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ŽUPANIJA

- akti  župana:

107.

 Na temelju članka 5.  Pravilnika o 
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i 
brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata 
(Narodne novine br. 38// i 75/93), župan Brodsko-
posavske županije donio je

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o utvrđivanju brojčanih 
oznaka stvaratelja i primatelja akata na 

području Brodsko-posavske županije

Članak 1.

 Ovim Rješenjem mijenja se Rješenje o 
utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja 

akata na području Brodsko-posavskle županije, 
Klasa: 035-02/15-01/02, urbroj: 2178/1-11-01-15-1 
od 1. rujna 2015. na način da se naziv trgovačkog 
društva "Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-
posavske županije d.o.o." mijenja tako da isti glasi:

Regionalni centar za gospodarenje otpadom - 
Šagulje d.o.o.       2178/01-33

Članak 2.

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave 
u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

Klasa : 035/01/18-01/05
Urbroj: 2178/1-11-01-18-1
Slavonski Brod, 12. rujna 2018.

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



108.

 Na temelju članka 56. Statuta Brodsko-
posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) i  točke II .  Sporazuma o osnivanju 
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Brodsko-
posavskoj županiji, župan Brodsko-posavske 
županije donio je

RJEŠENJE

o razrješenju članova i zamjenika članova 
Gospodarsko-socijalnog vijeća u 

Brodsko-posavskoj županiji

I.

 Razrješuju se članovi Gospodarsko-
socijalnog vijeća u Brodsko-posavskoj županiji:

1. Damir Ocvirek
2. Davor Vlaović, univ.spec.oec.
3. Stjepan Bošnjaković, dipl.ing.
4. Ivan Tomašić, dipl.oec.

II.

 R a z r j e š u j u  s e  z a m j e n i c i  č l a n o v a 
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Brodsko-
posavskoj županiji:

1. Mijo Belegić
2. Ljiljana Curić,dipl.ing.
3. Dubravko Galović
4. Ivana Rugle, dipl.soc. radnica

III.

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

Klasa : 023-01/18-01/740
Urbroj: 2178/1-11-01-18-1
Slavonski Brod, 18. rujna 2018.

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

109.

 Na temelju članka 56. Statuta Brodsko-
posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) i  točke II .  Sporazuma o osnivanju 
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Brodsko-
posavskoj županiji, župan Brodsko-posavske 
županije donio je

RJEŠENJE

o imenovanju članova i zamjenika članova 
Gospodarsko-socijalnog vijeća u 

Brodsko-posavskoj županiji

I.

 Za članove Gospodarsko-socijalnog vijeća 
u Brodsko-posavskoj županiji:

1. Stjepan Bošnjaković, dipl.ing.
2. Gordana Fabčić, dipl.oec.
3. Damir Ocvirek
4. Ivana Rugle, dipl.soc.radnica

II.

 Za zamjenike članova Gospodarsko-
socijalnog vijeća u Brodsko-posavskoj županiji:

1. Dubravko Galović
2. Željko Burazović, mag.ing.agr.
4. Mijo Belegić

III.

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

Klasa : 023-01/18-01/748
Urbroj: 2178/1-11-01-18-2
Slavonski Brod, 18. rujna 2018.

Župan
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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110.

 Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim 
financijskim standardima za decentralizirane 
funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini 
(«Narodne novine» 7/18) i točke VIII. Odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, 
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih 
ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti 
u 2018. godini na području Brodsko-posavske 
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» 4/18), suglasnosti Ministarstva zdravstva 
(KLASA: 404-05/18-01/15, URBROJ: 534-06-1-
1/7-18-06 od 7.rujna 2018. godine) i članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» 15/13 – 
pročišćeni tekst i 4/18), Župan Brodsko-posavske 
županije dana 25.rujna 2018.godine donio je

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu 
sredstava za decentralizirane funkcije između 
zdravstvenih ustanova na području Brodsko-

posavske županije u 2018. godini

I.

� U  Odluci o rasporedu sredstava za 
decentralizirane funkcije između zdravstvenih 
ustanova na području Brodsko-posavske županije u 
2018. godini («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» 5/18) mijenjaju se prioriteti za raspored 
decentraliziranih funkcija u  Domu zdravlja 
Slavonski Brod i Zavodu za javno zdravstvo 
Brodsko-posavske županije a prema tablici koja je 
sastavni dio ove Odluke.

II.

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

KLASA: 023-01/18-01/277
URBROJ: 2178/1-11-01/18-4
Slavonski Brod, 25.rujna  2018.godine

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

15.

 Na temelju članka 109. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“broj 87/08, 136/12 i 15/15)  i 
članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 05/18), Općinsko 
vijeće općine Davor na 07. sjednici  održanoj 26. 
rujna  2018. godine  donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
Proračuna općine 

Davor za period  01. 01.- 30. 06. 2018.godine

I

         Usvaja se financijsko Izvješće o izvršenju 
Plana Proračuna općine Davor za period od 01. 01.  
do  30. 06. 2018. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „ Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINA  DAVOR 

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/17-01-18-15
Davor, 26. rujna 2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Lidija  Brlić, v.r.
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16.

 Na temelju članka 4. i članka 39. stavak 2. 
Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08., 
136/12., 15/15.), članka 30 Statuta Općine Davor 
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' broj 
05/18.), Općinsko vijeće Općine Davor na 7. 
sjednici održanoj 26. rujna 2018. godine, donijelo je 

O D L U KA

 o I. izmjeni i dopuni Plana proračuna 
općine Davor za 2018. godinu 

Članak 1. 

 Proračun Općine Davor za 2018. godinu 
mijenja se i glasi: 

PRIHODI   10.450.000 
RASHODI   10.450.000 

Članak 2. 

 Prihodi i rashodi Proračuna po grupama 
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2018. 
godinu. Posebni dio proračuna predstavlja prikaz 
rashoda po osnovnim namjenama. Prihodi i rashodi 
u Bilanci, te rashodi u posebnom dijelu Proračuna 
povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi: 
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Članak 3. 

 Sredstva se raspoređuju tijekom godine i 
stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i 
korisnicima proračunskih sredstava u okviru 
ostvarenih prihoda, ovisno o dospijeću obveza. 
Proračun se provodi od 01. siječnja do 31. prosinca 
2018. godine. 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u ''Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije''. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINA DAVOR 

KLASA: 400-01/17-01/8 
URBROJ: 2178/17-01-18-16 
Davor, 26. rujna 2018. godine 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Lidija Brlić, v.r.

17.

 Na  temelju  članka  9a.  Zakona  o  
financiranju  javnih  potreba  u  kulturi  („Narodne  
novine“ 47/90., 27/93., 38/09.)  i  članka  30. Statuta  
općine  Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije“ broj: 05/18)  Općinsko  vijeće  
općine  Davor  na  svojoj  7. sjednici  održanoj  26. 
rujna  2018. godine,  donijelo  je

IZMJENE I DOPUNE 

Programa javnih  potreba  u  kulturi   na  
području općine  Davor  u  2018. godini

Članak  1.

 Javne  potrebe  u  kulturi  općine  Davor  za  
koje  se  sredstva  osiguravaju  u  Proračunu  općine  
i  u  ostalim  proračunima,  potrebe  su  koje  
utvrđuje  Zakon,  kao  i  one  kulturne  djelatnosti  i  

manifestacije  koje  su  u  interesu   općine  Davor.

Članak  2.

Sredstva  za  ostvarenje  Programa  javnih  potreba  
u  kulturi  planirana  su  u  ukupnom  iznosu  od  
1.893.000,00  kuna,  i  obuhvaća  slijedeća  
programska  područja :

- kultura  i  zaštita  objekata  kulturne  baštine  
- manifestacije  u  kulturi
- nabavka  knjiga  za  knjižnicu

Kultura  i  zaštita  kulturne  baštine
        

Članak  3.

 Za  uređenje  Galerije  Kerdić  planira  se  iznos  
od  400.000,00 kuna.  
Za  preinaku objekta  bivšeg  vatrogasnog  doma  u  
poslovni  prostor općine Davor planira  se  iznos  od  
500.000,00 kuna. Za  uređenje Društvenog Doma 
Davor planira se iznos od 60.000,00 kuna i  uređenje  
Doma  Orubica  planira se iznos od 200.000,00 
kuna.
� Za  ostale  aktivnosti  i  održavanje  objekata  u  
kulturi  općina  Davor  predvidjela  je  iznos  od  
300.000,00  kuna.
�

 Manifestacije  u  kulturi

Članak  4.

� Očuvanje  narodnih  običaja  i  kulturne  
baštine  na  području  općine  Davor  imaju  dva  
Kulturno-umjetnička  društva  koja  aktivno  djeluju  
na  području  općine.  U  2018. godini   u  proračunu  
općine  Davor  izdvojeno  je   70.000,00  kuna  
društvima  koja  će  biti  raspodijeljena  prema  
potrebama  i  aktivnosti  društava.
� Od  manifestacija  u  kulturi  imamo:  
RIBARSKE  VEČERI  u  naselju  Davor, te KOLO  
NA  DVA ŠTUKA  u  Orubici,  DAVORIJE Davoru, 
P O K L A D N A P O V O R K A ,  t e  B O Ž I Ć N I  
KONCERT  u  Davoru, a za navedene aktivnosti 
planira se iznos od  350.000,00 kuna.
� Za pomoć  vjerskim  zajednicama  planira  se  
iznos  od  10.000,00 kuna.
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Nabavka  knjiga  za  općinsku   knjižnicu

Članak  5.

�  Općina  Davor   osigurala  je  u  Proračunu  za  
2018. godinu  3.000,00  kuna   za  nabavku  knjiga  
za  općinsku  knjižnicu .  

Članak  6.

� Provođenje  ovog  Programa  u  nadležnosti  je  
Načelnika općine Davor, koji  je  dužan  Općinskom  
vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog  Programa  
do  polovine  2019. godine.

Članak  7.
 
� Ovaj Program stupa na snagu danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom vjesniku  
Brodsko-posavske  županije“,  a  primjenjuje  se  od  
01. 01. 2018.godine.

OPĆINA  DAVOR
OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:400-01/17-01/8
URBROJ:2178/17-01-18-18
Davor, 26. rujna 2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Lidija Brlić, v.r.

18.

 Na  temelju  članka  28. stavak  1.  Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu  („Narodne  novine“ 
broj 26/03-pročišćeni  tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)  
i  članka  30. Statuta  općine  Davor  („Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije“ broj 05/18)  
Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj 07.  
sjednici  održanoj  26. rujna  2018. godine,   
donijelo  je

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja  komunalne  
infrastrukture  za  2018. godinu

Članak  1.

� Ovim  Programom  određuje  se  održavanja   
komunalne  infrastrukture  na  području  općine  
Davor  za  2018. godinu  za  komunalne  djelatnosti :

- održavanje  kanalizacijske  mreže  naselja  
Davor,

- odvodnja  atmosferskih  voda,
- održavanje  nerazvrstanih  cesta,
- održavanje  čistoće – održavanje  i  čišćenje  

javnih  površina,
- javna  rasvjeta,
- održavanje  groblja.

 Programom  se  utvrđuje  opseg  poslova  
održavanja,  procjenjuju  pojedini  troškovi  po 
djelatnostima,  iskazuju  financijska  sredstva  
potrebna  za  ostvarenje  Programa  s  naznakom  
izvora  financiranja.

Članak  2.

