijski materijali koji nisu navedeni 

pod 17 06 01* i 17 06 03*  

17 06 05*  građevinski materijali koji sadrže azbest  

17 08 01* 
 

građevinski materijali na bazi gipsa 

onečišćeni opasnim tvarima
 

17 08 02 
 

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu 

navedeni pod 17 08 01*
 

08 03 17* 

 

08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže 

opasne tvari

 
08 03 18 *

 

08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu 

navedeni pod 08 03 17*

 
16 01 03

 

16 01 03 otpadn e gume

 18 01 01 

 

18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*)

 

 
Prilog 2.P� opis kratica

HAOP Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 

PGO RH Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 

CGO Centar za gospodarenje otpadom 

EU Europska unija 

EZ Europska zajednica 

FZOEU Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

JLS Jedinica lokalne samouprave 

JP(R)S Jedinica područne (regionalne) samouprave 

MZOE Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

NN Narodne novine 

PCB/PCT Poliklorirani bifenili / Poliklorirani terfenili 

PGO Plan gospodarenja otpadom 

Postupci 
R/D 

Postupci obrade otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 
94/13, 73/17) 

RH Republika Hrvatska 

ROO Registar onečišćavanja okoliša 

EE otpad Električni i elektronički otpad 

KBO ključni broj otpada 
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29.

 Na temelju članka 80. i 81. Zakona o 
lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12. 
121/16.) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 8. sjednici od 29.5.2018. 
godine, na prijedlog Mandatnog povjerenstva 
donosi

Z A K L J U Č A K

o prestanku vijećničkog mandata 
i početku obnašanja dužnosti zamjenika 

vijećnika

I

Prima se na znanje Izvješće Mandatnog 
povjerenstva o prestanku mandata vijećnice Anite 
Tolić Šetka (Grupa birača nositelja Marinka 
Stojčević) od dana 25. svibnja 2018, te imenovanju 
zamjenika vijećnika Ivica Đurašinović (Grupa 
birača nositelja Marinka Stojčević).

II

� Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće iz 
članka 1.

III

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:013-01/18-01/02
URBROJ:2178/04-03-18-3
Donji Andrijevci, 29.5.2018.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

32.

 Na temelju članaka 29., 30. i 101.st 4. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) 
i članka 29. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18) 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 9. 
sjednici održanoj 07.06. 2018. godine donosi:

ODLUKU

o usvajanju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Gornja 

Vrba

I

 O v o m  O d l u k o m  u s v a j a  s e  P r o g r a m 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Gornja Vrba.

II

  Na Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Gornja Vrba mišljenje daje 

županija, a primjenjuje se dobivanjem suglasnosti 

Ministarstva poljoprivrede.

  Dobiveno mišljenje županije i suglasnosti 

Minis tars tva pol jopr ivrede objavi t  će  se 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“

III

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavljuje se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“

KLASA: 320-02/18-01/5
URBROJ: 2178/28-01-18-21
Gornja Vrba, 07. 06. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
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33.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Gornja 
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 01/18) Općinsko vijeće općine Gornja 
Vrba na svojoj 09. sjednici održanoj dana 07. lipnja 
2018. godine donosi:

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE 

o sufinanciranju troškova boravka djece s 
područja općine Gornja Vrba u 

dječjim vrtićima

Članak 1.

 U članku 2. stavak 1. Odluke o sufinanciranju 
troškova boravka djece s 
područja općine Gornja Vrba u dječjim vrtićima 
(Službeni vjesnik BPŽ br. 08/15) alineja 5. se 
mijenja i sada glasi:
„ – zbroj plaća oba roditelja, odnosno skrbnika ne 
smije prelaziti 9.000,00 kn neto ukoliko imaju jedno 
maloljetno dijete, 11.000,00 kn neto ukoliko imaju 
dvoje maloljetne djece ili 13.000,00 kn neto ukoliko 
imaju troje ili više maloljetne djece.“
U članku 2. stavak 1. iste Odluke dodaje se alineja 6 
koja glasi:
„ – plaća samohranog roditelja koji ima jedno 
maloljetno dijete ne smije biti veća od 7.000,00 kn 
neto, ako ima dvoje maloljetne djece ne smije biti 
veća od 9.000,00 kn neto ili troje i više djece, ne 
smije biti veća od 11.000,00 kn neto.“

Članak 2.

 U članku 4. Odluke, stavak 1, alineja 5, iza 
riječi „list“ dodaje se riječ „svakog“. 

Članak 3.

 Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 601-01/18-01/6
URBROJ: 2178/28-01-18-1
Gornja Vrba, 07. 06. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.

34.

 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 29. 
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj 1/18) Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba, na svojoj 9. sjednici 
održanoj dana 07. lipnja 2018. donosi

ODLUKU

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

životinjama te divljim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način 
držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici 
moraju osigurati, način 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 Gornja Vrba .

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće 
značenje:
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· 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

II. 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 
Gornja Vrba,

· 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 
osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu 
bolesnih i ozlijeđenih životinja,

· osigurati kućnim ljubimcima redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup 
svježoj pitkoj void,

· 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 
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,

· 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 
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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 Gornja Vrba 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 l jubimaca 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 Gornja Vrba.

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

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.

Članak 7.

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

Članak 8.

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

Članak 9.

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

Članak 10.

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

Članak 11.

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

Postupanje s opasnim psima

Članak 12.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere 
propisane Pravilnikom o opasnim psima.
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Članak 13.

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 14.

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

Članak 15.

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

Članak 16.

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 17.

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

Članak 18.

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

Članak 19.

Na području općine Gornja Vrba propisuje se trajna 
sterilizacija kao obvezan način kontrole razmno-
žavanja pasa i mačaka osim u slučajevima:
· kada je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te 

ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog 
tijela,

· kada je posjednik kućnog ljubimca od 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gornja 
Vrba dobio suglasnost za drugi način kontrole 

razmnožavanja pasa i mačaka.

Slobodnoživuće mačke

Članak 20.

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 Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: 
Načelnik).

Postavljanje hranilišta odobrava Načelnik na 
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Gornja Vrba.

U slučaju da Jedinstveni upravni odjel da negativno 
mišljenje za traženu lokaciju hranilišta, obvezan je 
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 Gornja 
Vrba.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 
NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 21.

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.
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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 22.

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 
Gornja Vrba ima potpisan ugovor objavljen je na 
službenim Internetskim stranicama općine Gornja 
Vrba
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 Gornja Vrba.

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.

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM 
ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 23.

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

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 24.

Općina Gornja Vrba 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 25.

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 
Gornja Vrba .

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

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 26.

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 27.

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.

VI. NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 28.

Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni 
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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,
· naredit i  f izičkim i  pravnim osobama 

otklanjanja prekršaja,
· obavljati druge radnje u skladu sa svrhom 

nadzora.

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

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

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu 
veterinarskoj inspekciji kada:
· 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 ravodobno  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.
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Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 29.

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

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

 VII. NOVČANE KAZNE

Članak 30.

Sredstva naplaćena u skladu sa odlukom općine 
Gornja Vrba 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 Gornja Vrba (čl. 3. st. 1 . toč. 
1.), psu nije osigurao prostor koji odgovara 
njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od 
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih 
uvjeta obitavanja (čl. 3. st. 1.toč. 2.),

· 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  povodcu  na  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 
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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 Gornja Vrba 
(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.).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste

Članak 31.

 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 32.

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

Članak 33.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti 
Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka i 
postupanju s neupisanim psima, te izgubljenim i 
napuštenim životinjama („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br.09/10).

KLASA: 363-01/18-01/26
URBROJ: 2178/28-01-18-1
Gornja Vrba, 07. 06. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.
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PRILOG 1.

Minimalna površina ograđenih prostora za pse

MASA 
PASA 

MINIMALNA 
POVRŠINA (m²) 

MINIMALNA VISINA 
(natkriveni, m) 

MINIMALNA 
ŠIRINA (m) 

do 24 kg 6,0 1,8 2,0 
25-28 kg 7,0 1,8 2,0 
29-32 kg 8,0 1,8 2,0 
od 32 kg i 
više 

8,5 1,8 2,0 

 

Minimalna površina ograđenih prostora (m²) u kojim boravi veći broj pasa

Broj pasa u 
prostoru 

Min. površina - psi 
težine do 16 kg 

Min. površina - psi 
težine od 17 do 28 kg 

Min. površina - psi 
teži od 28 kg 

2 7,5 10 13 
3 10,0 13 17 
4 12,0 15 20 
5 14,0 18 24 
6 16,0 20 27 
7 17,5 22 29 
8 19,5 24 32 
9 21 26 35 
10 23 28 37 

 

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od 
propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm

Veličina psa - visina pleća u cm Veličina kućice 
do 55 cm 100 x 60 x 55 
od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70 
od 65 cm i više 170-180 x 120 x 85 
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PRILOG 2. - POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

1. SISAVCI (Mammalia)

1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia)

- sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)

1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI (Dasyuromorphia)

- porodica: tobolčarske mačake (Dasyuridae)

1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia)

- veliki crveni klokan (Macropus rufus)
- istočni sivi klokan (Macropus giganteus)
- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus)

- Macropus robustus

1. 4. KREZUBICE (Xenarthra)

- porodica: ljenivci (Bradypodidae)
- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)

1. 5. MAJMUNI (Primates)

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

1. 6. ZVIJERI (Carnivora)

- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg psa
- porodica: mačke (Felidae) - ne uključuje domaću mačku
- gepard (Acinonyx jubatus)
- pustinjski ris (Caracal caracal)
- serval (Leptailurus serval)
- rod: risevi (Lynx)
- zlatna mačka (Profelis aurata)
- puma (Puma concolor)
- oblačasti leopard (Neofelis nebulosa)
- rod: Panthera
- snježni leopard (Uncia uncia)
- porodica: hijene (Hyaenidae)
- porodica: kune (Mustelidae)
- medojed (Mellivora capensis)
- potporodica: smrdljivci (Mephitinae)
- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo)
- porodica: rakuni (Procyonidae)
- porodica: medvjedi (Ursidae)
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1. 7. SLONOVI (Proboscidea)

- sve vrste

1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla)

- sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih križanaca

1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla)

- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih pasmina svinje
- porodica: pekariji (Tayassuidae)
- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)
- porodica: deve (Camelidae)
- porodica: žirafe (Giraffidae)
- porodica: jeleni (Cervidae)
- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih goveda)

2. PTICE (Aves)

2. 1. Struthioniformes
- noj (Struthio camelus)
- emu (Dromaius novaehollandiae)
- rod: nandui (Rhea)
- rod: kazuari (Casuarius)

2. 2. RODARICE (Ciconiiformes)

- divovska čaplja (Ardea goliath)
- rod: Ephippiorhynchus
- rod: marabui (Leptoptilos)

2. 3. ŽDRALOVKE (Gruiformes)

- sve vrste

2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE (Falconiformes)

- porodica: Cathartidae
- porodica: kostoberine (Pandionidae)
- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje

2. 5. SOVE (Strigiformes)

- rod: ušare (Bubo)
- rod: Ketupa
- snježna sova (Nyctea scandiaca)
- rod: Scotopelia
- rod: Strix
- rod: Ninox

2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes)

- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)
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3. GMAZOVI (Reptilia)

3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI (Rhynchocephalia)

- sve vrste

3. 2. KROKODILI (Crocodylia)

- sve vrste

3. 3. KORNJAČE (Chelonia ili Testudines)

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

3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)

ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)

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

GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)

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

4. VODOZEMCI (Amphibia)

4. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata)

- porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)

4. 2. ŽABE I GUBAVICE (Anura)

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

5. BESKRALJEŠNJACI

MEKUŠCI (Mollusca)

- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)

KUKCI (Insecta)

- sve vrste mrava i termita
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STONOGE (Chilopoda)

- porodica: Scolopendridae 

PAUČNJACI (Arachnida)

- sve otrovne vrste

35.

  Na temelju članka 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
(»Narodne novine«, broj 94/13 i 18/16), i članka 29. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 1/18.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, na 09. sjednici održanoj 07.06.2018. godine, 
donosi: 

ODLUKU

o donošenju Plana upravljanja imovinom

Članak 1.

 Donosi se Izmjena Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Gornja Vrba, koji je sastavni dio ove 
Odluke.

Članak 2.

 Ovim Planom mijenjaju se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom u vlasništvu općine Gornja 
Vrba za 2018. godinu, utvrđeni u Planu upravljanja imovinom u vlasništvu općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br. 22/17“).

Članak 3.

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

KLASA: 406-01/18-01/8
URBROJ: 2178/28-01-18-3
Gornja Vrba, 07. 06. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.
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36.

 Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN“ br. 
81/15 – pročišćeni tekst), članka 64. Stavak 4. 
Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08., 136/12. i 
15/15) i članka 29. Statuta općine Gornja Vrba 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije » br. 
01/18), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 
svojoj 09. sjednici održanoj 07.06.2018.god. 
donijelo je:

O D L U K U

o prodaji dionica općine Gornja Vrba u 
trgovačkom društvu PEVEC d.d.

Članak 1.

  Općina Gornja Vrba u vlasničkoj strukturi 
trgovačkog društva PEVEC d.d., sa sjedištem u 
Sesvetama, Savska cesta 84, ima u vlasništvu 278 
dionica, ukupne nominalne vrijednosti 27.800,00 
kn., što iznosi ukupno 0,0213 temeljnog kapitala.
  Općinsko vijeće Gornja Vrba suglasno je da 
Općina Gornja Vrba, putem pravnog posla 
kupoprodaje otuđi dionice opisane u prethodnom 
stavku ovog članka.

Članak 2.

  Nominalna vrijednost dionica je 27.800,00 kn., 
a tržišna vrijednost iznosi 48.658,34 kn., temeljem 
obavijesti Središnjeg klirinško-depozitarnog 
društva d.d., od 29.12.2017.godine.

Članak 3.

  Početna kupoprodajna cijena jedne dionice 
utvrđuje se u iznosu od 199,00 kn., odnosno u iznosu 
od 55.322,00 kn., za cijeli paket dionica.
 Ponuđena cijena mora biti izražena u kunama u 
jediničnoj cijeni po dionici i ukupnoj cijeni za cijeli 
paket koji je predmet prodaje.

Članak 4.

  Postupak prodaje dionica provest će se 
nepos rednom proda jom za in te res i r anom 
ponuditelju DICENTRA d.o.o., Osijek.

Članak 5.

 Iznos od prodaje dionica trgovačkog društva 
PEVEC d.d.,koristit će se sukladno odredbama 
članka 65. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08., 
136/12. i 15/15).

Članak 6.

 Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog 
načelnika da provede postupak sukladno ovoj 
Odluci te da potpiše Ugovor o prodaji dionica.

Članak 7.

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

KLASA: 406-01/18-01/6
URBROJ:2178/28-02-18/6
U Gornjoj Vrbi, 07.06.2018.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.

37.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravni (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 29. Statuta 
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 01/18) Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na svojoj 9. sjednici održanoj 
07.06. 2018. godine donosi:

OD L U K U 

o izdavanju službenog glasila općine 
Gornja Vrba

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenog 
glasila općine Gornja Vrba,način izdavanja te sastav 
i obveze uredništva .
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Riječ i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji 
imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i 
ženski rod,bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

 Naziv službenog glasila općine Gornja Vrba 
je:„Službene novine općine Gornja Vrba“ (u 
daljnjem tekstu„Službene novine“).

Članak 3.

 U„Službenim novinama“objavljuju se opći akti 
koji sukladno zakonskim propisima moraju biti 
objavljeni u službenom glasilu,odluke i drugi akti 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za koje 
Općinsko vijeće ili općinski načelnik odrede da se 
objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno 
prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje 
je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 4.

 Uređivanje i izdavanje,sadržajnu koncepciju i 
druga pitanja od značenja za objavljivanje akata iz 
članka 3. Ove Odluke prati, razmatra i usmjerava 
uredništvo „Službenih novina“.
Uredništvo ima tri (3)člana, a čine ga :

· Općinski načelnik

· Pročelnik JUO

· Administrativni tajnik
 
 Glavni i odgovorni urednik „Službenih novina“ 
je općinski načelnik.
 Sjedište uredništva je u zgradi općine Gornja 
Vrba, Braće Radić 1, Gornja Vrba. 

Članak 5.

 „Službene novine“ obvezno se izdaju nakon 
svake sjednice Općinskog vijeća.
 Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se 
u pravilu u prvom narednom broju „Službenih 
novina“ koji se izdaje u roku od mjesec dana od dana 
održavanja sjednice Općinskog vijeća.
 Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu 
objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

 Akti i drugi tekstovi objavljuju se u „Službenim 
novinama“ na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

 "Službene novine“ objavljuju se u digitalnom 
obliku na web stranicama općine Gornja Vrba, a 
korisnicima se po njihovom traženju mogu dostaviti 
u pisanom obliku

Članak 8.

 Sredstva za izdavanje „Službenih novina“ 
osiguravaju se u proračunu općine Gornja Vrba.

Članak 9.

 Stručne i administrativne poslove oko 
objavljivanja i izdavanja „Službenih novina“ 
obavlja općina Gornja Vrba.

Članak 10.

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

KLASA: 011-01/18-01/4
URBROJ. 2178/28-02-18-1
Gornja Vrba, 07. 06. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.
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38.

 Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01.,129/05.,109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 
123/17) i članka 29. Statuta općine Gornja Vrba 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije » br 
01/18), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 9. 
sjednici održanoj dana 07.06. 2018. godine donosi:

POSLOVNIK

Općinskog vijeća općine Gornja Vrba 

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

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

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG 
VIJEĆA

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se 
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim 
zakonom, a Općinsko vijeće je konstiturirano 
izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je 
na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova 
Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstiturajuće sjednice 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.
Do izbora predsjednika Općinskog vijeća, 
konstituirajućoj sjednici predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 

glasova, ako je više lista dobilo isti najveći broj, 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću.

Članak 3.

Vijeće ima mandatnu komisiju koja se bira na prvoj 
sjednici na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 
vijećnika. Mandatna komisija ima predsjednika i 
dva člana iz reda vijećnika.
Mandatna komisija:
- na konstiruirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima i 
imenima izabranih vijećnika temeljem 
obavljenih rezultata nadležnog izbornog 
povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 
ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
počinju obavljati vijećničku dužnosti,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju 
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju 
mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti, te 
o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega 
počinje obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
mirovanja mandata vijećnika.

Nakon izvješća mandatne komisije o provedenim 
izborima, vijećnici daju pred predsjedateljem 
Općinskog vijeća prisegu.
Tekst prisege glasi:„ Prisežem svojom čašću, da ću 
dužnost vijećnika Općinskog vijeća općine Gornja 
Vrba obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom 
radu pridržavati Ustava, zakona i Statuta općine 
Gornja Vrba, da ću štiti ustavni poredak Republike 
Hrvatske, te se zauzimati za svekoliki probitak 
općine Gornja Vrba i Republike Hrvatske.“
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva 
pojedinčano vijećnike, a vijećnik nakon što je 
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara 
riječ: „prisežem“.
Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje ga 
predsjedatelju Općinskog vijeća.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje 
obavljati dužnosti vijećnika, polaže prisegu na prvoj 
sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.