� U  2018.  godini  održavanje  komunalne  
infrastrukture  iz  članka  1.  ovog  Programa  
obuhvaća:
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Djelatnost� � � �           Procjena             Izvoru  financiranja  u  Kn.
� � � � �           troškova
 
1.  Sanacija divljih odlagališta                    10.000,00 kn      Komunalna  naknada     10.000,00

2. Odvodnja  atmosferskih  voda                30.000,00 kn      Komunalna  naknada     30.000,00

3. Održavanje  nerazvrstanih  cesta       1.200.000,00 kn      Komunalna  naknada,1.200.000,00
� i  poljskih  putova� � � � �      naknada  za  prekomj.
� � � � � � � �      korištenje  cesta
� � � � � � � �      Prihodi  od  zakupa  
� � � � � � � �      poljoprivr. zemljišta
4. Održavanje  čistoće – održavanje          10.000,00 kn       Komunalna naknada      10.000,00 
    i  čišćenje  javnih  površina, kanala

5. Javna  rasvjeta� � �  200.000,00 kn      Koncesija,  komunal.   200.000,00
� � � � � � � �     naknada,  komunalni�
� � � � � � � �    doprinos
___________________________________________________________________________

      UKUPNO  :                1.450.000,00 Kn

Članak  3.

� Sredstva  za  izvršenje  ovog  Programa  
osigurat  će  se  iz  slijedećih  prihoda:

- komunalne  naknade,
- iz  koncesijske  naknade,
- iz  Proračuna  općine  Davor,
- iz  drugih  izvora  po  posebnim  propisima
- i  ostalih  raspoloživih  sredstava  prihoda  

poslovanja.
-      prihodi  od  zakupa  poljoprivrednog  

zemljišta

Članak  4.

� Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
donošenja, a primjenjuje  se  od  01. 01. 2018. 
godine i objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije“.

OPĆINA  DAVOR
OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:400-01/17-01/8
URBROJ:2178/17-01-18-19
Davor, 26. rujna 2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Lidija Brlić, v.r.
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19.

 Na  temelju  članka  7. stavak  1.  i  2. 
Zakona  o  socijalnoj  skrbi  («Narodne  novine» 
broj  73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 
79/07, 57/11)  i  članka  30.  Statuta  općine  Davor  
(«Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije»  
broj 05/18.) Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  
svojoj  07. sjednici  održanoj  26. rujna  2018. 
godine, donijelo  je
�

IZMJENE I DOPUNE  

Programa socijalne  skrbi  na  području općine  
Davor  u  2018. godini

� I      UVODNE  NAPOMENE

� Socijalnom  skrbi  osigurava  se  i  ostvaruje  
pomoć  za  podmirenje  osnovnih  životnih  potreba  
socijalno  ugroženim,  nemoćnim  i  drugim  
osobama  koje  one  same  ili  uz  pomoć  članova  
obitelji  ne  mogu  zadovoljiti   zbog  nepovoljnih  
osobnih,  gospodarskih,  socijalnih   i  drugih  
okolnosti.  Takve  su  osobe  u  stanju  socijalne  
potrebe  i  mogu  biti  korisnici  socijalne  skrbi.
� Cilj  Programa  socijalne  skrbi  jest  
sagledavanje  potreba,  vrsta  i  oblika  pomoći  
osobama  u   stanju  socijalne  potrebe  na  području   
općine   Davor,  kako  bi  se  kroz  proračun  
osigurala  potrebna  sredstva  i  odredili  korisnici  i  
prava  po  osnovi socijalne  skrbi.

� II      OSNOVNI  PODACI  O  POSTOJEĆEM  
STANJU U  OPĆINI  DAVOR

� Prema   podacima  popisa  stanovništva  iz  
2011. godine  u  općini  Davor  živi  3.004  
stanovnika  u  879  kućanstava.
� Veći  broj,  posebno  samačkih  domaćinstava  
je  starije  životne  dobi,  a  što  u  pravili  znači  i  
stanovništvo  s  razmjerno  niskim  primanjima  
(prihodima).
� Manji  broj  radno  aktivnog  stanovništva  
zaposleno  je  u  poduzećima  koje  su  tijekom  
Domovinskog  rata  pretrpjela  znatna  oštećenja,  a  
dio    ih  je  ostao  i  bez  zaposlenja.
� Dio  nezaposlenih  evidentiranih  na  Zavodu  
za  zapošljavanje,  a  znatan  broj  nezaposlenih  
osoba  putem  Centra  za  socijalnu  skrb  u  Novoj  
Gradiški  ostvaruje  pojedine  oblike  pomoći.

� III       PROGRAM  SOCIJALNE  SKRBI

� Programom  socijalne  skrbi  na  području  
općine  Davor  u  2018. godini  nastavit  će  se  sa  
pružanjem  pomoći  najugroženijim  građanima  
općine  Davor,  te  dodjelom  financijske  potpore  
ustanovama  i  socijalno-humanitarnim  udrugama,  
kojim  će  se  pokušati  ublažiti  posljedice  težeg   
socijalno-gospodarskog  stanja  pojedinih  
kategorija  stanovništva.
� Ukupna  izdvajanja  iz  proračuna  općine  
Davor  u  2018. godini  za  mjere  socijalne  skrbi  
iznose  535.000,00  kuna.

Programom  se  utvrđuju  slijedeći  oblici  socijalne  
skrbi  :

1.     Sufinanciranje  ogrijeva  socijalno  ugroženim
kategorijama  -  35.000,00 kn
2.     Naknada  za  novorođeno  dijete
    -150.000,00 kn
3.     Izgradnja doma za starije i nemoćne                                    
    -200.000,00 kn
4.     Sufinanciranje školske kuhinje� � �                     
    -   15.000,00 kn
5.     Humanitarna skrb kroz udruge građana                               
    -   10.000,00 kn 
6.     Humanitarna djelatnost crvenog križa                                 
    -   50.000,00 kn
7.     Pomoć  invalidima                      �                                
    -    5.000,00 kn
8.     Pomoć socijalno ugroženim obiteljima                                
    -   50.000,00 kn
9.     Poklon djeci za sv. Nikolu                                                 
    -   20.000,00 kn
__________________________________
� �����          
UKUPNO :       535.000,00 kuna

IV� ZAKLJUČNE NAPOMENE:

� Pojedinačna  prava  iz  ovog  Programa  
osiguravat  će  se  isključivo  osobama  koje   imaju  
prebivalište  na  području  općine  Davor.
� Posebnim  Pravilnikom  utvrđena  su  mjerila  i  
uvjeti  za  ostvarivanje  prava  na  pomoć  
podmirenja  troškova  stanovanja,  sufinanciranja  
troškova  komunalne  naknade  i  oslobađanja  i  
pomoć  u  slučaju  nepogode  i  nevolje.
  � Ovaj  Program  provodit  će  se  sukladno  
ostvarivanju    sredstava  koja  će  se  realizirati  u  
Proračunu  općine  Davor.
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OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINA  DAVOR

KLASA:401-01/17-01/8
URBROJ:2178/17-01-18-17
Davor,26. rujna 2018. 

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Lidija  Brlić, v.r.

20.

 Na  temelju  članka  30. stavak  4.  Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu  („Narodne  novine“ 
broj 26/03 - pročišćeni  tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)  
i  članka  30. Statuta  općine  Davor  („Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije“ broj 05/18)  
Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  07.  
sjednici  održanoj  26. rujna  2018. godine,   
donijelo  je

IZMJENE I DOPUNE

Programa gradnje  objekata  i  uređaja  
komunalne infrastrukture  za  2018. godinu

Članak  1.

� Ovim  Programom  određuje  se  izgradnja  
objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na  
području  općine  Davor  za  2018. godinu  opis  
poslova  s  procjenom  troškova  gradnje  objekata,  
te  iskazuju  financijska  sredstva  potrebna  za  
ostvarenje  Programa  s  naznakom  izvora  
financiranja.

Članak  2.

� U  2018. godini  planirana  izgradnja  
objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  
obuhvaća:

Djelatnost� � � �           Procjena             Izvoru  financiranja  u  Kn.
� � � � �           troškova
 
1. Izgradnja  nerazvrstanih  cesta         2.250.000,00 kn       Strukturni fondovi      600.000,00

 Minist. reg. raz.         550.000,00
 Županija BP               200.000,00

     ��    � � � � �               Općina Davor           900.000,00

2. Uređenje Trga M.A.R. Davor             500.000,00 kn        Općina Davor� � 300.000,00
� � � � � � � �  Min. reg. raz.              200.000,00
� � �                   

3.  Šetnica hrvatskih branitelja�              750.000,00 kn        Općina Davor             550.000,00
� � � � � � � �  Županija B-P              100.000,00
� � � � � � � �  Min. branitelja           100.000,00
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Članak  3.

� Vlastita  sredstva  predviđena   za  
financiranje  izgradnje objekata  i  uređaja  
komunalne  infrastrukture  u  2018. godini  iz  
članka  2. ovog  Programa  bit  će  osigurana  su  u  
Proračunu  općine  Davor.

Članak  4.

� Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
donošenja, a  primjenjuje  se  od  01. 01. 2018. 
godine i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije“.

OPĆINA  DAVOR
OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:400-01/17-01/8
URBROJ:2178/17-01-18-20
Davor, 26. rujna 2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Lidija  Brlić, v.r.
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

33.

 Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. br. 19/13 – pročišćeni tekst 135/15 i 
123/17) i članku 38. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13., 14/14. i 7/18.), općinski 
načelnik Općine Donji Andrijevci, podnosi

IZVJEŠĆE

o radu općinskog načelnika općine Donji 
Andrijevci za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

I. UVODNI DIO

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

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG 
NAČELNIKA

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

Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću 
podnoseni su prijedlozi akata kojima se rješavaju 
pitanja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 
2017.godinu te drugi obvezni akti.

U ožujku zaposlena je 1 osoba na radno mjesto – 
komunalni redar, stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa. 

Postupano je po nalogu Ministarstva uprave te je 
dosadašnji pročelnik raspoređen na drugo radno 
mjesto zbog neispunjavanja uvjeta – stručne spreme 
za radno mjesta pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela, te su raspisani natječaji za radno mjesto 
pročelnika i administrativnog referenta. 

U dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora, 
predsjednikom Općinskog vijeća i predstojnikom 
Ureda državne uprave Brodsko – posavske županije 
predloženo je ukidanje mjesnih odbora zbog čega 
nisu raspisani izbori za mjesne odbore.
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Nas tav l j eno  j e  sud je lovan je  s lužben ika 
Jedinstvenog upravnog odijela na brojnim 
edukativnim radionicama i prezentacijama te 
smatram da stečenim znanjima i iskustvom možemo 
odgovoriti novim izazovima i mogućnostima koje su 
pred nama.