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

Članak 5.

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 6.

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom 
općine Gornja Vrba.

Članak 7.

Pročelnik upravnog tijela 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 8.

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

Članak 9.

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

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 10.

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

Članak 11.

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

Članak 12.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 
propisana su Statutom općine Gornja Vrba i ovim 
Poslovnikom.
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Članak 13.

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva 
međustranački  kolegi j  koj i  se  sastoj i  od 
predsjednika klubova vijećnika.

Članak 14.

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

V. RADNA TIJELA

Članak 15.

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

djelatnost.

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog 
članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva 
i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz 
djelokruga Općinskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između 
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i 
drugi javnih osoba, na prijedlog 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 16.

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

Članak 17.

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

Članak 18.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
čine predsjednik i dva člana.

Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
bira se u pravilu iz redova vijećnika Općinskog 
vijeća ili iz redova znanstvenih, stručnih i drugih 
javnih osoba.

Članak 19.

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 
Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada 
radnog tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko 
vijeće.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
NAČELNIKA

Članak 20.

Općinski načelnik i zamjenik načelnika prisustvuju 
sjednicama Općinskog vijeća.

Članak 21.

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke 
dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene 
u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Članak 22.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 
njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, daje 
obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava 
načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog 
vijeća odnosno radnih tijela.

Članak 23.

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog 
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća 
izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 3 dana 
prije dana održavanja sjednice.

Članak 24.

Način i postupak pokretanja razrješenja načelnika 
propisan je Statutom općine Gornja Vrba .

VII. AKTI VIJEĆA

Članak 25.

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

Članak 26.

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

Članak 27.

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

Članak 28.

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

Članak 29.

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

Članak 30.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom 
akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, 
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst 
odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno 
dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i 
odgovarajuća dokumentacija.
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. 

Članak 31.

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

Članak 32.

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

Članak 33.

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

Članak 34.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim 
složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, 
na sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do 
zaključenja rasprave.
Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi 
amandmane i na prijedlog akta i kada nije 
predlagatelj.

Članak 35.

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

Članak 36.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj 
akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u 
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima.

Članak 37.

Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i s njima se suglasio 
predlagatelj akta,

- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s 
njima se suglasio predlagatelj akta.

Članak 38.

Ako konačni prijedlog akta nije podnio općinski 

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

Članak 39.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM 
POSTUPKU

Članak 40.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku 
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili 
ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku 
moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne 
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 
29. ovog Poslovnika.
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog 
podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 
1/3 vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku 
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog 
vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako 
on nije predlagatelj.

Članak 41.

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

Članak 42.

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

Članak 43.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 
sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna općine Općinskom 
vijeću podnosi Općinski načelnik, na način i u 
rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko Općinski načelnik, propusti podnijeti 
prijedlog proračuna u rokovima utvrđenim zakonom 
ili ga povuče prije glasovanja o proračunu u cjelini, 
te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji 
omogućuje njegovo donošenje, a nakon razrješenja 
načelnika od strane Vlade Republike Hrvatske, 
Općinsko vijeće dužno je, u roku od 45 dana od dana 
kada je novoizabrani općinski načelnik predložio 
proračun, isti i donijeti na sjednici Općinskog vijeća.
U slučaju da Općinsko vijeće ne donese proračun u 
roku određenom zakonom, dužno je najkasnije do 
31. prosinca donijeti Odluku o privremenom 
financiranju i to najduže za prva tri mjeseca 
proračunske godine, a temeljem koje će se nastaviti 
financiranje poslova, funkcija i programa općine 
Gornja Vrba kao i  drugih proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika u skladu sa zakonom.

Članak 44.

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

X. VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 45.

Vijećnici postavljaju vijećnička pitanja općinskom 
načelniku.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća 
prije utvrđivanja dnevnog reda, pod „aktualnim 
pitanjima“ a vijećnik je dužan navesti kome ga 
upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička 
pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati 
najviše tri minute. Pravo postavljanja vijećničkog 
pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti 
samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati 
najduže tri minute.
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.
 Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani 
odgovor svim vijećnicima.

Članak 46.

Pitanja koja vijećnici postavljaju, 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.

Članak 47.

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 
predstavlja profesionalnu tajnu, općinski načelnik, 
može predložiti da se odgovori neposredno 
vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez 
prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog 
tijela u čijem djelokrugu rada je to pitanje.
Vijećnik koji je dobio odgovor iz stavka 1. ovog 
članka, a koji predstavlja profesionalnu tajnu, ima 
obvezu i dogovornost čuvati je i ne zloupotrebljavati 
ili je koristiti na neprimjeren način.

Članak 48.

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

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA

Članak 49.

Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s 
odredbama Statuta općine Gornja Vrba.

Članak 50.

Prijedlog za traženje izvješća od 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 Načelnika. U 
prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i 
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obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

XII.RED NA SJEDNICI

l. Sazivanje sjednice

Članak 51.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog 
najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog 
Općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana 
primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 
Načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 
utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će 
sazvati Načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka 
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne 
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev 
vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 
5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od 
dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4., 
5. i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a 
doneseni akti ništavim.

Članak 52.

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na 
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 
dana prije održavanja sjednice. Poziv i materijal za 
sjednicu dostavljaju se elektroničkim putem.
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, Načelniku, zamjeniku načelnika, i u 
pisanom obliku neposredno pred početak sjednice.

2. Dnevni red
Članak 53.

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 54.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u 
pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini 
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže 
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za 
dopunu daje i pisani materijal sa detaljnim 
obrazloženjem prijedloga, po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, 
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se 
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini 
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni 
pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o 
hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno 
odredbama ovog Poslovnika,  predsjednik 
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s 
prethodne sjednice.

Članak 55.

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

Članak 56.

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog 
akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u 
dnevni red Općinskog vijeća na način propisan 
člankom 29. ovog Poslovnika prije proteka roka od 6 
mjeseci od dana odlučivanja Općinskog vijeća o 
dnevnom redu.
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3. Predsjedavanje i sudjelovanje

Članak 57.

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

Članak 58.

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje 
je pozvao predsjednik Općinskog vijeća vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što 
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog 
vijeća.
Prijave za govor podnose se pisano predsjedniku 
prije rasprave te u tijeku rasprave sve do njezinog 
zaključenja.
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 59.

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 ovog 
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora 
ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov 
govor ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 60.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, 
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim 
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u 
svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u 
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog 
vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa 

ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a 
po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća 
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne 
broji prilikom glasovanja.

Članak 61.

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 62. 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 62.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog 
vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog 
vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja 
stručne poslove za Općinsko vijeće.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici 
nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik 
Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i 
sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se 
za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 
većine vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik 
Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na 
zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 vijećnika.

5. Odlučivanje

Članak 63.

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

Članak 64.

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, 
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ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna 
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom 
općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije 
određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće 
donosi slijedeće akte:
- Statut općine,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- proračun,
- godišnji izvješće o izvršenju proračuna
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća
- odluku o raspisivanju referenduma ako 

raspisivanje referenduma predloži jedna 
trećina vijećnika Općinskog vijeća ili Načelnik 

- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima 
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih 
statutom općine Gornja Vrba

Dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika, 
Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju 
referenduma za opoziv Načelnika i njegovog 
zamjenika.

6. Glasovanje
Članak 65.

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 
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje 
stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.

Članak 66.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat 
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 67.

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 jedinstvenog 
upravnog odjela. Predsjednik Općinskog vijeća 
može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu 
pomagati kod tajnog glasovanja.

Članak 68.

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

Članak 69.

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

Članak 70.

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 71.

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.
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Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate 
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno 
tajno glasovanje.

XIII. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 72.

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

Članak 73.

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu 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.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 74.

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

Članak 75.

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

Članak 76.

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 77.

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 78.

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 upravno 
tijelo općine Gornja Vrba.

XV.JAVNOST RADA

Članak 79.

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

Članak 80.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava 
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče 
i objavom na web stranicama općine Gornja Vrba.
Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu 
objavljuju se na službenim web stranicama općine.
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Članak 81.

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

Članak 82.

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 83.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 
Poslovnik Općinskog vijeća općine Gornja Vrba. 
(„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ 
br.09/09, 3/13).

KLASA: 012-04/18-01/1
URBROJ. 2178/28-02-18-1
Gornja Vrba, 07. 06. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.

39.

 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 
16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 
izvještaja o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 
24/13, 102/17) i članka 29. Statuta općine Gornja 
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 01/18.), Općinsko vijeće općine 
Gornja Vrba na svojoj 9.sjednici održanoj 07.lipnja 
2018.godine, donijelo je:

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna 
općine Gornja Vrba za 2017.godinu

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji obračun 
Proračuna općine Gornja Vrba za 2017. godinu.

II.

Godišnjim obračunom Proračuna općine 
Gornja Vrba za 2017. godinu utvrđeni su ostvareni 
prihodi u iznosu 4.671.975,75 kn.

III.

Rashodi utvrđeni prema pozicijama 
Proračuna za 2017. godini izvršeni su u izvještajnom 
razdoblju u ukupnom iznosu 4.029.844,79 kn.