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

Uređenje naselja i stanovanje:

· nastavljeno redovno održavanje javnih 
površina, parkova i groblja

· završena II. faza uređenja trga u Donjim 
Andrijevcima

· staro vatrogasno spremište opremljeno 
namještajem potrebnim za rad udruga

· prijavljen program ''Mještani za lokalnu 
zajednicu'' za revitalizaciju javnih površina na 
mjeru ''Javni radovi'' Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, odobreno zaposlenje 10 osoba

Prostorno i urbanističko planiranje:

· u izvještajnom razdoblju pristupljeno je 3. 
Izmjenama i dopunama Prostornog plana 
Općine Donji Andrijevci, u postupku je 
postupak ocjena o potrebi strateške procjena 
utjecaja na okoliš

· izrađen Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem

Komunalno gospodarstvo:

· prijavljena nabava 266 kompostera na natječaj 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, projekt je prošao administrativnu 
provjeru u tijeku je donošenje odluke

· usvojen Plan gospodarenja otpadom Općine 
Donji Andrijevci za razdoblje od 2017. do 
2022. godine

· usvojena Odluka o načinu pružanje javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

· usvojena Odluka o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te 
divljim životinjama

· potpisan ugovor za vodoopskrbu u Starom 
Topolju

Briga o djeci:

· pravo na jednokratnu pomoć novorođenčadi 
· sufinanciran rad udruge za cjelovit i skladan 

razvoj djece
· udruga Leptir potpisala je ugovor s Agencijom 

za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju za projekt ''Rekonstrukcija i 
opremanje prostora javne namjene u dječju 
igraonicu Mrav u Donjim Andrijevcima'', 
sukladno projektu pripremljen je natječaj za 
financiranje obveznog doprinosa udruge u 
provedbi projekta

Socijalna skrb:

· novčana pomoć socijalno ugroženim i 
nemoćnim osobama

Primarna zdravstvena zaštita:

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

· obavljena deratizacija i dezinsekcija svih 
naselja općine

Odgoj i obrazovanje:

· nastavljeno je sa sufinanciranjem prijevoza 
učenika srednje škole

· nastavljeno je isplaćivanje jednokratnih 
pomoći za redovite student

· dogovorena nabavka udžbenika za učenike 1. 
razreda osnovne škole i radnih bilježnica za 
učenike viših razreda osnovne škole

Kultura i sport:

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

Promet:

· u lipnju je započet postupak javne nabave za 
projekt ' 'Izgradnja kolnika i oborinske 
odvodnje u Dalmatinskoj ulici u Donjim 
Andrijevcima''
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Protupožarna i civilna zaštita:

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

Realizirani i započeti projekti:

· odobrena sredstva za projekt ''Završna faza 
uređenja trga u Donjim Andrijevcima'' od 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 
u iznosu od 100.000,00 kuna

· odobren projekt ''Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza 
u naseljima Sredanci i Staro Topolje'' od 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 
u iznosu od 130.000,00 kuna

· odobrena kapitalna pomoć Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja za projekt 
''Kanalizacijski radovi u Dalmatinskoj i 
Grobljanskoj ulici u naselju Donji Andrijevci'' 
u iznosu od 92.000,00 kuna

· u sklopu projekta ''Ostvari'' Gradskog društva 
crveni križ Slavonski Brod osigurano 6 radnih 
mjesta za žene koje pružaju pomoć i podršku 24 
kor isnika  na  području  općine DOnji 
Andrijevcima

· prijavljen projekt LAG-a Slavonska Ravnica na 
program ''Zaželi' ' kojim je predviđeno 
zapošljavanje žena s područja općine Donji 
Andrijevci

· prijavljen projekt ''Mi vas trebamo'' na natječaj 
''Širenje mreže socijalnih usluga, faza I''

· partneri na projektu ''Zajedno do oporavka'' s 
Općinom Trnava u sklopu natječaja ''Širenje 
mreže socijalnih usluga, faza I''

· dogovorena suradnja s općinama članicama 
LAG-a Slavonska Ravnica za prijavu projekta 
na  nat ječa j  ' ' Izobrazno- informat ivne 
aktivnosti' '  Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, prijavu će izraditi 
CTR, Slavonski Brod

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

· pojedine radnje kojima smo započeli otklanjati 
nedostatke i pogreške još su u tijeku provedbe 
kao što je Registar imovine te financijsko 
poslovanje

· druge radnje kojima se ispravljaju nedostaci i 
pogreške – donošenje odluka, vođenje 
evidencija i slično

III. ZAKLJUČAK

U ovom izvještajnom razdoblju bilo je potrebno 
pristupiti izraditi programa i donošenja mnogih 
odluka sukladno važećim zakonskim odredbama. 
Pojedine programe i odluke odradili su službenici 
Jedinstvenog upravnog odjela a pojedine smo 
povjerili stručnim osobama. Smatram da smo 
uspješno odgovorili izazovima u ovom izvještajnom 
razdoblju, no i dalje moramo uložiti velike napore 
kako bi uspješno odgovorili na sve izazove koji su 
pred nama.

KLASA: 023-01/18-01/50
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 29.6.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

34.

 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15.), članka 4. Odluke o osnivanju Radne skupine 
za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Donji Andrijevci (KLASA:840-
01/18-01/10, URBROJ:2178/04-03-18-2) i članka 
36. Statuta Općine Donji Andrijevci („Službeni 
vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09, 
2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), načelnik donosi 

RJEŠENJE 

o imenovanju članova Radne skupine 
za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 

područje općine Donji Andrijevci

I.

� U Radnu skupinu za izradu procjene rizika od 
velikih nesreća za područje općine Donji Andrijevci 
imenuju se:
1. Tomislav Marijanović, voditelj – općinski 

načelnik
2. Milan Šulter, član, predsjednik DVD-a Donji 

Andrijevci
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3. Antonija Aračić Radman mag. iur, članica, 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Donji Andrijevci, 

4. Katica Miletić, članica, administrativna 
referentica u Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Donji Andrijevci i  

5. Blaženka Budimir, članica, In Konzalting 
d.o.o., Slavonski Brod

II.

� Zadaća je Radne skupine je izraditi Procjenu 
temeljem odredbi Pravilnika o smjernicama za 
izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 
za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“ broj: 65/16), odnosno Smjernica za izradu 
Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 
područje brodsko posavske županije. 

III.

� Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“ i internet stranici općine Donji 
Andrijevci.� � � �             �

KLASA: 840-01/18-01/10
URBROJ: 2178/04-03-18-3
Donji Andrijevci, 10.9.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

35.

 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15) i  članka 36. Statuta Općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 
10/09, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), i članka 2. Odluke o 
izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Donji Andrijevci (KLASA:840-01/18-
01/10, URBROJ:2178/04-03-18-1 od 10.9.2018.) 
načelnik općine donosi

ODLUKU 

o osnivanju Radne skupine za izradu procjene 
rizika od velikih nesreća za područje općine 

Donji Andrijevci

Članak 1.

 Osniva se Radna skupina za izradu procjene 
rizika od velikih nesreća za područje općine Donji 
Andrijevci (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

Članak 2.

 Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će 
izraditi Procjenu temeljem odredbi Pravilnika o 
smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa 
i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“  65/16), odnosno 
Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa i 
velikih nesreća za područje Brodsko - posavske 
županije.

Članak 3.

 Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri 
člana. Jednog od članova predlaže angažirani 
konzultant.

Članak 4.

 Načelnik Općine Donji Andrijevci rješenjem će 
imenovati Radnu skupinu za izradu procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine  Donji 
Andrijevci.

 Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj 
sjednici, utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji 
i rizika koji će se obrađivati u Procjeni rizika, 
načelnik može proširiti radnu skupinu članovima - 
koordinatorima koji mogu svojim znanjem i 
kompetencijama doprinijeti izradi Procjene 
sukladno utvrđenim prijetnjama i rizicima. 

Članak 5.

 Voditelj radne skupine za izradu Procjene rizika 
odgovoran je za:
-� organizaciju i vođenje sastanaka Radne 

skupine,
-� izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se 

usuglašavaju na Radnoj skupini,
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-� koordiniranje i nadziranje procesa izrade 
Procjene rizika,

-� predlaganje izmjena i dopuna Procjene.

Članak 6.

 Članovi radne skupine imaju sljedeće obveze:

- sudjelovati u izradi scenarija za određene 
rizike,

- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz 
svoje nadležnosti,

- kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu 
prikupljanja informacija,

- o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito 
obavještavaju voditelja radne   skupine,

- dostavljaju voditelju radne skupine tražene 
podatke u zadanim rokovima te  surađuju 
tijekom   rada na procjeni,

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju 
rizika,

- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik.

Članak 7.

 Radna skupina radi na sjednicama koje saziva 
voditelj Radne skupine.
Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, 
predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi 
Radna skupina.
 O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji 
potpisuju voditelj Radne skupine i zapisničar.
 Radna skupina može održati sjednicu ako je na 
sjednici nazočna većina članova.

Članak 8.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije i internet stranici općine Donji 
Andrijevci“.

KLASA: 840-01/18-01/10
URBROJ: 2178/04-03-18-2
Donji Andrijevci, 10.9.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

36.

 Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 
82/15), članka 7. stavka 2. i stavka 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 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 članka 36. Statuta općine Donji 
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), 
načelnik Općine Donji Andrijevci donosi

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Donji Andrijevci

Članak 1.

 Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Donji Andrijevci, osnivanje radne skupine za 
izradu Procjene rizika od velikih nesreća te određuje 
konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite.
 Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje općine Donji Andrijevci 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 Donji Andrijevci osniva se radna 
skupina. 

 Radna skupina  je  dužna  obavl ja t i 
organizacijske, operativne, stručne, administrativne 
i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene.
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Radnu skupinu osnovat će načelnik općine  Donji 
Andrijevci 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 županije 
ocjenjene visokim ili većim rizikom kako slijedi:

1. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 
vodnih tijela,

2. potres.
3. ekstremne vremenske pojave,
4. epidemije i pandemije.

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu 
procjene rizika na području Brodsko - posavske 
županije utvrđena su još tri dodatna rizika koji su 
karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:
1. Tehničko – tehnološke opasnosti sa 

opasnim tvarima (industrijske nesreće, 
nesreće  na  odlagal iš t ima otpada i 
onečišćenje kopnenih voda).

2. Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 
p r o m e t u  ( n e s r e ć e  u  c e s t o v n o m  i 
željeznicom prometu).

3. Degradacija tla ( klizišta).

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene 
glavnom koordinatoru koji dostavlja Općinskom 
vijeću prijedlog procjene rizika na donošenja.
Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, 
nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja 
za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o 
promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi 
izvješćuje glavnog koordinatora.
Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom 
koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i 
dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Donji Andrijevci 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 Donji Andrijevci  može se izrađivati i češće, 
ukoliko se u trogodišnjem periodu nastupi značajna 
promjena ulaznih parametara u korištenim 
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako 
se prepozna nova prijetnja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“ i internet stranici općine Donji 
Andrijevci

KLASA: 840-01/18-01/10
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 10.9.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

37.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  4 9 .  Z a k o n a  o 
predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne 
novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. 
Statuta općine Donji Andrijevci ("Službani vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br. 10/09, 2/11, 3/13, 
14/14 i 7/18), Općinsko vijeće općine Donji 
Andrijevci na 11. sjednici održanoj 11. 9. 2017. 
godine, donosi

ODLUKU

o  dopuni Odluke o sufinanciranju troškova 
boravka djece predškolske dobi s područja 
općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima

Članak 1.

 U Odluci o sufinanciranju troškova boravka 
djece predškolske dobi s područja općine Donji 
Andrijevci u dječjim vrtićima ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br. 6/16 i 28/17) u 
članku 4. stavku 1. u alineji 5. iza riječi "kućanstva" 
dodaje se riječ "za tri mjeseca koja prethode mjesecu 
u kojem se podnosi zahtjev".
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Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 601-02/18-01/5
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 11.9.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

38.

 Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 
Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. 
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih 
podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te 
o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća 
uredba o zaštiti podataka), članka 1. Zakona o 
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne 
novine, br. 42/18), i članka 29. Statuta općine Donji 
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09., 2/11., 3/13., 14/14. i 7/18.) 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 11. 
sjednici održanoj 24.9.2018. godine, donosi

PRAVILNIK 

općine Donji Andrijevci o zaštiti, nadzoru nad 
prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih 

podataka 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U postupku zaštite, nadzora nad prikupljanjem, 
obrade i korištenja osobnih podataka primjenjuju se 
odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka (EU), te 
drugim zakonskim i podzakonskim aktima. 

Općina Donji Andrijevci obveznik je primjene 
navedene regulative te je dužna nadzirati 
prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih 

podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i 
koristi. 

Članak 2.

Općina Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: voditelj 
obrade) je voditelj obrade osobnih podataka koji 
utvrđuje vrste zbirki osobnih podataka, njihovu 
svrhu i sadržaj te način obrade osobnih podataka. 

Pojmovnik

Članak 3.