IV.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda 
i izvršenih rashoda daje višak prihoda:
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Ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12. 2017.godine:                       �4.671.975,75 kn 
Izvršeni rashodi od 01.01. –  31.12. 2017.godine:                          �4.029.844,79 kn
________________________________________________________________________
Višak prihoda :                                                                               �   642.130,96 kn

Preneseni višak prihoda iz 2016.godine:                                        �2.052.675,09 kn
Višak prihoda 2017.godine:                                                                642.130,96 kn 
________________________________________________________________________
Ukupno višak prihoda na dan 31.12.2017.        � � � 2.694.806,05 kn

V.

      � Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-
1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na dan 
01.01.2017. godine je 684.488,28 kn.
      � Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-
1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na dan 
31.12.2017. godine je 684.488,28 kn.
       � Stanje žiro-računa Proračuna broj HR61 
2340009 1856900007 na dan 01.01.2017. godine je 
1.805.391,48 kn.
        � Stanje žiro-računa Proračuna broj HR61 
2340009 1856900007 na dan 31.12.2017. godine je  
2.123.913,56 kn.
      

VI.

         Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2017.godine 
iznosi 1.460.121,55 kn, a obuhvaćaju:
 Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 
1.247.645,34 kn čine:

- potraživanja za  poreze – 83.020,54 kn;
- potraživanja za prihode od nefinancijske 

imovine – 523.863,81 kn;
- potraživanja za prihode po posebnim 

propisima – 640.760,990 kn.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u 
iznosu od 212.476,21 kn čine potraživanja po 
ugovorima o prodaji državnog poljoprivrednog 
zemljišta.

VII.

Na dan 31.12.2017.g. evidentirane su 
dospjele kratkoročne obveze u iznosu 155.543,47 
kn, a odnose se na: 
 Obveze za rashode poslovanja u iznosu 
121.032,02 kuna čine:

- obveze za zaposlene – 28.197,32 kuna;
- obveze za materijalne rashode – 13.427,70 

kuna;
- obveze za naknade štete 

poljoprivrednicima – 79.207,00 kuna;
- ostale tekuće obveze – 200,00 kuna.

 Obveze za nabavu nefinancijske imovine u 
iznosu 34.511,45 kuna.

VIII.

         � Općina se tijekom 2017. godine nije 
zaduživala na domaćem ili stranom tržištu novca ili 
kapitala.  

IX.

Općina Gornja Vrba tijekom 2017. godine 
nije davala zajmove i nema evidentirana dana 
državna jamstva.

X.

U Proračunu za 2017. godinu nisu planirana 
sredstva za tekuću pričuvu.

XI.

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i rashoda 
Proračuna općine Gornja Vrba za 2017. godinu daje 
se u Usporednom tabličnom pregledu planiranih i 
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka 
Proračuna za 2017. godinu i čini sastavni dio 
Godišnjeg obračuna Proračuna općine Gornja Vrba 
za 2017. godinu.

XII.

Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru 
bilance izvršenja Proračuna, sadrži rashode izvršene 
po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj 
klasifikaciji.
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XIII.  
      

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna 
Proračuna općine Gornja Vrba za 2017. godinu 
zajedno s Usporednim tabličnim pregledom 
planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i 
izdataka Proračuna za 2017. godinu bit će objavljena 
u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije» i na Internet stranici Općine Gornja Vrba.

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/28-02-18-1
Gornja Vrba, 07.lipnja 2018.godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Renata Lucić, v.r.
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Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna općine Gornja Vrba za razdoblje 

od 01.siječnja – 31.prosinca 2017.godine

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba usvojilo je Proračun za 2017. godinu 19. prosinca 2016. godine u ukupnom 
iznosu 8.949.000,00 kn. Tijekom 2017. godine donesene su tri Odluke o izmjeni Proračuna za 2017. 
Prve izmjene donesene su 28. veljače 2017.godine. Izmjenama su za 100.000,00 kn povećani planirani prihodi od 
tekućih pomoći zbog povećanja prihoda od pomoći iz državnog proračuna i planirani prihodi od kapitalnih pomoći 
u iznosu 150.000,00 kn u skladu s planiranim prijenosom iz županijskog proračuna. Ukupno povećanje usmjereno 
je na izgradnju dječjeg igrališta. 
Drugim izmjenama i dopunama proračuna od 29. lipnja 2017.godine proračunom je  planiran višak prihoda 
prethodnih godina u iznosu 771.000,00 kn. Izvršeno je usklađenje rashoda za lokalne izbore s troškovima izbora, 
uvećani su za 50.000,00 rashodi za  kapitalne donacije vjerskim zajednicama. Rashodi za održavanje komunalne 
infrastrukture su usklađeni s ukazanim potrebama isto kao i rashodi za izgradnju komunalne infrastrukture. 
Najznačajnija povećanja su bila za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu 521.000,00 kn, te za izgradnju 
nogostupa za 150.000,00 kn.
Treće izmjene i dopune proračuna usvojene su 07. prosinca 2017.godine. Ukupno planirani proračun nakon 
usvojenih izmjena iznosio je 5.358.300,00 kn. Manjak prihoda pokriven je viškom prihoda iz prethodnih godina u 
iznosu 771.000,00  kn. Izmjenama i dopunama planirani prihodi i rashodi  usklađeni su s realno ostvarivim 
prihodima i rashodima do kraja godine. Porezni prihodi umanjeni su za 154.000,00 kn. Najznačajnije umanjenje 
prihoda je u dijelu pomoći iz proračuna i od subjekata unutar općeg proračuna za 2.289.000,00 kn, te od 
komunalnog doprinosa u iznosu 1.920.000,00 kn.

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine ostvareno je 4.671.975,75 kuna 
prihoda.

Prihodi i primici Općine Gornja Vrba su:
1. PRIHODI POSLOVANJA;
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE;
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA.

1. PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 4.613.846,23 kune i na razini su prijašnje godine. 
Prihodi poslovanja su:

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.448.814,06 kuna, što je 93,41% od planiranog.
Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.150.619,51 kuna, što je za 1,73% više od planiranog. 
Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 271.881,57 kuna, a odnosi se na porez na promet nekretnina što prema 
novom Zakonu o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“115/16) koji je na snazi od 01.01.2017.godine u 
punom iznosu pripada Jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.
Porezi na robu i usluge su porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku odnosno naziv 
tvrtke, a koji su prihodi uvedeni općinskom odlukom o porezima. 
Porez na promet ostvaren je u iznosu 22.477,85 kn, porez na tvrtku ostvaren je u iznosu 3.835,13 kn. Obzirom je 
ukinut porez na tvrtku a potraživanja iz ranijih godina nisu naplaćena ukupno ostvarenje znatno je manje u odnosu 
na prethodnu godinu. Naplatu navedenih poreza vrši Porezna uprava Slavonski Brod.

Pomoći obuhvaćaju: tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, tekuće i kapitalne pomoći od izvan proračunskih 
korisnika (Fondovi), tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a 
ostvarene su u iznosu od 1.742.865,58 kuna i za 58,01% su veće u odnosu na godinu ranije.
Glavnina ovih prihoda u iznosu od 1.403.658,58 kn obuhvaća redovne pomoći iz državnog proračuna obzirom na 
promjenu statusa općine koja je svrstana u potpomognuta područja. 79.207,00 kn odnosi se na pomoć doznačenu u 
svrhu naknade šteta poljoprivrednicima. Županija je doznačila 10.000,00 kn tekuće pomoći u svrhu provedbe 
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deratizacije i dezinsekcije. Preostali iznos odnosi se na uplatu kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 
250.000,00 kn za financiranje izgradnje ceste u Firovoj ulici.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od ne financijske imovine, a ostvareni su u iznosu 
od 459.063,91 kuna ili 64,12% od plana.
Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 11.902,72 kuna što je za 8,21% više od planiranog, a sastoji se 
od kamate na depozite po viđenju,te prihode od zateznih kamata koje su naplaćene u postupcima ovrhe za naplatu 
potraživanja.
Prihodi od nefinancijske imovine dijele sena naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, 
naknada za korištenje ne financijske imovine i ostale prihode, a ostvareni su u iznosu od 447.161,19 kuna. 
Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 30.889,77 kuna, a obuhvaćaju uplatu sredstava ostvarenih od 
poduzeća JAKOB BECKER d.o.o. na ime naknade za koncesiju po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada u iznosu 15.836,11 kn, te 7.000,00 prihoda od koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova. Prihod u iznosu 8.053,66 odnosi se na prihoda od ostalih koncesija za crpljenje rudnih 
bogatstava od tvrtke Vermilion Zagreb. Općina nije davatelj navedene koncesije. Prihodi od zakupa i 
iznajmljivanja imovine  obuhvaćaju prihode od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu 287.566,79 
kn koji je znatno manji u odnosu na prethodnu godinu iz razloga nenaplaćenih dospjelih potraživanja, od zakupa 
zemljišta u vlasništvu općine u iznosu 30.230,96 kuna, te prihode od zakupa prostora mjesnih domova i poslovnog 
prostora u vlasništvu općine u iznosu 70.320,00 kn. Naknada za korištenje nefinancijske imovine odnosi se na  
prihode od  naknade za najam plinske mreže od strane poduzeća Brod – plin d.o.o. što je ostvareno u znatno 
manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu obzirom nisu naplaćena sva potraživanja. U iznosu 82,27 kn 
ostvaren je prihod od spomeničke rente.30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
koju plaćaju podnositelji zahtjeva za legalizaciju pripada Općini, a u ovom razdoblju ostvareno je 18.582,06 kuna 
prihoda. Prihod  je znatno manji u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg broja zahtjeva za legalizaciju.

� Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u 
iznosu od 963.102,68 kuna što je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 17,27%.�

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 30.578,41 kuna odnosno 95,56% od godišnjeg plana. 
Najveći dio prihoda 21.760,00 kuna odnosi se na grobnu naknadu koju godišnje plaćaju vlasnici ukopnih mjesta 
na mjesnom groblju u Donjoj Vrbi. Ostatak pristojbi u iznosu od 968,41 kuna platili su obveznici prenamjene 
poljoprivrednog u građevinsko zemljište, te na plaćenu naknadu za korištenje javnih površina i prihode od 
kupovine grobnih mjesta u skladu s Odlukom odnosi se 7.850,00 kuna.
Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 17.787,73 kuna odnosno 94,48% u odnosu na izvršenje prošle godine. 
Prihod se odnosi na vodni doprinos temeljem čl. 12. stavak 3 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, uplate 
od 8 % vodnog doprinosa naplaćenog na našem području, šumski doprinos, te ostali nespomenuti prihodi koji se 
odnose na naplaćene troškove ovrha
Komunalni doprinos i naknade  ostvareni su u iznosu od 914.736,54 kune te su nešto viši u odnosu na izvršenje 
prošle godine za 18,17%. 

� Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi iako su planirani proračunom za 2017.godinu u iznosu 
5.000,00 kuna nije bilo ostvarenja po ovoj osnovi.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 58.129,52 kuna ili 58,13% 
u odnosu na godišnji plan. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su:

Prihod od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 58.129,52 kuna, odnosi se na 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vl. Republike Hrvatske na području Općine Gornja Vrba na rate koju godišnje 
plaćaju kupci zemljišta.
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3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - nije bilo primitaka.

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 4.029.844,79 kuna, odnosno 
74,11% plana.

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni u iznosu od 2.936.615,27 kuna, što je 88,93% od planiranog,

Rashodi za zaposlene u iznosu od 411.965,11 kuna čine 99,51% od plana. Manji su u odnosu na prošlu godinu iz 
razloga višemjesečnog bolovanja djelatnice što je nakon 42. dana knjiženo kao potraživanje prema Zavodu za 
zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplaćene  prigodne godišnje nagrade 
zaposlenima, jubilarnu nagradu, pomoć zbog bolovanja dužeg od tri mjeseca  i  darove djeci. Doprinosi na plaće u 
skladu su s planiranim.

Materijalni rashodi u iznosu od 1.640.119,61 kuna, 85,78% od plana.
Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 16.971,69 kuna odnose se na troškove službenog puta, naknade za 
troškove prijevoza na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i korištenje privatnog automobila u službene 
svrhe. Svi rashodi su u skladu s planiranim.
Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 239.571,18 kuna, 68,65% od plana. Najveći dio ovih 
rashoda odnosi se na račune za plin i električnu energiju – javnu rasvjetu u iznosu od 226.930,37 kuna. Za uredski 
materijal i materijal za čišćenje (papir za kopiranje, papirnate ručnike, sredstva za čišćenje, tonere za fotokopirni 
stroj i sl.) utrošeno je 9.187,19 kuna što čini 64,22% u odnosu na izvršenje u prošloj godini. U iznosu od 1.654,97 
kuna nabavljeno je sitnog inventara neophodnog za rad uprave. Znatno su manji u odnosu na prethodnu godinu iz 
razloga što su se prethodne godine nabavljali božićni ukrasi.
Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 1.156.521,00 kuna, što je 88,58% od plana. Najveći dio ovih rashoda 
odnosi se na usluge tekućeg održavanja u iznosu od 854.487,24 kuna. Rashodi obuhvaćeni ovom skupinom 
rashodi su tekućeg i investicijskog održavanja cesta, nogostupa, javne rasvjete, zgrada i javnih površina. 
Najznačajniji iznos ostvaren je za održavanje cesta  na području općine u iznosu 373.688,44 kn.Za održavanje 
javnih površina utrošeno je 125.950 kn. Za održavanje nogostupa utrošeno je 141.362,50 kn. Za održavanje javne 
rasvjete utrošeno je 50.926,45 kn. Na održavanje građevinskih objekata utrošeno je 75.134,19 kn. Rashodi za 
usluge promidžbe i informiranja iznose 50.935,00 kuna i veći su u odnosu na izvršenje prošle godine jer je ove 
godine za Dan Općine organiziran koncert što je stajalo 30.000,00 kuna. Za komunalne usluge utrošeno je 
66.682,91 kuna što je povećanje od 56,71% u odnosu na izvršenje prošle godine. Najznačajniji rashodi koji su 
utjecali na povećanje su provedba proljetnog i jesenskog tretmana deratizacije i dezinsekcije u iznosu 51.682,13 
kuna. Preostali iznos odnosi se na potrošnju vode i godišnju naknadu za uređenje voda. Rashodi za intelektualne 
usluge u skladu su s planiranim, a obuhvaćaju troškove održavanja  Programa „Male škole“ u iznosu od 10.474,36 
kuna. Preostali iznos odnosi se na rashode po ugovorima o djelu u iznosu 28.821,94 kn,  geodetske usluge u iznosu 
4.635,00 kn. Na odvjetničke usluge za zastupanje u sudskim sporovima utrošeno je 18.281,25 kn. Na uslugu 
provođenja Zakona o zaštiti i spašavanju utrošeno je 12.000 kn. Na ostale intelektualne usluge 30.750,00 kn. 
Sredstva za računalne usluge u iznosu 13.568,75 kuna korištena su u svrhu održavanja i instaliranja računalnih 
programa neophodnih za rad općinske uprave. Rashodi za ostale usluge izvršeni su u iznosu od 32.140,81 kn, a 
odnose se na uslugu protupožarne zaštite 6.987,50 kn. Preostali iznos odnosi se na manje rashode za ostale usluge 
kao što grafičke usluge, usluge čišćenja, najam pozornice, uslugu zaštitarske službe, uslugu ZAMP-a, izvođenje 
predstave, uslugu noćenja, a sve vezano uz održavanje koncerta za Dan općine. Sufinanciranje troškova 
provođenja lokalnih izbora iznosili su 3.829,30 kuna.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 227.055,74 kuna i u skladu su s planom (96,50% plana), a odnosi se 
na rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. su u svezi s plaćenim naknadama Općinskom načelniku i 
članovima Općinskog vijeća u skladu s općinskim odlukama u iznosu 123.294,83 kn, te troškovi povjerenstva za 
provođenje izbora i 50% iznosa za biračke odbore u iznosu 41.406,04 kuna. Osigurane su zgrade u vlasništvu 
općine u iznosu 7.987,65 kuna. Rashodi za reprezentaciju izvršeni su u skladu s planom. Članarine u iznosu 
11.861,98 kuna obuhvaćaju rashode za plaćanje članarine Udruzi općina RH i LAG-u Slavonska ravnica. Ostali 
nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 5.658,71 kuna obuhvaćaju rashode protokola, nabavka vijenaca, 
aranžmana i sl.
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Financijski rashodi u iznosu od 9.845,91 kuna, 88,70% od plana.
Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 8.420,28 kuna, a rashodi obuhvaćaju tekuće 
rashode vođenja transakcijskog računa, te troškove redovitog izvješćivanja od strane FINA-e kao i troškove 
vezane uz elektronsku dostavu podataka registru koncesija i poreznoj upravi. Ostali financijski rashodi u iznosu 
1.425,51 kuna odnose se na plaćene naknade poreznoj upravi za naplatu lokalnih poreza.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 98.164,32 kuna, 98,16% plana– evidentirani 
rashodi odnose se na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade trgovačkim društvima koji obavljaju 
proizvodne djelatnosti u Gospodarskoj zoni sukladno Odluci općinskog vijeća u svrhu poticanja proizvodnje.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 346.435,98 kuna, 
97,07% od plana. Rashodi su veći u odnosu na prijašnje izvještajno razdoblje za 29,62% zbog isplate pomoći 
umirovljenicima.
Naknade građanima i kućanstvima u novcu obuhvaćaju isplate u vidu jednokratnih novčanih pomoći za 
podmirenje troškova stanovanja, te jednokratne novčane pomoći obiteljima u slučaju posebnih potreba u iznosu, 
kao i pomoći umirovljenicima s manjim mirovinama. Ovom skupinom obuhvaćene su i naknade za novorođenu 
djecu u iznosu 24.000,00 kn, te potpore redovitim studentima u iznosu 111.200,00 kuna. Rashodi za naknade 
građanima i kućanstvima u naravi u iznosu 99.184,64 kuna su viši u odnosu na prijašnje izvještajno razdoblje za 
42,37% zbog većih izdvajanja za sufinanciranje troškova prijevoza za srednjoškolske učenike u iznosu 28.175,00 
kuna. Ovom skupinom rashoda obuhvaćeno je sufinanciranje troškova smještaja djece u vrtićima Cekin, 
I.B.Mažuranić i Lira u Slavonskom Brod kao i plaćanje pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama sukladno 
sporazumu sa Crvenim križem. Temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelje na teret ovih rashoda knjiženo je 
priključenje na  plinsku mrežu.

Ostali rashodi u iznosu430.084,34 kn, čine 84,63% od plana.
Tekuće donacije u novcu – Izvršeni rashodi u iznosu 264.507,18 kuna su u skladu su s planom, a obuhvaćaju 
donacije za sport udrugama s područja općine u iznosu 165.000,00 kn, za kulturu 15.000,00 kn, vjerskim 
zajednicama 20.000,00 kn, Crvenom križu doznačeno je u skladu sa zakonom 14.639,62 kn. Političkim strankama 
i nezavisnim zastupnicima za redovito financiranje ukupno 13.000,00 kn. Donacije Političkim strankama 
temeljem izbornih rezultata iznosile su 27.869,57 kn. Ostalim udrugama isplaćeno je 9.000,00 kuna.
Kapitalne donacije isplaćene su: Župi rođenja BDM, Ruščica u iznosu 49.950,00 kuna za uređenje filijalne crkve 
Sv. Nikole biskupa u Gornjoj Vrbi i Župi Sv. Marka ev., Trnjani u iznosu 24.120,16 kuna za uređenje filijalne crkve 
Sv. Filipa i Jakova u Donjoj Vrbi; te kapitalna donacija OŠ I.G.Kovačić, Slavonski Brod, Područna škola Donja 
Vrba u iznosu 12.300,00 kuna za uređenje vanjske učionice. 
Kazne, penali i naknade štete u iznosu 79.207,00 kuna – evidentirane su naknade osobama na ime šteta u 
poljoprivredi.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  realizirani su u iznosu od 1.093.229,52 kuna, 
odnosno 51,20% od plana

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.093.229,52 kuna što je na razini 
izvršenja prijašnje godine i u granicama planiranog. 
Građevinski objekti. Ceste – izvršeni rashodi odnose se na izgradnju ceste u Firovoj ulici. Rashodi za ulaganja u 
izgradnju komunalne infrastrukture čine izdaci za sanaciju odvodnje u iznosu 40.000,00 kn, izgradnju javne 
rasvjete 100.947,50 kn, izgradnju dječjeg igrališta u iznosu 419.024,06 kn. Na uređenje prilaza mrtvačnici u 
Donjoj Vrbi uloženo je 55.062,50 kn. Radovi na izgradnji staze u Piškovićevoj ulici stajali su 92.302,50 kn, a na 
izgradnju pješačkog prijelaza utrošeno je 84.822,44 kn.

Postrojenja i oprema. Za ovu vrstu rashoda utrošeno je 25.754,27,00 kuna,  što je na razini izvršenja prijašnje 
godine i u granicama planiranog. Navedeni rashodi odnose se na nabavku neophodnog uredskog namještaja u 
iznosu 8.443,48 kuna. Oprema za održavanje i zaštitu – nabavljen je sustav video nadzora, motorna kosa i skupljač 
trave. Za 619,99 kuna kupljena je mikrovalna pećnica.
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STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 1.247.645,34 kn čine:
- potraživanja za  poreze – 83.020,54 kn;
- potraživanja za prihode od nefinancijske imovine – 523.863,81 kn;
- potraživanja za prihode po posebnim propisima – 640.760,990 kn.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od  212.476,21 kn čine potraživanja po ugovorima o 
prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Obveze za rashode poslovanja iznose 121.032,02 kuna, a odnose se na:
- obveze za zaposlene – 28.197,32 kuna;
- obveze za materijalne rashode – 13.427,70 kuna;
- obveze za naknade štete poljoprivrednicima – 79.207,00 kuna;
- ostale tekuće obveze – 200,00 kuna.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 34.511,45 kuna.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Izvanbilančni zapisi - evidentirani izvanbilančni zapisi u ukupnom iznosu 133.934,83 kuna odnose se na 
vrijednost sudskih sporova.
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III.  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

općine Gornja Vrba za razdoblje 2018-2020. godine

Članak 4.

 Ovaj Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Gornja Vrba povezane s 

programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna općine Gornja Vrba za 2018. godinu i projekcijama za 

2019. i 2020. godinu.
 Plan razvojnih programa Općine Gornja Vrba za razdoblje od 2018-2020. godine sastavni je dio 
Proračuna općine Gornja Vrba za 2018. godinu.
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40.

 Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
("Narodne novine" br. 124/14, 115/15. i 87/16.) i članka 29. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br. 01/18.), Općinsko vijeće općine Gornaj Vrba na svojoj 9. sjednici održanoj 7. 
lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

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

Članak 1.

 Na temelju Godišnjeg obračuna Proračuna općine Gornja Vrba za 2017. godinu, utvrđuje se stanje 
(saldo) u Bilanci na dan 31. prosinca 2017. godine na osnovnim računima podskupine 922 kako slijedi:

Članak 2.

 Viškom prihoda poslovanja koristit će se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 
od 785.100,00 kuna.

 Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine ostaje nam višak prihoda poslovanja u iznosu 
od 2.694.806,05 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

KLASA: 400-08/18-01/03
URBROJ. 2178/28-02-18-1
Gornja Vrba, 07. 06. 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.

Osnovni 
račun

92211

92222

Iznos
(kuna)

3.479.906,05

785.100,00

NAZIV

Višak prihoda poslovanja

Manjak prihoda od nefinancijske imovine
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OPĆINA
PODCRKAVLJE

21.

 Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o 
zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 
78/15 i 12/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš (Narodne novine broj 03/17) i 
članka 48. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 7/18), 
općinski načelnik općine Podcrkavlje 7. lipnja 2018. 
godine, donosi

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Podcrkavlje na okoliš

Članak 1.

 Općinski načelnik općine Podcrkavlje 
zatražio je mišljenje o potrebi provedbe strateške 
procjene ut jecaja  Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Podcrkavlje na okoliš, 

klasa:351-01/18-01/7, urbroj:2178/13-02-18-1 od 
23. svibnja 2018. godine od Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije.

Članak 2.

 Ciljevi koji se trebaju ostvariti Programom 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Podcrkavlje:

- zakonske obveze temeljem članka 29. 
stavka 2. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18.)

- rješavanje zemljišta koje nema riješen 
pravni status raspolaganja, a nalazi se u 
mirnom posjedu,

- stavljanje u funkciju proizvodnje i 
obrađivanja ili neke druge namjene 
državnog poljoprivrednog zemljišta koje se 
do sada nije koristilo i predstavlja problem 
održavanja po pitanju neurednosti tla, 
zakorovljenosti i ostalih problema, a koje 
izaziva zapušteno poljoprivredno zemljište, 
davanjem u zakup, prodaju ili neki drugi 
oblik raspolaganja predviđen zakonom.
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Članak 3.

 Obuhvat Programa raspolaganja određen je 
administrativnim granicama područja općine 
Podcrkavlje, sukladno Zakonu o područjima 
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
 Program raspolaganja planira se u 
tekstualnom i grafičkom dijelu.
 Tijelo zaduženo za donošenje Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području općine Podcrkavlje je 
Općisko vijeće općine Podcrkavlje.

Članak 4.

 Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno 
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 
donesena je na temelju mišljenja Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije, klasa: 351-02/18-01/16, 
urbroj:2178/1-03-18-2 od 4. lipnja 2018. godine, da 
za Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području općine 
Podcrkavlje nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 5.

 Općina će o ovoj Odluci informirati javnost 
sukladno odredbama Zakona 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" br. 64/08) kojima se 
uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša.

Članak 6.

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

Klasa: 351-01/18-01/7
Urbroj: 2178/13-02-18-4
Podcrkavlje, 7. lipnja 2018.

Načelnik općine
Tomislav Trtanj, v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

34.

 Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 
20/18)  i članka 30. Statuta općine Sikirevci 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
1/18), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 8. 
sjednici održanoj  06. lipnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu Republike Hrvatske na području  
općine Sikirevci

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Sikirevci donosi 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području   općine 
Sikirevci (u daljnjem tekstu: Program).

Općinsko vijeće  općine Sikirevci Program 
upućuje Brodsko-posavskoj županiji  radi izdavanja 
mišljenja, odnosno Ministarstvu poljoprivrede radi 
izdavanja suglasnosti na Program.

Članak 2.

� Program iz članka 1. prilaže se ovoj Odluci i 
čini njen sastavni dio.

Članak 3.

� Ova Odluka stupa na snagu prvim danom 
objave u “Službenom Vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.
� Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju 
važiti Odluke: o usvajanju Programa o raspolaganju 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 
području općine Sikirevci ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije"br.12/2002.); Program 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države u općini Sikirevci ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije"br.12/2002.); 
Suglasnost na Program raspolaganja poljoprivre-
dnim zemljištem u vlasništvu države za općinu 
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"br.17/2002.); Odluka o maksimalnim 
površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države koja se mogu prodati  obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivredniku ili 
poljoprivrednom gospodarstvu ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije"br.17/2002.).

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 320-01/18-01/09
URBROJ: 2178/26-02-18-1
SIKIREVCI, 06.06.2018. godine.

� � � � � � � � �           
 Predsjednik 

Općinskog vijeća 
općine Sikirevci:
Josip Matić, v.r.
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35.

PROGRAM 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

za općinu Sikirevci

SADRŽAJ PROGRAMA

1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine SIKIREVCI, iznosi: 

295,8829 ha

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju

T-1 Prikaz dosadašnjeg plana raspolaganja po svim oblicima - površina u ha

3 Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja

T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

R.br. 
OBLIK RASPOLAGANJA  
( skraćeni naziv iz ugovora) 

Ukupan broj 
ugovora 

Ukupna površina 
po ugovorima 

1. Zakup  50,00 
2. dugogodišnji zakup   
3. privremeno korištenje   
4. koncesija   
5. prodaja  122,00 
6. povrat  336,00 
7. ostalo  10,00 
 Ukupno:  518,00 

 

OBLIK RASPOLAGANJA 
Površina 

u ha 

NAPOMENA 
(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi 

odvodnje i navodnjavanja) 
površine određene za povrat 

32,8524  

površine određene za prodaju   
- jednokratno, maksimalno 

 do 25% 
5,9837  

površine određene za zakup 
252,1315 Predviđeno navodnjavanje 

površine određene za zakup za 
ribnjake 

  

površine određene za zakup 
zajedničkih pašnjaka 

  

površine određene za ostale 
namjene  

- jednokratno, maksimalno  
do 5% 

4,9153  
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MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: 50,00 ha.

NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave): 

1. PODACI O OPĆINI SIKIREVCI

Općina Sikirevci nalazi se na istočnom dijelu Brodsko - posavske županije. Općina graniči sa Općinom Slavonski 

Šamac na istočnoj strani, na sjeveru sa Općinom Babina Greda i Općinom Gundinci, na zapadu sa Općinom Velika 

Kopanica. Općina se prema jugu proteže do rijeke Save odnosno do državne granice s Federacijom Bosnom i 

Hercegovinom.

Općina se prostire na 29,50 km2, a sastoji se od 2 katastarske općine i to: Sikirevci i Jaruge kako je prikazano 

na slici 1.

Specifičnosti za područje Općine Sikirevci su u nastavku. 

 

Slika 1. Općina Sikirevci sa prikazanim katastarskim općinama
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2. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE ZA OPĆINU SIKIREVCI

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu NN 20/2018, u daljnjem tekstu: Zakon, poljoprivredno zemljište je 

dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem u smislu 

ovoga Zakona smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, 

vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se 

može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga Zakona predstavlja: zakup i zakup 

za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, 

davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i 

osnivanje prava služnosti.

3. UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE

Prema službenim podacima dostavljenim od Državne geodetske uprave ukupna površina poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je upisano u katastarskom operatu nadležnog Područnog ureda za 

katastar Nova Gradiška, kao poljoprivredno zemljište iznosi 295,8829 ha.
Na području općine Sikirevci postoje područja koja se nalaze u području ekološke mreže (Natura 2000)- prikaz 
slika 2; i to k.č. br. 2184 u k.o. Sikirevci.

Slika 2. Zaštićena područja (Natura 2000)
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4. PODACI O DOSADAŠNJEM PLANU RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sikirevci sukladno prethodnom 
planu raspolagalo se temeljem sljedećih oblika raspolaganja prikazanih u tablici 4.

Prikaz dosadašnjeg plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Prikaz dosadašnjeg plana raspolaganja je izrađen na temelju prethodnog Programa raspolaganja dostavljenog od 
Općine Sikirevci i službenih podataka dostavljenih od Državne geodetske uprave sa podlogom digitalne ortofoto 
karte preuzete sa Geoportala Državne geodetske uprave što je vidljivo na sljedećoj slici.

R.br. 
OBLIK RASPOLAGANJA 

( skraćeni naziv iz ugovora) 

Ukupna površina 

po prethodnom 

programu 

1 zakup 50,00 ha 

2 povrat 336,00 ha 

3 prodaja 122,00 ha 

4. ostalo 10,00 ha 

 UKUPNO: 518,00 ha 

 

Slika 3: Prikaz dosadašnjeg plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
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5. PODACI O PREDVIĐENOM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

5.1. POVRŠINE PREDVIĐENE ZA ZAKUP

Maksimalna površina koja se na području općine Sikirevci može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

iznosi 50,00 ha.

Na području općine Sikirevci predviđene površine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske iznosi 252,1315 ha.

Poljoprivredno zemljište određeno za zakup prema katastarskim općinama

5.2. POVRŠINE PREDVIĐENE ZA PRODAJU

Na području općine Sikirevci površine koje su predviđene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske iznosi  5,9837 ha.

Poljoprivredno zemljište određeno za prodaju prema katastarskim općinama

5.3. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT 

Na području općine Sikirevci nisu predviđene površine za povrat poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske iznosi 32,8524 ha.

Poljoprivredno zemljište određeno za povrat prema katastarskim općinama

Naziv katastarske općine Površina (ha) 

Sikirevci 
186,1348 

Jaruge 
65,9967 

Ukupno 252,1315 
 

Naziv katastarske općine Površina (ha) 

Sikirevci 
4,8808 

Jaruge 
1,1029 

Ukupno 5,9837 
 

Naziv katastarske općine Površina (ha) 

Sikirevci 
32,8524 

Jaruge 
0,0000 

Ukupno 32,8524 
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5.4. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA RIBNJAKE

Na području općine Sikirevci nisu predviđene površine za zakup za ribnjake poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske.

5.3. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA

Na području općine Sikirevci nisu predviđene površine za zakup zajedničkih pašnjaka poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske.

5.4. POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE

Na području općine Sikirevci nisu predviđene površine za ostale namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske iznosi 4,9153 ha.

Poljoprivredno zemljište određeno za povrat prema katastarskim općinama

Naziv katastarske općine Površina (ha) 

Sikirevci 
4,9153 

Jaruge 
0,0000 

Ukupno 4,9153 
 

Slika 4: Prikaz predviđenog plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
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PRILOZI:

1. Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 27/2018):

– Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi, (digitalno)

– Uvjerenje Upravnog tijela županije, nadležnog za prostorno uređenje nalaze li se predmetne čestice izvan 
granica građevinskog područja,

– Očitovanje Ureda državne uprave u županiji o podnesenim zahtjevima za povrat oduzete imovine,

– Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.,

– Očitovanje Hrvatskih voda,

– Uvjerenje Upravnog tijela županije, nadležnog za prostorno uređenje jesu li predmetne čestice u obuhvatu 
postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,

– Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje.

2. Popis priloga iz detaljne razrade Programa

1. PRILOG 1: Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje ulaze u 

Program raspolaganja sa naznačenim oblikom raspolaganja i drugim specifičnostima

2. PRILOG KKP-2: Kopije katastarskih planova - sa označenim oblikom raspolaganja katastarskih čestica 

koje ulaze u Program raspolaganja
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36.

 Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 
RH br, 82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3. 
Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika 
od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine RH br. 
65/16), Smjernica za izradu procjene rizika za 
područje Brodsko posavske županije (KLASA: 810- 
00/17-01/06, URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 
16.veljače 2017. godine), te članaka 46. Statuta 
općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 1/18.), načelnik općine 
Sikirevci donosi

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Sikirevci

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Sikirevci , osnivanje radna skupina za izradu 
Procjene rizika od velikih nesreća  te određuju 
konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine  Sikirevci izrađuje se na temelju Smjernica za 
izradu procjene rizika za područje Brodsko 
posavske županije, te će se koristiti kao podloga za 
planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika 
od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih 
mjera. 
Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu 
metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca za 
izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za 
identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu matrica i 
karata rizika te pregled i odobravanje Procjene.

Članak 2.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine  Sikirevci osniva se radna skupina. 

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, 
operativne, stručne, administrativne i tehničke 
poslove potrebne za izradu Procjene.

Radnu skupinu osnovat će načelnik općine Sikirevci  
posebnom Odlukom.

Članak 3.

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog 
Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz prve grupe 
stručnih poslova u području planiranja civilne 
zaštite, tijekom izrade Procjene rizika.

Članak 4.

Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno 
Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni 
rizika za područje Brodsko posavske ocjenjene 
visokim ili većim rizikom kako slijedi:

• poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 
vodnih tijela,
• potres,
• ekstremne vremenske pojave,
• epidemije i pandemije.

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu 
procjene rizika na području Brodsko posavske 
županije utvrđena su još tri dodatna rizika koji su 
karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:
• Tehničko – tehnološke opasnosti sa opasnim 

tvarima (industrijske nesreće, nesreće na 
odlagalištima otpada i onečišćenje kopnenih 
voda).

• Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 
prometu (nesreće u cestovnom i željeznicom 
prometu).

• Degradacija tla ( klizišta).

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene 
glavnom koordinatoru koji dostavlja Općinskom 
vijeću prijedlog procjene rizika na donošenja.

Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, 
nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja 
za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o 
promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi 
izvješćuje glavnog koordinatora.

Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom 
koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i 
dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.
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Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine  Sikirevci izrađuje se najmanje jednom u tri 
godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti do 
kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem 
ciklusu.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Sikirevci  može se izrađivati i češće, ukoliko 
se u trogodišnjem periodu nastupi značajna 
promjena ulaznih parametara u korištenim 
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako 
se prepozna nova prijetnja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvim danom objave u 
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 810-01/18-01/10
URBROJ: 2178/26-01-18-01
Sikirevci, 20.06.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

39.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. i 
100. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 
3/18), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 
svojoj 11. sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine, 
donosi

STATUTARNU ODLUKU

o  izmjenama i dopunama Statuta općine Velika 
Kopanica

 

Članak 1.

� U Statutu općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13 i 3/18) briše se poglavlje IX. MJESNA 
SAMOUPRAVA te se brišu članci 61., 62., 63., 64., 
65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 
77. i 78. 

Članak 2.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu 8 dana 
od dana objave u  „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“, a postojeća Vijeća Mjesnih 
odbora koja su konstituirana sukladno odredbama 
važećeg Statuta općine Velika Kopanica djeluju do 
isteka svoga četverogodišnjeg mandata 20. srpnja 
2018. godine, kada prestaju s radom. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/18-01/17
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 7.6. 2018. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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40.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  11 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03, 82/04, 110/04,  178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 
153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta općine 
Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije ” br. 09/09, 5/13 i 3/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 11. sjednici 
održanoj 7. lipnja 2018. godine, donijelo je 

O D L U K U

o provođenju zajedničkog postupka davanja 
koncesije za obavljanje javne usluge 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog
i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Velika Kopanica 
donosi Odluku o provođenju zajedničkog postupka 
davanja koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada s Općinama 
Garčin, Donji Andrijevci, Gundinci, Vrpolje  i 
Oprisavci.