Pojedini pojmovi u skladu sa zakonskim okvirom, u 
smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje: 
1. Osobni podatak su svi podaci koji se odnose na 
pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi 
(„ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može 
utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno 
ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao 
što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, 
mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više 
čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, 
genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni 
identitet tog pojedinca.
2. Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili 
skup postupaka koji se obavljaju na osobnim 
podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo 
automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima 
kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, 
strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, 
pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje 
prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje 
na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, 
ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
3. Zbirka osobnih podataka je svaki strukturirani 
skup osobnih podataka koji je dostupan prema 
posebnim kriterijima, bilo centraliziranim, 
decentraliziranim, ili raspršenim na funkcionalnom 
ili zemljopisnom temelju i bez obzira na to da li je 
sadržan u računalnim bazama osobnih podataka ili 
se vodi primjenom drugih tehničkih pomagala ili 
ručno.
4. Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo 
javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili 
zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade 
osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve 
obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države 
članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za 
njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom 
Unije ili pravom države članice.
5. Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo 
javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije 
ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe 
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koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod 
izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja 
obrade.
6. Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo 
javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se 
otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on 
treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu 
primiti osobne podatke u okviru određene istrage u 
skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju 
se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju 
ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim 
pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade.
7. Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, 
tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje 
obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
8. Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, 
posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje 
želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom 
potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu 
osobnih podataka koji se na njega odnose.
9. Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba 
imenovana od strane voditelja obrade koja vodi 
brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i 
ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

II. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Članak 4.

Općinski načelnik imenuje službenika za zaštitu 
podataka. Odluku o imenovanju službenika za 
zaštitu podataka Općina je dužna dostaviti Agenciji 
za zaštitu osobnih podataka. 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu 
podataka, uz ime i prezime osobe, sadržava i 
službene kontakt podatke imenovane osobe.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu 
osobnih podataka moraju biti javno dostupni na 
Internet stranici voditelja obrade ili na drugi, 
odgovarajući, način. 

Članak 5.

Službenik za zaštitu podataka imenuje se na temelju 
stručnih kvalifikacija, a osobito stručnog znanja o 
pravu i praksama u području zaštite podataka te 
sposobnosti izvršavanja zadaća iz članka 39. 
Uredbe.

Službenik za zaštitu podataka može biti član osoblja 
voditelja obrade ili izvršitelja obrade ili obavljati 
zadaće na temelju ugovora o djelu. Službenik za 

zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i 
dužnosti. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade 
osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do 
sukoba interesa.

Članak 6.

Obveze službenika za zaštitu podataka su:
a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili 
izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju 
obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim 
odredbama Unije ili države članice o zaštiti 
podataka;
b) praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba 
Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika 
voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na 
zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu 
odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje 
osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te 
povezane revizije;
c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u 
pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i 
praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. 
Uredbe;
d) suradnja s nadzornim tijelom;
e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno 
tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i 
prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te 
savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim 
pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih 
zadaća vodi računa o riziku povezanom s 
postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, 
kontekst i svrhe obrade.

III.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA 

Članak 7.

Voditelj obrade mora obrađivati osobne podatke 
pošteno, transparentno i zakonito. Osobni podaci 
moraju biti točni, potpuni i ažurirani i ne smiju se 
prikupljati u većem opsegu nego je to nužno da bi se 
postigla utvrđena svrha. Osobni podaci moraju se 
čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika 
ne duže no što je potrebno za svrhu u koju se podaci 
prikupljaju ili dalje obrađuju. 

Članak 8.

Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je 
ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:a)ispitanik 
je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u 
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jednu ili više posebnih svrha;
b)obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem 
je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje 
na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
c)obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza 
voditelja obrade;
d)obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni 
interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
e)obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog 
interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti 
voditelja obrade;
f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa 
voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od 
tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode 
ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih 
podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka f) ne odnosi se na obradu koju provode 
tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Kada se primjenjuje stavak 1. točka (a), u pogledu 
nuđenja usluga informacijskog društva izravno 
djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je 
ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete 
ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada 
zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili 
odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad 
djetetom.

Ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane 
privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih 
podataka, osim ako se radi o obradi podataka u 
statističke svrhe kada osobni podaci više ne 
omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. 

Članak 9.

Voditelj obrade u trenutku prikupljanja osobnih 
podataka obvezan je ispitaniku pružiti informacije:
a) svom identitetu (kontakt podaci voditelja 
obrade)
b) službeniku za zaštitu podataka (kontakt podaci 
službenika)
c) upoznati sa  svrhom i pravnom osnovom za 
obradu osobnih podataka
d) primateljima ili kategorijama primatelja 
osobnih podataka (primjerice: HZZO, HZMO)
e) prenošenju osobnih podataka trećoj zemlji ili 
međunarodnoj organizaciji (koje nisu članice EU)
f) legitimnom interesu (primjerice: slanje 
newslettera korisnicima usluga, praćenje rada 
zaposlenika putem GPS sustava ukoliko se rad 
obavlja izvan poslovnih prostorija poslodavca)
g) vremenskom roku pohrane osobnih podataka te 
kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane 

h) postojanju prava da se od voditelja obrade 
zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, 
brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade 
koja se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora 
na obradu takvih podataka te na prenosivost 
njegovih podataka drugom voditelju obrade
i) pravu da se u bilo kojem trenutku povuče 
privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se 
temeljila na privoli prije nego što je ona povučena
j) pravu na podnošenje prigovora nadzornom 
tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
k) je li pružanje osobnih podataka zakonska ili 
ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje 
ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih 
podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi 
podaci ne pruže (primjerice: sklapanje ugovora o 
radu)
l) postojanju automatiziranog donošenja odluka, 
što uključuje izradu profila te smislene informacije o 
tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i 
predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

Ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, 
voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti  osim gore 
navedenih informacija i informacije o izvoru 
osobnih podataka.

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje podatke na 
temelju pravne osnove ili privole.

Članak 10.

Ako se obrada provodi u ime voditelja obrade, 
voditelj obrade koristi se jedino izvršiteljima obrade 
ko j i  u  dovo l jno j  mje r i  j amče  p rovedbu 
odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na 
način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i 
da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog 
izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili 
općeg pisanog odobrenja voditelja obrade. U slučaju 
općeg pisanog odobrenja, izvršitelj obrade 
obavješćuje voditelja obrade o svim planiranim 
izmjenama u vezi s dodavanjem ili zamjenom drugih 
izvršitelja obrade kako bi time voditelju obrade 
omogućio da uloži prigovor na takve izmjene.

Obrada koju provodi izvršitelj obrade uređuje se 
ugovorom ili drugim pravnim aktom u skladu s 
pravom Unije ili pravom države članice, koji 
izvršitelja obrade obvezuje prema voditelju obrade, 
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a koji navodi predmet i trajanje obrade, prirodu i 
svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju 
ispitanika te obveze i prava voditelja obrade.

Ugovor ili drugi pravni akt mora biti u pisanom 
obliku, uključujući elektronički oblik.

Članak 11.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora

Videonadzor odnosi se na prikupljanje i daljnju 
obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje 
snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio 
sustava pohrane.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može 
se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana 
za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju 
interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom 
podataka putem videonadzora.

Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije, 
dijelovi prostorija, vanjska površina objekta, kao i 
unutarnji prostor u sredstvima javnog prometa, a čiji 
je nadzor nužan radi postizanja svrhe iz stavka 1. 
ovoga članka.

Članak 12.

Voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužan je označiti 
da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te 
vanjska površina objekta pod videonadzorom, a 
oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska 
u perimetar snimanja.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati 
sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 
13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno 
jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se 
ispitanicima pružaju sljedeće informacije:
a) da je prostor pod videonadzorom
b) podatke o voditelju obrade
c) podatke za kontakt putem kojih ispitanik može 
ostvariti svoja prava.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim 
putem videonadzora ima službenik za zaštitu 
podataka i/ili odgovorna osoba voditelja obrade 
odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju koristiti 
snimke iz sustava videonadzora suprotno svrsi 
utvrđenoj u članku 11. ovog Pravilnika.

Sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa 
neovlaštenih osoba.

Voditelj obrade i izvršitelj obrade dužni su 
uspostaviti automatizirani sustav zapisa za 
evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji 
će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku 
osoba koje  su izvrš i le  pr is tup podacima 
prikupljenim putem videonadzora.

Pristup podacima imaju nadležna državna tijela u 
okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom 
utvrđenog djelokruga.

Snimke dobivene putem videonadzora mogu se 
čuvati najviše šest mjeseci, osim ako je drugim 
zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz 
u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom 
istovrijednom postupku.

IV. PRISTUP I DAVANJE OSOBNIH 
PODATAKA 

Članak 13.

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju nisu 
javno dostupni, osim objave konačne liste odabranih 
projekata na natječajima koje raspisuje voditelj 
obrade.
Pristup podacima imaju službenici voditelja obrade.

Voditelj obrade ovlašten je osobne podatke dati na 
korištenje drugim primateljima na temelju pisanog 
zahtjeva primatelja ako je to potrebno radi 
obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene 
djelatnosti primatelja. Pisani zahtjev mora 
sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje 
osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se 
traže. 

Članak 14.

Voditelj obrade, odnosno službenik za zaštitu 
podataka vodi Evidenciju o osobnim podacima koji 
su dani na korištenje drugim primateljima. 

V. PRAVA I ZAŠTITA ISPITANIKA

Članak 15.

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade 
potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose 
na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, 
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p r i s t u p  o s o b n i m  p o d a c i m a  i  s l j e d e ć i m 
informacijama u roku od 30 dana:
(a) svrsi obrade;
(b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
(c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima 
su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, 
osobito primateljima u trećim zemljama ili 
međunarodnim organizacijama;
(d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u 
kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije 
moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog 
razdoblja;
(e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži 
ispravak ili brisanje osobnih podataka ili 
ograničavanje obrade osobnih podataka koji se 
odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu 
obradu
(f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
(g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, 
svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
(h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, 
što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 
4. te, barem u tim slučajevima, smislenim 
informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i 
važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade 
za ispitanika.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili 
međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti 
informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama u 
skladu s člankom 46. Uredbe koje se odnose na 
prijenos.

Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka 
koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži 
ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu 
naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako 
ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te 
osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se 
pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

Pravo na dobivanje kopije iz stavka 3. ne smije 
negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Članak 16.

Na zahtjev ispitanika, njegovih zakonskih 
zastupnika ili punomoćnika, voditelj obrade dužan 
je dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako 
su podaci nepotpuni, netočni, neažurirani ili ako 
njihova obrada nije u skladu s odredbama zakonske 
regulative. 

Zah t jev  se  podnos i  e lek t ronsk im pu tem 
imenovanom službeniku za zaštitu podataka na 

obrascu koji je dostupan na Internet stranici 
voditelja obrade. 

Članak 17.

Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko 
pravo zajamčeno zakonskom regulativom ima pravo 
podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava 
Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

Članak 18.

U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade 
bez odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata 
nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje Agenciju za 
zaštitu osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno 
da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za 
prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje nije 
učinjeno unutar 72 sata, mora biti popraćeno 
razlozima za kašnjenje.

Izvršitelj obrade bez nepotrebnog odgađanja 
izvješćuje voditelja obrade nakon što sazna za 
povredu osobnih podataka.
�
U izvješćivanju iz stavka 1. mora se barem:
(a) opisati priroda povrede osobnih podataka, 
uključujući, ako je moguće, kategorije i približan 
broj dotičnih ispitanika te kategorije i približan broj 
dotičnih evidencija osobnih podataka;
(b) navesti ime i kontaktne podatke službenika za 
zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se 
može dobiti još informacija;
(c) opisati vjerojatne posljedice povrede osobnih 
podataka;
(d) opisati mjere koje je voditelj obrade poduzeo ili 
predložio poduzeti za rješavanje problema povrede 
osobnih podataka, uključujući prema potrebi mjere 
umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.