Članak 2.

� Središnje tijelo za provedbu postupka 
javnog natječaja za davanje koncesije određuje se 
Općina Vrpolje.

Članak 3.

� U Stručno povjerenstvo za provedbu 
zajedničkog postupka davanja koncesije ispred 
općine Velike Kopanica imenuje se Marija Lolić, 
članica koji posjeduje važeći certifikat iz područja 
javne nabave.

Članak 4.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ i na službenim 
stranicama općine Velika Kopanica:
www.velikakopanica.hr. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/18-01/18
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 7.6.2018. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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41.

 Na temelju članka 189. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka članka 32. 
Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 09/09, 5/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 11. sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine, donijelo je 

 

O D L U K U

o zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 

odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 

Članak 1.

Općina Vrpolje kao središnje tijelo (dalje u tekstu: Središnje tijelo), u smislu odredbe članka 186. Zakona 

o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016.), provest će postupak zajedničke 

koncesije s ciljem davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, na razdoblje od 10 (deset) godine, za sljedeće naručitelje 

(dalje u tekstu: Pojedinačni naručitelji):

Članak 2.

S Pojedinačnim naručiteljima iz članka 1. ove Odluke općinska načelnica općine Vrpolje potpisati će 

Sporazum o zajedničkom provođenju zajedničke koncesije za usluge iz članka 1., kojim će se utvrditi međusobna 

prava i obveze vezano za postupak javne nabave.

Prijedlog sporazuma prilaže se ovoj Odluci te čini njegov sastavni dio.

 

Članak 3.

Pojedinačni naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi dužni su izraditi i donijeti Plan nabave 

roba, radova i usluga za tekuću godinu, postupajući sukladno odredbi članka 28. ZJN 2016 te ga dostaviti na uvid 

Općini Vrpolje kao nositelju objedinjene nabave, kao i eventualne izmjene i dopune Plana nabave tijekom godine.

 

Članak 4.

Ukupna procijenjena vrijednost zajedničke koncesije iznosi  ______________ kn, odnosno za svakog 

pojedinačnog naručitelja kako slijedi:

Općina Garčin 

Općina Donji Andrijevci 

Općina Gundinci 

Općina Vrpolje 

Općina Velika Kopanica 

Općina Oprisavci 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 2220



Članak 5.

Postupak zajedničke javne nabave provest će Stručno povjerenstvo imenovano Odlukom općinske 

načelnice općine Vrpolje.

 Stručno povjerenstvo sastoji se od 7 članova, od kojih svatko od naručitelja predlaže po jednog člana te 

jedan član će biti imenovan zajedničkim dogovorom.

   

Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“ i na službenim stranicama općine Velika Kopanica . www.velikakopanica.hr

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/18-01/19
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 7.6.2018. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

R.br. Naziv 
Procijenjena vrijednost 

(za 10 godine)  

1. Općina Garčin  

2. Općina Donji Andrijevci   

3. Općina Gundinci   

4. Općina Vrpolje   

5. Općina Velika Kopanica  3.114.548, 60 kn  
6. Općina Oprisavci   

 UKUPNO:  
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42.

 Na temelju članka 9. st. 3 Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 51/01, 26/03, 82/04, 110/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14, 36/15 - u nastavku tekst 
Zakon)  te članka 5. Odluke o osnivanju vlastitog 
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti općine 
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 29/2014), općinski načelnik 
dana 15.6.2018.godine, donosi 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

o unutarnjem redu Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti općine 

Velika Kopanica

Članak 1. 

� U Pravilniku o unutarnjem redu Vlastitog 
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti općine 
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 27/16) dopunjuje se članak 
1., dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje 
odnose se jednako na muški i ženski rod.“

Članak 2.

Dopunjuje se članak 5., dodaje se stavak 3. koji 
glasi:
„U slučaju da djelatnici Vlastitog pogona zbog 
neodgodive potrebe posla, rade duže od utvrđenog 
radnog vremena, ostvaruju pravo na prekovremeni 
rad u skladu sa Zakonom o radu.“

Članak 3.

� Mijenja se članak 8., koji sada glasi: 
„Naziv radnog mjesta s opisom poslova, uvjeta koje 
moraju ispunjavati djelatnici za obavljanje 
određenog posla te potreban broj izvršitelja 
Vlastitog pogona utvrđuje se kako slijedi:

1. Upravitelj pogona – 1  izvršitelj, Kategorija: I., 

Potkategorija: Glavni rukovoditelj, Klasifikacijski 

rang: 1. 

Opis poslova i zadataka:

Rukovodi Vlastitim pogonom u skladu sa zakonom, 
organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja, 
predlaže osnove poslovne politike, plan i program 
rada te mjere za njihovu provedbu, podnosi izvješće 
o rezultatima poslovanja Vlastitog pogona, 
odgovara općinskom načelniku općine Velika 
Kopanica za materijalno i financijsko poslovanje i 
zakonitost rada vlastitog pogona, izvršava odluke 
načelnika/ice i Općinskog vijeća općine Velika 
Kopanica, obavlja i druge poslove predviđene 
zakonom i Odlukom o osnivanju vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti općine Velika 
Kopanica, odnosno nalogu načelnika. Obavlja i 
ostale poslove po nalogu načelnika općine.

Uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist pravnog, 

- ekonomskog, građevinskog, prometnog ili 

drugog odgovarajućeg smjera;

- položen stručni ispit;

- 5 godina radnog staža u struci;

- položen vozački ispit „B“ kategorije.

2. Komunalni djelatnik – 2 izvršitelja, Kategorija: 

IV., Potkategorija: Namještenik II. potkategorije, 

Klasifikacijski rang: 13.
Opis poslova i zadataka:
Obavlja poslove održavanja groblja i mrtvačnice na 
mjesnim grobljima u Općini Velika Kopanica. Brine 
se o urednosti groblja, obavlja poslove čišćenja, 
odvoza i spaljivanja grobnog materijala (vijenci, 
buketi, svijeće, cvijeće itd.). Obavlja poslove na 
održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina u 
Općini. Brine o uređenju prostora u općinskoj zgradi 
i oko zgrade, kao i za ostale zgrade u vlasništvu 
općine. Po potrebi obavlja jednostavne građevinske 
poslove, poslove dostavljača, kao i postavljanje 
obavijesti za mještane na za to predviđena mjesta. 
Obavlja i ostale poslove po nalogu upravitelja 
Vlastitog pogona ili načelnika općine 
Uvjeti:

- završena osmogodišnja škola;

- bez radnog iskustva;

- osposobljenost za rad motornom kosilicom i 

trimerom;

- položen vozački ispit „B“ kategorije.

3. Komunalni djelatnik za obavljanje privremenih 

pos lova  -  5  izvrš i te l ja ,  Kategor i ja :  IV. , 

Potkategorija: Namještenik II. potkategorije, 

Klasifikacijski rang: 13.
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Opis poslova i zadataka:
Komunalni djelatnik za obavljanje privremenih 
poslova zapošljava se u Vlastiti pogon na određeno 
vrijeme, sukladno potrebama za obavljanje 
sezonskih poslova. 
Obavl ja  pos love  pr ivremenog karaktera , 
prvenstveno vezane uz sezonsko održavanje zelenih 
javnih površina na području općine Velika Kopanica 
– košenje, krčenje kanala, uređenje cvjetnjaka, 
parka i groblja. Komunalni djelatnik za obavljanje 
privremenih poslova obavlja i ostale poslove koje 
obavlja komunalni djelatnik iz točke 2. ovog članka, 
ali i ostvaruje ista prava tijekom trajanja svog 
zaposlenja. 
Uvjeti:
- završena osmogodišnja škola;
- bez radnog iskustva;
- osposobljenost za rad motornom kosilicom i 
trimerom;
- položen vozački ispit „B“ kategorije.

4. Čistač – 1 izvršitelj, Kategorija: IV., 
Potkategorija: Namještenik II. potkategorije, 
Klasifikacijski rang: 13.
Opis poslova i zadataka:
Obavlja poslove čišćenja općinskih prostorija – 
usisavanje, metenje i brisanje podova, brisanje 
prašine, čišćenje toaleta, pranje suđa, iznošenja 
smeća, pranje prozora. Također po potrebi čisti i 
ostale općinske zgrade. Obavlja i ostale poslove po 
nalogu upravitelja Vlastitog pogona ili načelnika 
općine.
Uvjeti:
- završena osmogodišnja škola;
- bez radnog iskustva.“

Članak 4.

� Mijenja se članak 9., koji sada glasi:
„Plaće i naknade djelatnika Vlastitog pogona utvrdit 
će se Odlukom o visini osnovice za obračun plaće 
službenika i namještenika Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti općina Velika 
Kopanica i Odluke o koeficijentima za obračun 
plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu i Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti općine Velika Kopanica.“  

Članak 5.

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

KLASA:023-05/18-01/34
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 15.6.2018. g

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

43.

 Na temelju članka 9. stavku 2. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („NN“ br. 28/10) i članka 46. Statuta 
općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 3/18), 
načelnik općine Velika Kopanica dana 15. lipnja 
2018. godine, donosi

O D L U K U

o visini osnovice za obračun plaće za službenike 
i namještenike Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti  općine Velika Kopanica

Članak 1.

Načelnik općine Velika Kopanica određuje 
osnovicu za obračun plaće za službenike i 
namještenike Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti općine Velika Kopanica u 
v is in i  osnovice  za  državne s lužbenike  i 
namještenike.

Članak 2. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 022-05/18-01/33
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 15.6.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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