Voditelj obrade dokumentira sve povrede osobnih 
podataka, uključujući činjenice vezane za povredu 
osobnih podataka, njezine posljedice i mjere 
poduzete za popravljanje štete. Ta dokumentacija 
nadzornom tijelu omogućuje provjeru poštovanja 
ovog članka.

VI.   ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA 
 

Članak 19.

Voditelj obrade za svaku zbirku osobnih podataka 
koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži 
temeljne informacije o zbirci, a osobito slijedeće: 
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a) naziv zbirke,
b) naziv voditelja zbirke i kontaktne podatke,
c) svrhu obrade podataka, 
d) pravni temelj uspostave zbirke, 
e) opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih 
podataka,
f) vrste podataka sadržane u zbirci podataka,
g) način prikupljanja i čuvanja podataka, 
h) vremensko razdoblje čuvanja i uporabe 
podataka, 
i) kategorije primateljâ kojima su osobni podaci 
otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući 
primatelje u trećim zemljama ili međunarodne 
organizacije,
j) naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka 
iz Republike Hrvatske s naznakom države odnosno 
međunarodne organizacije i inozemnog primatelja 
osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno 
iznošenje, propisano međunarodnim ugovorom, 
zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim 
pristankom osobe na koju se podaci odnose, 
k) ako je moguće, opći opis tehničkih i 
organizacijskih sigurnosnih mjera. 

Članak 20.

Voditelj obrade odnosno općina Donji Andrijevci 
vodi najmanje sljedeće zbirke osobnih podataka 
odnosno evidencije: 
1. Zbirka osobnih podataka zaposlenika,
2. Zbirka osobnih podataka predstavnika 
općinskog vijeća,
3. Zbirka osobnih podataka prikupljenih u 
izvršavanju administrativnih provjera sukladno 
zakonskim odredbama i odlukama JLS,
4. Zbirke osobnih podatak koje se vode u sustavu 
Libusoft i drugim sustavima,
5. Zbirka osobnih podataka sudionika u provedbi 
projekta općine.

Zbirke osobnih podataka moguće je dodavati, 
mijenjati i brisati ovisno o potrebama poslovanja 
voditelja obrade. 

Članak 21.

Voditelj obrade dužan je poduzeti sve tehničke, 
kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih 
podataka od slučajnog gubitka, uništenja, 
nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja ili 
svake druge zloporabe podataka. 

Osobni podaci sadržani u zbirkama osobnih 
podataka pohranjuju se na informatičke medije 
uporabom metoda koje jamče sigurnost i tajnost tako 
pohranjenih osobnih podataka. 

Rokovi čuvanja podataka određeni su Pravilnikom o 
zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnoga gradiva 
Općine Donji Andrijevci. Podaci koji nisu 
obuhvaćeni navedenim Pravilnikom čuvaju se 
sukladno posebnim propisima.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 22.

U dijelu o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem 
podataka, obradi i korištenju osobnih podataka koji 
nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se 
primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog 
Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti 
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju 
izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o 
zaštiti podataka) i Zakon o provedbi Opće uredbe o 
zaštiti podataka (Narodne Novine, br. 42/18).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana 
objave, a objavit će se u ''Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije'' i Internet stranici 
Općine Donji Andrijevci.

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/32
URBROJ:2178/04-03-18-1�
Donji Andrijevci, 24.9.2018.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr.med., v.r.
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39.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Donji 
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“, broj 10/09, 2/11,3/13, 14/14 i 7/18), 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 11. 
sjednici održanoj 24.9.2018. godine, donosi 

O D L U K U

o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za 
školsku godinu 2018./2019.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način 
financiranja nabave obveznih osnovnoškolskih 
udžbenika i radnih bilježnica za školsku godinu 
2018/2019. te pravo na njihovo besplatno korištenje 
od strane učenika.

Članak 2.

Općina Donji Andrijevci financirat će nabavku 
školskih udžbenika za učenike prvih (1.) razreda 
osnovne škole, a za učenike viših razred (2. do 8. 
razreda) financirat će se nabavka radnih bilježnica.

Pravo na besplatne udžbenike i radne bilježnice 
imaju učenici Osnovne škole ''Viktor Car Emin'' 
Donji Andrijevci upisani u školsku godinu 
2018/2019 s prebivalištem na području općine 
Donji Andrijevci.

Članak 3.

Osnovna škola će Općini Donji Andrijevci dostaviti 
popis i broj obveznih udžbenika i radnih bilježnica, 
a nabavku će izvršiti Općina. 

Članak 4.

Preuzimanjem udžbenika i radnih bilježnica učenici 
stječu njihovo vlasništvo. 

Članak 5.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u 
Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2018. 
godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u ''Službenom vjesniku Brodsko – posavske 
županije''.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:023-01/18-01/49
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 24.9.2018.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

40.

 Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 
152/14 i 99/15) i članka 36. Statuta općine Donji 
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 11.. 
sjednici održanoj 24.9.2018. godine, donosi

O D L U K U

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih 
škola u školskoj godini 2018./2019. 

Članak 1.

      Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način 
sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih 
učenika srednjih škola u školskoj godini 
2018./2019. 
      Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove 
točke podrazumijeva se prijevoz od mjesta 
prebivališta/boravišta učenika do mjesta škole i od 
mjesta škole do mjesta prebivališta/boravišta 
(međumjesni prijevoz) i to sredstvima redovitog 
putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i 
vlak).
      Pod posebnim linijskim prijevozom učenika 
podrazumijeva se prijevoz učenika od i do škole 
autobusima na osnovi sklopljenog pisanog ugovora 
između naručitelja prijevoza i prijevoznika na 
relacijama na kojima nije organiziran odgovarajući 
javni prijevoz.
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      Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja 
prijevoza vlakom i autobusom općina će 
sufinancirati trošak prijevoza  vlakom.

Članak 2. 

      Kriteriji za ostvarivanje prava sufinanciranja 
troškova javnog prijevoza su:
- da učenik ima prijavljeno prebivalište odnosno 
boravište na području općine Donji Andrijevci i
- da je učenik u školskoj godini 2018./2019. upisao i 
redovito pohađa srednju školu.
      Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza 
prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje 
učenik koji je smješten u učeničkom domu koji se 
nalazi u istome mjestu njegova školovanja.

Članak 3.

      Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove 
Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova 
prijevoza u iznosu 25% cijene mjesečne učeničke 
karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste 
usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave, 
praktične nastave, odnosno stručne prakse.

Članak 4.

      Sredstva za izvršenje ove odluke osigurana su u 
proračunu općine Donji Andrijevci za 2018. godinu, 
a potrebno ih je osigurati i proračunom općine za 
2019. godinu.

Članak 5.

      Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika 
ostvaruje se na temelju potvrde škole kojom se 
potvrđuje da je učenik u školskoj godini 2018./2019. 
upisao te da redovito pohađa srednju školu.
      Potvrda iz prethodnog stavka se dostavlja 
prijevozniku.
      Odobreni iznos sufinanciranja uplaćuje se na 
tekući ili žiro račun jednog od roditelja učenika.
      U slučaju da je s prijevoznikom sklopljen pisani 
ugovor, odobreni iznos subvencije uplaćuje se na 
žiro račun prijevoznika.

Članak 6.

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
bit će objavljena na službenoj Internet stranici 
Općine Donji Andrijevci.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Klasa:023-01/18-01/48
Urbroj: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 24.9.2018.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

41.

 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, 14/14 i 
7/18), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 
11. sjednici održanoj 24.9.2018. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke provođenju zajedničkog 
postupka davanja koncesije za obavljanje javne 

usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

� U Odluci o provođenju zajedničkog 
postupka davanja koncesije za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog otpada (KLASA:363-
01/18-01/54, URBROJ: 2178/04-03-18-1 od 
29.5.2018.) u članku riječi „i Oprisavci“ brišu se a 
umjesto zareza iza riječi Gundinci dodaje se veznik 
„i“.

Članak 2.

� Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije“ i na službenim 
internet stranicama općine Donji Andrijevci 
www.donjiandrijevci.hr .
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OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/18-01/54
URBROJ: 2178/04-03-18-5
Donji Andrijevci, 24.9.2018.

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

42.

 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, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci na 11. sjednici održanoj 
24.9.2018. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o zajedničkom provođenju 
postupka davanja koncesije za obavljanje javne 

usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

� U Odluci o zajedničkom provođenju 
postupka davanja koncesije za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog otpada (KLASA:363-
01/18-01/54, URBROJ: 2178/04-03-18-2 od 
29.5.2018.) u članku 1. briše se zadnji red tablice 
koji sadrži riječi „Općina Oprisavci“.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi: 
„Ukupna procijenjena vrijednost zajedničke 

koncesije za 10 godina iznosi 18.027.379,10 kn, 
odnosno za svakog pojedinačnog naručitelja kako 
slijedi:

Redni 

br oj  

Naziv  

Procijenjena 

vrijednost u kn  

(za 10 god)  

1.  Općina Garčin  5.763.120,00  

2.  Općina Donji Andrijevci  3.965.916,60  

3.  Općina Gundinci  1.364.654,80  

4.  Općina Vrpolje  3.819.139,00  

5.  Općina Velika Kopanica  3.114.548,60  

UKUPNO:   18.027.379,10  

Članak 3.

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

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/18-01/54
URBROJ: 2178/04-03-18-6
Donji Andrijevci, 24.9.2018.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr.med.
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43.

 Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 
životinja (Narodne novine, broj 102/17) i članka 29. 
Statuta općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik 
Brodsko – posavske županije, broj 10/09, 2/11,3/13, 
14/14 i 7/18), Općinsko vijeće općine Donji 
Andrijevci na 11. sjednici održanoj 24.9.2018. 
godine, donosi 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i 
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama 

te divljim životinjama

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 
br. 2/18) naziv poglavlja „DIO ŠESTI NOVČANE 
KAZNE“ mijenja se i glasi „DIO SEDMI 
NOVČANE KAZNE“.

Članak 2.

Članak 31. mijenja se i glasi:
„Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu 
na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog 
na loga ,  uz  izdavanje  po tvrde ,  suk ladno 
Prekrašajnom zakonu i ovoj odluci.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu 
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se 
obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu 
kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana 
uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga. 
Sredstva naplaćena u skladu sa ovom odlukom 
prihod su općine Donji Andrijevci i koriste se za 
potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih 
životinja.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba posjednik 
kućnog ljubimca i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
ako:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u 

skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i 
odlukom općine (čl.3. st.1. toč.1.)

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

3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću 
n a s t a m b u  u  s k l a d u  s  P r i l o g o m  1 . 
(čl.3.st.1.toč.3.)

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

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

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

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

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

9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u 
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.)

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

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

12. 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.)

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

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

15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez 
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okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi 
obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih 
fizičkih aktivnosti (čl.4.st.2.)

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

17. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili 
n a  p o v o d c u  n a  d j e č j i m  i g r a l i š t i m a , 
cvjetnjacima,  neograđenim sportskim 
terenima, neograđenim dvorištima škola i 
vrtića te na drugim mjestima gdje postoji 
opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske 
sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja 
vlasnika i dozvole korisnika prostora ( čl.8.)

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

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

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

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

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

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

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

25. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta nisu 
u skladu s pravilnikom što ga donosi općinski 
načelnik (čl.21.st.4.)

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

27. prodaje kućne 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.)

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 4. ovog članka 
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 
samostalnu djelatnost.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovog članka 
pravna osoba.“

Članak 3.

Naziv poglavlja „DIO SEDMI PRIJELAZNE I 
ZAVRŠNE ODREDBE“ mijenja se i glasi „DIO 
OSMI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 322-01/18-01/1
URBROJ: 2178/04-03-18-2
Donji Andrijevci, 24.9.2018.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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44.

 Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci  (»Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 
10/09, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na 11. sjednici od 24.9.2018. godine, 
donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
na području općine Donji Andrijevci

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – 
posavske županije“ br. 2/18) mijenja se Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području općine Donji 
Andrijevci na način da ista glasi:

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA  
NERAZVRSTVANIH CESTA NA PODRUČJU  općine DONJI ANDRIJEVCI 

Broj k.o. Naziv ulice duljina (m) k.č.br.  

1. Novo Topolje  Luke (ulica prema groblju) 1080 596, 657, dio 121 

          

1. Staro Topolje  Ive Lole Ribara-odvojak 320 684 

2. Staro Topolje  Varcaga (prema Bitunjcu)  145 687, 725 

3. Staro Topolje  Selo (između k.br. 143 i 147)  183 680 

4. Staro Topolje  Selo (između k.br. 53 i 55)  175 682 

5. Staro Topolje  Dalmatinska ulica - odvojak 159 dio 864, dio 865 

          

1. Sredanci Selište 92 dio 218, dio 601, dio 522 

2. Sredanci Selo (od k.br. 45 do 53)  226 537 

3. Sredanci Selo (između k.br. 12 i 14/1)  53 521 

4. Sredanci Selo (između k.br. 81 i 83)  50 528 

5. Sredanci Selo (između k.br. 28 i 30)  117 520 

6. Sredanci Selo (između k.br. 113 i 113B)  40 531 

7. Sredanci Krčevine 157 588/1 
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1. 
Donji 

Andrijevci 
Šljivice 217 dio 2065 

2. 
Donji 

Andrijevci 
Hrvatskih branitelja 265 2103 

3. 
Donji 

Andrijevci 
Hrvatskih branitelja-odvojak 130 dio 2106/12 

4. 
Donji 

Andrijevci 
Trnavačka ulica 383 303 

5. 
Donji 

Andrijevci 
Kolodvorska  1200 

46, dio 164/1, 60, dio 61, dio 
1225, dio 865, dio 2106/8, 

dio 2106/7, dio 2106/6 , dio 
165 

6. 
Donji 

Andrijevci 
30. svibnja 298 dio 865 

7. 
Donji 

Andrijevci 
Radničko naselje 1068 

dio 37, dio 865/1, dio 844, 
5/16, 26/6, dio 5/5, dio 5/18, 
dio 5/21, dio 33/5, dio 33/1, 

dio 32/1, dio 27/1  

8. 
Donji 

Andrijevci 
Željeznička ulica 1404 

dio 32/1, dio 32/4, dio 35/1, 
dio 969/1, dio 35/2, dio 1225, 
dio 37, 970, dio 960/1, 970, 
dio 5/5, dio 960/2, dio 959/1 

9. 
Donji 

Andrijevci 
Bilo 448 

dio 892, dio 958/1, dio 959/1, 
dio 984/6, dio 954/5 

10 
Donji 

Andrijevci 
Braće Radić 833 1244, dio 1261, 1267  

11. 
Donji 

Andrijevci 
Braće Radić- odvojak (kod 

Markovca) 
440 

1269/1, 1265, 1260/2, dio 
1258/1, dio 1257/12 

12. 
Donji 

Andrijevci 
Braće Radić- odvojak (kod 

Balabanića) 
100 1237 

13. 
Donji 

Andrijevci 
Baruga 354 

1275, 1261, dio 1264, dio 
1263, 1262 

14. 
Donji 

Andrijevci 
Perkovačka ulica 427 1338 

15. 
Donji 

Andrijevci 
Slavonska 320 dio 1498/1 

16. 
Donji 

Andrijevci 
Trpimirova ulica 184 1497 

17. 
Donji 

Andrijevci 
Selska cesta 216 795 

18. 
Donji 

Andrijevci 
Ulica Josipa Kozarca 507 

1564, 1568/8, 1567/5, 
1567/4, 1565/6, 1565/7, dio 

1566 

19. 
Donji 

Andrijevci 
Dalmatinska 416 1591 
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20. 
Donji 

Andrijevci 
Ulica domovinskog rata 370 1706/24 

21. 
Donji 

Andrijevci 
Ulica dr. Mije Pišla  191 1706/31 

22. 
Donji 

Andrijevci 
Sajmište 298 1706/3 

23. 
Donji 

Andrijevci 
Sajamska ulica 267 1784, 552 

24. 
Donji 

Andrijevci 
Ulica S. Babunovića 183 536 

25. 
Donji 

Andrijevci 
Školska ulica 600 512 

26. 
Donji 

Andrijevci 
Trg kralja Tomislava  

(prema ambulanti) 
186 

dio 491/1, dio 503, dio 505, 
dio 506, dio 511/14, 511/13, 
dio 511/12, dio 1786/4, dio 
1786/3, dio 1786/7, 1786/8, 
dio 1786/2, dio 1786/9, dio 

1786/1 

27. 
Donji 

Andrijevci 
Grobljanska 653 1807, 489 

28. 
Donji 

Andrijevci 
Jelanje 560 dio 1498/1, 1514, dio 1515/2  

29. 
Donji 

Andrijevci 
Kamarište 540 

409, dio 1820, 1834, dio 
1819, dio 1821/3, dio 1821/2  

30. 
Donji 

Andrijevci 
Radničko naselje (kraj 

trafostanice) 
96 dio 32/1 

    UKUPNO: 15951   

 

Članak 2.

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

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE   

KLASA: 340-01/18-01/08
URBROJ: 2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 24.9.2018.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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45.

 Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 
19/13 - pročišćeni tekst, 135/15 i 123/17) i članka 38. Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br. 10/09, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 11. 
sjednici održanoj 24. 9. 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika općine Donji Andrijevci za razdoblje 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

I.

 Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika općine Donji Andrijevci za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2018. godine.
 Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće iz stavka 1. ovog članka.

II

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Klasa : 023-01/18-01/50
Urbroj: 2178/04-03-18-2
Donji Andrijevci, 24. 9. 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Robert Kuduz, dr.med., v.r.
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46.

       Na temelju članka 108. i 109. 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, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 11. sjednici održanoj 24.9.2018. godine, 
donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna općine Donji Andrijevci za 2018. godinu

I

      Ovom Odlukom prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Donji Andrijevci za 2018. 
godinu.

II

      Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2018. godinu utvrđeni su:

III

      Rashodi prema pozicijama Proračuna u razdoblju od 1.1.-30.6.2018.godine utvrđeni su u iznosu od 
3.042.083,00 kuna.   

IV

      Razlika između raspoloživih prihoda i rashoda iznosi 398.945 kuna što ujedno predstavlja višak  prihoda.  

V

      Stanje žiro računa na dan 30.6.2018. iznosi  811.550 kuna.

VI

      Općina Donji Andrijevci u 2018. godini nije primala niti davala zajmove.

VII

      Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu su:
           -     Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda 

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 

PRIHODI PRORAČUNA OSTVARENI U RAZDOBLJU OD  

1.1. -30.6.201 8.GOD INE  

    

3 .441 .029  

UKUPNO RASPOLOŽIVI PRIHODI  3. 441 .029  
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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: 400-01/18-01/14
Urbroj: 2178/04-03-18-2
Donji Andrijevci, 24.9. 2018.godine

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, v.r.
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47.

 Na temelju članka 6. i 39. Zakona o proračunu („ Narodne novine br.87/08,136/12 i 15/15) članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 
i 123/17) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09, 2/11,3/13, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 11. sjednici održanoj 24.9.2018. 
godine, donosi 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama 
Odluke o Proračunu općine Donji Andrijevci za 2018. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

      Proračun općine Donji Andrijevci za 2018. godinu sastoji se od:

  A .  RAČUNA PRIHODA I RASHODA
         1. PRIHODI (klasa 6)                                                                    8.144.578,12kn
         2. PRIHODI OD NEFINANC.
              IMOVINE (klasa 7)                                                                     300.000,00kn
             UKUPNO PRIHODI                                                                 8.444.578,12kn

         3. RASHODI (klasa 3)                                                                  4.860.078,12kn
         4. RASHODI ZA NEFINANC.�
              IMOVINU (klasa 4)                                                                 3.584.500,00kn
              UKUPNO RASHODI                                                              8.444.578,12kn
                                              

          5. RAZLIKA (višak, manjak)                                                                    0,00kn

  B.  RAČUN ZADUZIVANJA /FINANCIRANJA 
        NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                                 0,00kn

   C.  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU�
        VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA              0,00kn

Članak 2.

      Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 2018. godinu, koja je sastojak ove 
odluke.

II POSEBNI DIO

Članak 3.

      Posebni dio Proračuna sadrži prikaz izdataka po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama i sastojak je 
ove odluke.
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III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-01/18-01/15
Urbroj:2178/04-03-18-1
Donji Andrijevci, 24.9.2018. 

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r. 
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48.

 � Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 129. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne 
novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije« 10/09, 2/11 3/13, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na 11. sjednici održanoj 
24.9.2018. godine, donosi 

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu

Članak 1.

      Mijenja se članak 2. Programa i glasi:
''Građenje javnih površina financirat će se u ukupnom iznosu od 850.000,00 kuna za sljedeće namjene:
- izgradnja i rekonstrukcija nogostupa u Donjim Andrijevcima – 50.000,00 kn
- izgradnja nogostupa u ostalim naseljima na području općine – 100.000,00 kn
- izgradnja biciklističkih staza u naselju Donji Andrijevci (Mjera 7) – 0,00 kn
- uređenje Trga kralja Tomislava u Donjim Andrijevcima (PORLZ) – 700.000,00 kn''

Članak 2.

� Mijenja se članak 3. i glasi:

''Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se u ukupnom iznosu od 950.000 kn za sljedeće namjene:
- građenje nerazvrstanih cesta u naseljima na području općine – 950.000,00 kn''

Članak 3.

� Mijenja se članak 4. i glasi:

''Građenje i proširenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se u ukupnom iznosu od 310.000,00 kuna za 
sljedeće namjene:
- građenje i proširenje javne rasvjete u naseljima na području općine – 310.000,00 kn.''
      

Članak 4.

      U članku 7. iznos ''2.725.000,00 kuna'' mijenja se i glasi ''2.590.000,00 kuna''.
 

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Klasa: 363-01/17-01/76
Urbroj: 2178/04-03-18-2
Donji Andrijevci, 24.9.2018.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Redni  
broj  

OPIS POSLOVA  
IZVOR  

FINANCIRANJA  
POZICIJA  

PRORAČUNA  
IZNOS  
(u kn)  

1. Građenje javnih površina (izgradnja i 
rekonstrukcija nogostupa, izgradnja 
biciklističkih staza  i uređenje Trga kralja 
Tomislava) –  članak 2.  

Prihodi od poreza  
Prihodi od poreza  
Ostale pomoći  
Prihodi od poreza  

R0096  
R0094  
R0102  

R0102-1  
UKUPNO  1.  

100.000,00  
50.000,00  

568.000,00  
132.000,00  
850.000,00  

2. Građenje nerazvrstanih cesta  –  članak 3.  
 

Ostale pomoći  R0101  
UKUPNO  2.  

950.000,00  
950.000,00  

3. Izgradnja i proširenje javne rasvjete –  
članak 4.  

Prihodi od poreza  
 

R0098  
UKUPNO 3.  

175.000,00  
175.000,00  

4. Izgradnja ograda, staza i dr. u grobljima na 
području općine  –  članak 5.  

Prihodi od 
financijske imovine  

R0097  
UKUPNO 4.  

70.000,00  
70.000,00  

5. Građenje i rekonstrukcija vodoopskrbnih 
cjevovoda na području općine  

Prihodi od poreza  
Prihodi od poreza  
Prihodi od prodaje 
nefinanc. imovine  

R0099  
R0100  

R0100-1  
UKUPNO 5.  

45.000,00  
366.000,00  
134.000,00  
545.000,00  

  
SVEUKUPNO:

 
2.590.000,00
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49.

 	 Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 129. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne 
novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije« 10/09, 2/11 3/13, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na 11. sjednici održanoj 
24.9.2018. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Pprograma održavanja komunalne infrastrukture 
na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu

Članak 1.

� U članku 2. iznos ''350.000,00'' mijenja se i glasi ''380.000,00''.

Članak 2.

      � U članku 3. u točki 6. ''Održavanje javne rasvjete'' u stupcu ''Panirana sredstva'' iznos ''38.000,00'' mijenja 
se i glasi ''68.000,00''.

� U posljednjem retku tablice ''Sveukupno'' iznos 350.000,00'' mijenja se i glasi ''380.000,00''.

Članak 3.

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

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:363-01/17-01/77
Urbroj:2178/04-03-18-2
Donji Andrijevci, 24.9.2018.

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

22.

 
 Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine" br. 94/13 i 73/17) i članka 29. Statuta općine 
Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta 
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-
Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko 
vijeće općine Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj 
25. travnja 2018. donijelo je

O D L U K U 

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

Članak 1.

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

Članak 2.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjere za uklanjanje  odbačenog otpada su:

- učestala kontrola komunalnog redarstva stanja 

spremnika za komunalni otpad na lokacijama  

kod korisnika usluge i na javnim površinama;

- postava znakova upozorenja o zabrani 

odbacivanja otpada na javnim površinama gdje 

je uočeno učestalo odbacivanje komunalnog 

otpada;

- stalna edukacija putem distribucije letaka o 

načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja 

javne  us luge  pr ikupl janja  mi ješanog 

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

biorazgradivog komunalnog otpada;

- distribucija informacija o telefonskom broju na 

ko j i  j e  moguće  p r i j av i t i  neprop i sno 

odbacivanje otpada i informacije o načinu 

postupanja sa komunalnim otpadom;

- na površinama gdje je uočeno nepropisno 

odbacivanje otpada, periodično, a najmanje 

jednom godišnje, provoditi akcije uklanjanja 

nepropisno odbačenog otpada.

Članak 3.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. Ove Odluke 
osiguravaju se u proračunu općine Klakar.
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Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

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

PREDSJEDNIK � �
OPĆINSKOG VIJEĆA�

Tomislav Pendić, v.r.

23.

 Temeljem članka 44. Zakona o poljoprivre-
dnom zemljištu (NN 39/13, 48/15), te članka 29. 
Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i 
dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 12/09 i 6/13.), Općinsko 
vijeće općine Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj 
25. travnja 2018.godine, donosi:

P R O G R A M
 

utroška sredstava od prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Klakar za 2018.godunu

I. UVODNE ODREDBE

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

II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE 
PROGRAMA

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

planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna i to:
a) Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vl. RH u iznosu od 230.000,00;
b) Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u 
vl. RH u iznosu od 20.000,00.

III. NAMJENA SREDSTAVA

Novčana sredstva ostvarena od prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske utrošit će se na:
· program katastarsko-geodetske izmjere 

zemljišta; 
· sređivanje zemljišnih knjiga;
· program očuvanja ugroženih područja i 

očuvanja biološke raznovrsnosti ekoloških 
sustava;

· održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
puteva, 

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

provedbom Zakona,
· edukaciju i informiranje stanovništva i 
· druge  pot ica jne  mjere  za  uređenje  i 

unapređenje ruralnog prostora.

IV. REALIZACIJA PROGRAMA

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

V. ZAVRŠNE ODREDBE

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

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

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.
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24.

 Na temelju članka 65. Zakona o šumama (NN 
140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 
148/13, 94/14), te članka 29. Statuta općine Klakar i 
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar 
na svojoj 11. sjednici održanoj 25. travnja 
2018.godine, donosi:

P R O G R A M 

utroška sredstava Šumskog doprinosa 
za 2018. god.

I. UVODNE ODREDBE

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

II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE 

PROGRAMA

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

III. NAMJENA SREDSTAVA

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

IV. REALIZACIJA PROGRAMA

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

V. ZAVRŠNE ODREDBE

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

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

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.

25.

 Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, 
br. 86/12 i 143/13) te članka 29. Statuta općine 
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar 
na svojoj 11.sjednici održanoj 25. travnja 
2018.godine, donosi:

P R O G R A M

utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

za 2018. godinu

Članak 1.

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

Članak 2.

Podnositelji zahtjeva za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada, odnosno vlasnici zgrade plaćaju 
naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru.
Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna 
jedinice lokalne samouprave na čijem se području 
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nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

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

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Tomislav Pendić, v.r.

26.

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

P L A N

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

Članak 1.

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

Članak 2.

Jednokratna naknada za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta plaća se prema površini 
građevinske čestice utvrđene na temelju izvršnog 
akta kojim se odobrava građenje, odnosno po 
primitku potvrde glavnog projekta, odnosno prema 
površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene 
rješenjem o izvedenom stanju. 

Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna 
jedinice lokalne samouprave na čijem se području 
poljoprivredno zemljište nalazi.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je 
općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

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

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

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Tomislav Pendić, v.r.

27.

 Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim pravima (Narodne Novine broj: 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 
152/14) i  članka 29. Statuta općine Klakar i 
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine 
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine 
Klakar na svojoj 12. sjednici održanoj 12. lipnja 
2018.godine, donosi:

ODLUKA

o raspisivanju javnog natječaja te uvjetima, 
cijeni i postupku prodaje nekretnina u 
Poduzetničkoj zoni „Biđevi“ Ruščica

Članak 1.

� Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena i 
postupak prodaje nekretnina – građevinskog 
zeml j i š t a  u  v l a sn i š tvu  opć ine  Klaka r  u 
poduzetničkoj zoni „Biđevi“ u Ruščici (dalje u 
tekstu: Poduzetnička zona).

Članak 2.

Građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni prodaje 
se putem Javnog natječaja uz uvjete i upute određene 
ovom Odlukom.
Građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni prodaje 
se s djelomično uređenom infrastrukturom i to 
upisano u:
-  z.k.ul. � 739 k.o. Ruščica:

2
k.č.br: 538/3,� sa 28 78 m ;
-  z.k.ul. 350 k.o. Ruščica:

2
k.č.br: 538/2,� sa 56 45 m ;
-  z.k.ul. 338 k.o. Ruščica:

2
k.č.br: 542/1,� sa 1 56 35 m ;
-  z.k.ul. 513 k.o. Ruščica:

2k.č.br: 544/1,� sa 51 73 m ;
-  z.k.ul. 419 k.o. Ruščica:

2k.č.br: 549/1,� sa 1 20 58 m ;
2

k.č.br: 549/3,� sa 82 34 m ;
2k.č.br: 551/1,� sa 91 59 m ;

2
k.č.br: dio 553/1, sa 1 60 00 m ;
-  z.k.ul. 488 k.o. Ruščica:

2k.č.br: 550/1,� sa 38 37 m ;

2Ukupno: 7 86 19 m .

Članak 3.

U cilju razvoja poduzetništva (gospodarstva) na 
području općine Klakar utvrđuje se poticajna cijena 
za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni, u 
početnom iznosu od 5,00 kn/m2.
Katastarske čestice prodaju se u cijelosti ili se može 
prodati dio, ovisno o potrebi pojedinog kupca, 
odnosno investitora.
Jamčevina se plaća u iznosu od 10% od utvrđene 
poticajne cijene, a ovisno o površini parcele ili 
površine dijela parcele koji je predmet kupnje. 

Članak 4.

Nekretnine u Poduzetničkoj zoni namijenjene su za:

§ proizvodne sadržaje,

§ uslužne sadržaje,

§ skladišne sadržaje zatvorenog tipa.

Nekretnine nisu namijenjene za uzgoj i proizvodnju 
stoke i peradi, za djelatnosti koje  zagađuju okoliš, 
skladištenje građevinskog materijala i slično.

Članak 5.

Ponuditelj za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni 
dužan je uz ostale sastavne dijelove ponude 
određene Odlukom o raspisivanju javnog natječaja 
za prodaju zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni, priložiti i gospodarski program 
koji sadržava:

§ Opis planiranog poslovanja u Poduzetničkoj 

zoni;

§ Strukturu i dinamiku ulaganja;

§ Broj i struktura novozaposlenih radnika.
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Članak 6.

� Kriteriji za odabir ponude su:

§ utjecaj na lokalno gospodarstvo; 

§ broj novozaposlenih osoba;

§ brzina realizacije projekta;

§ programa planiranog ulaganja;

§ ponuđena cijena.

Članak 7.

� Kupljenu nekretninu kupac ne smije otuđiti niti 
dati u zakup u periodu od 10 godina.
Općina Klakar, kao prodavatelj nekretnine, nakon 
isteka roka iz st.1. ovog članka zadržava pravo 
prvokupa i pravo nazadkupa istih nekretnina.

Članak 8.
 

Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je započeti 
izgradnju objekta u što kraćem roku, a najkasnije u 
roku od 2 godine od dana zaključivanja ugovora. 
U slučaju nepoštivanja navedenog roka ili promjene 
djelatnosti, općina Klakar ima pravo raskinuti 
ugovor.

Članak 9.

Ovlašćuje se načelnik općine Klakar za raspisivanje 
javnog na t ječa ja  za  prodaju  zeml j i š ta  u 
Poduzetničkoj zoni „Biđevi“ u Ruščici, odmah po 
stupanju na snagu ove Odluke.

Članak 10.

� Javni natječaj za prodaju zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni objavljuje se u dnevnom tisku ili 
tjedniku, na oglasnim pločama općine i na web 
stranici općine Klakar.

Članak 11.

� Provedbu natječaja, postupak otvaranja i 
pregled ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu 
natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni, 
imenovano od strane Općinskog vijeća općine 
Klakar.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za kupnju 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 
„Biđevi“ u Ruščici, na temelju prijedloga 
Povjerenstva donosi Općinsko vijeće općine Klakar.

Članak 12.

� Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je u 
roku od 15 dana od dana primitka Odluke zaključiti 
Ugovor s općinom Klakar i istovremeno platiti cijeli 
iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana.

Članak 13.

� Radi potrebe prethodnog formiranja točne 
površine građevinskog zemljišta (kupnja dijela 
katastarske čestice) zaključiti će se predugovor koji 
će sadržavati sve osnovne uvjete i odredbe buduće 
kupoprodaje kao i ovlaštenje prodavatelja da kupac 
može ishoditi potrebne dozvole i vršiti druge radnje 
u svrhu formiranja građevinske čestice. 

Članak 14.

� Ova Odluka objaviti će se u Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije.
Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage 
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju i 
utvrđivanje početne cijene općinskog građevinskog 
zemljišta u gospodarskoj zoni „Biđevi“, Ruščica 
objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“ broj 17/2012.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/13
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 12. lipnja 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Tomislav Pendić, v.r.
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28.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
Novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09,  150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), 
članka 11. Odluke o uvjetima, cijeni i postupku 
prodaje nekretnina u poduzetničkoj zoni „Biđevi“ 
Ruščica i  članka 29. Statuta općine Klakar i 
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine 
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine 
Klakar na svojoj 12. sjednici održanoj 12. lipnja 
2018.godine, donosi:

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
natječaja za prodaju nekretnina u

Poduzetničkoj zoni „Biđevi“ u Ruščici

Članak 1.

� Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za 
provedbu natječaja za prodaju nekretnina u 
Poduzetničkoj zoni „Biđevi“ u Ruščici (dalje u 
tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

� U Povjerenstvo iz čl.1. ove Odluke imenuju se:

1. Tomislav Pendić;

2. Željka Balunović;

3. Ivica Majić;

4. Ivica Novoselović;

5. Damir Klaić.

Članak 3.

� Povjerenstvo iz čl.2. ove Odluke priprema i 
p rovod i  pos tupak  p roda j e  nek re tn ina  u 
Poduzetničkoj zoni „Biđevi“ u Ruščici, otvara 
pristigle ponude, obavlja analizu pristiglih ponuda i 
predlaže Odluku o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja ili poništenje javnog nadmetanja.

Članak 4.

� Ova Odluka objaviti će se u „Službenom 

vjesniku Brodsko – posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/14
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 12. lipnja 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.

29. 

 Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim pravima (Narodne Novine broj: 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 
152/14) i  članka 29. Statuta općine Klakar i 
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine 
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine 
Klakar na svojoj 12. sjednici održanoj 12. lipnja 
2018.godine, donosi:

ODLUKA

o raspisivanju javnog natječaja te uvjetima, 
cijeni i postupku davanja u zakup 

općinskih objekata i zemljišta (objekt 
pogranične policije) u k.o. Donja Bebrina

Članak 1.

� Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena i 
postupak davanja u zakup općinskih objekata 
(objekt pogranične policije) u Donjoj Bebrini. (dalje 
u tekstu: Općinski objekt).

Općinski objekt daje se u zakup putem Javnog 
natječaja uz uvjete i upute određene ovom Odlukom.
Općinski objekt iz stavka 1. ovoga članka sastoji se 
od objekata sa pripadajućim zemljištem izgrađen na 
katastarskoj čestici broj 2960, ORANICA BAŠČE, 

2površine 3149 m .
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Članak 3.

U cilju stavljanja u funkciju Općinskog objekta 
utvrđuje se početna cijena za zakup u iznosu od 
1.500,00 kuna mjesečno.
Katastarske čestice daje se u zakup u cijelosti.
Jamčevina se plaća u iznosu od 10% od utvrđene 
poticajne cijene, a ovisno o površini parcele ili 
površine dijela parcele koji je predmet kupnje. 

Članak 4.

Općinski objekt namijenjen je za:

§ ugostiteljske sadržaje,

§ turističke sadržaje,

§ sportsko – rekreacijske sadržaje; 

§ te ostale sadržaje koji promiču općinu Klakar.

Članak 5.

Ponuditelj za zakup predmetnog Općinskog objekta 
dužan je uz ostale sastavne dijelove ponude 
određene Odlukom o raspisivanju javnog natječaja 
za zakup, priložiti i  program razvoja koji sadržava:

§ Opis planiranog poslovanja;

§ Strukturu i dinamiku ulaganja;

§ Broj i struktura novozaposlenih radnika.

Članak 6.

� Kriteriji za odabir ponude su:

§ ponuđena cijena.

Članak 7.

� Općinski objekt daje se u zakup na rok do 5 
godina. 
� Zakupljenu nekretninu kupac ne smije otuđiti 
niti dati u podzakup.

Članak 8.

Ovlašćuje se načelnik općine Klakar za raspisivanje 
javnog natječaja za Zakup Općinskog objekta u 
Donjoj Bebrini, odmah po stupanju na snagu ove 
Odluke.

Članak 9.

� Javni natječaj za zakup Općinskog objekta 
objavljuje se u dnevnom tisku ili tjedniku, na 
oglasnim pločama općine i na web stranici općine 
Klakar.

Članak 10.

� Provedbu natječaja, postupak otvaranja i 
pregled ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu 
natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni, 
imenovano od strane Općinskog vijeća općine 
Klakar.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
Općinskog objekta u Donjoj Bebrini, na temelju 
prijedloga Povjerenstva donosi Općinsko vijeće 
općine Klakar.

Članak 11.

� Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je u 
roku od 15 dana od dana primitka Odluke zaključiti 
Ugovor s općinom Klakar. 

Članak 12.

� Ova Odluka objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/15
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 12. lipnja 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Tomislav Pendić, v.r.

30.

 Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
Novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17), članka 29. Statuta općine Klakar i 
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar 
na svojoj 12. sjednici održanoj 12. lipnja 
2018.godine, donosi:

ODLUKU

o kupnji školskih udžbenika
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Članak 1.

Ovom Odlukom financirat će kupnja školskih 
udžbenika učenicima osnovnih škola.

Članak 2.

Pravo na školske udžbenike ostvaruju učenici koji 
zajedno s roditeljima, skrbnikom ili samohranim 
roditeljem imaju prebivalište na području općine 
Klakar te pohađaju matičnu i područne OŠ 
„Vladimir Nazor“, Slavonski Brod.
Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu 
udžbenika financirati nadležno ministarstvo, ne 
mogu biti korisnici po ovoj Odluci.

Članak 3.

Kupnja, dostava i podjela školskih udžbenika 
učenicima osnovnih škola s područja općine Klakar 
izvršit će se u suradnji s Osnovnom školom 
„Vladimir Nazor“, Franje Marinića 9, Slavonski 
Brod.

Članak 4.

Podatak o broju i vrsti školskih udžbenika koji se 
kupuju dostavit će OŠ „Vladimir Nazor“, Franje 
Marinića 9, Slavonski Brod

Članak 5.

Financijska sredstva za kupnju školskih udžbenika 
za učenike osnovnih škola s područja općine Klakar 
osiguravaju se u Proračunu općine Klakar.

Članak 6.

Svi učenici koji su ostvarili pravo na školske 
udžbenike temeljem ove Odluke dužni su po 
završetku školske godine izvršiti povrat školskih 
udžbenika.

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se općinski 
načelnik.

Članak 8.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

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

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Tomislav Pendić, v.r.

31.

 Temeljem članka 29. Statuta općine Klakar i 
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar 
na svojoj 12. sjednici održanoj 12. lipnja 
2018.godine, donosi:

ODLUKU

o izradi novog Statuta i Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća općine Klakar

Članak 1.
�

� Ovom Odlukom obvezuje se Odbor za Statut i 
Poslovnik za izradu prijedloga novog Statuta i 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Klakar. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/11
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 12. lipnja 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić, v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

35.

 Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i 
godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 8. sjednici održanoj 07. rujna  
2018.g.donijelo

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Oprisavci
od  1.1.-30.06.2018.g.

OPĆI DIO
I

 Polugodišnjim obračunom Proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-30.6.2018.godine utvrđeni su 
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 2.939,850,13 Kn.

II

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godinu izvršeni su u 
ukupnom iznosu od 3.282.600,40 Kn.

III

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

� � Ostvareni prihodi i primici 1-6-18.g…………………………...2.939.850,13 Kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci  1–6-18.g…………………….….........3.282.600,40  Kn
� � Manjak   prihoda-1-6-2017.godine……………….……..............-342.750,27  Kn

� Ukupni utvrđeni  višak prihoda i primitaka  iznosi:

� �  Višak  prihoda prenesen iz 2017.g……………….....…............1.041.216,87 Kn
� �  Manjak  prihoda-1-6-2018 godine…....…………… …................-342.750,27 Kn�
�   Ukupni višak prihoda na dan 30.6.2018.g……………………….………...698.466,60 Kn

IV

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2018. godine bilo je  1.600.357,01 Kn,  a na dan 30.06.2018. godine  
972.394,78 Kn.
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Stanje blagajne na dan 1.1.2018.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30.06.2018 godine 2.801,92 Kn.

Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 30.6.2018. iznosi 63.187,00 Kn.

V
� �
Stanje potraživanja na dan 30.6.2018.godine u ukupnom iznosu od 721.653,00 kn, sastoji se od:

- potraživanja za općinske poreze (Porezna uprava:tvrtka, reklame,potrošnja 
imovina)…………………………………………………………………….......…..61.409,85 kn
- potraž. za prihode od imovine-koncesija za odvoz smeća …………..………..17.714,37 kn
- potraživanje koncesije-ukop………………………………………………….…1.030,00 kn
- potraživanja- najam, zakup polj. zemljišta………………………………..…..349.187,33 kn
- potraživanja-nefinancijska imovina ..……………………………………………47.040,00 kn
- potraživanja-spomenička renta…………………………………………………….…43,89 kn
- potraž. za komunalne doprinose...........................................................................17.735,00  Kn
- godišnja grobna naknada-grobno mjesto…………………………………….…..93.078,30 Kn 
- potraživanja za komunalnu naknadu…………………………………………...134.414,26 Kn                                                                 

VI

� Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.6.2018.godine, u iznosu od 277.730,10 kn,  sastoji se od:
                - obveze prema dobavljačima…………………………………….……228.407,38 kn
�         - obveze-naplaćeni predujmovi-sala…………………………………….42.950,00 kn
�         - obveze-jamčevine………………………………………….……………6.300,00 kn
�         - obveze povrata sredstava HZZ-u…………………………………………...72,72 kn

VII

� � Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine Oprisavci, 
za  razdoblje 1.1.-30.06.2018.godinu.

POSEBNI DIO
VIII

� Posebni dio Proračuna općine Oprisavci  sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 
osnovnim i potanjim namjenama.

IX

� Polugodišnji obračun Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 
primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije».

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/18-01/06
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 07. rujna 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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36.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 
150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 8. sjednici 
održanoj dana 07. rujna 2018. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju izvješća o radu  općinskog 
načelnika  za razdoblje 

1. 1. 2018.g. do 30. 6. 2018. g.

I

� Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja 
izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje   
01. 01. 2018.g. do 30.06. 2018. g. što je u skladu s 
člankom  48. Statuta općine Oprisavci  (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/27
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 07. rujna 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

37.

 Na temelju članka   32. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 3/ 18) i članka 10. Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Oprisavci (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 12/18 ), 
Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 8.  
sjednici održanoj 07. rujna 2018. godine donosi

RJEŠENJE

o izboru  drugog potpredsjednika 
Općinskog vijeća općine Oprisavci

I

� MATO VUKOVIĆ, izabire se za  drugog 
potpredsjednika Općinskog vijeća općine Oprisavci.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA:023-05/18-01/28
URBROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 07. rujna 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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38.

 Na temelju članka 3.. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 30. Statuta 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće 
općine Oprisavci na  8. sjednici održanoj 07. rujna 
2018.g., donosi

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i 
koeficijentu za obračun plaće općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br. 25/10)

Članak 1.

� U Odluci o osnovici i koeficijentu za 
obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika  Općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/10), 
donesenoj  01. prosinca 2010. godine članak  3.  
briše se i zamjenjuje riječima:

„Plaću načelnika, kada svoju dužnost obnaša 
profesionalno, čini umnožak i osnovice za 
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 
20%.
 Koeficijent za načelnika kada svoju 
dužnost obnaša profesionalno iznosi 3,20.
- Osnovica plaće iz prvog stavka ovog 
članka utvrđuje se u visini osnovice za izračun 
plaće državnih dužnosnika.“

Članak 2.

� Članak 5. briše se i zamjenjuje riječima:

� „Zamjenik načelnika,  kada svoju 
dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa , 
ima pravo na naknadu za rad u neto iznosu 
1.500,00 kn mjesečno.“ 

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije“.

KLASA: 023-05/18-01/30
URBROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 07. rujna  2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović, v.r.

39.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 
150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 8. sjednici 
održanoj dana 07. rujna  2018. godine, donosi:

ODLUKU

o parcelaciji  k.č.br. 101/1 u   k.o. Prnjavor 

Članka 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava 

parcelaciju k.č.br. 101/1 u   k.o. Prnjavor.

 

    Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/18-01/32
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 07. rujna 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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40.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i temeljem članka  
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18) Općinsko 
vijeće općine Oprisavci na  8. sjednici održanoj 07. 
rujna 2018.g. donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke
o sufinanciranju troškova boravka djece s 

područja općine Oprisavci u dječjim vrtićima

Članak 1.

� U Odluci o sufinanciranju troškova oravka 
djece s područja Općine Oprisavci u dječjim 
vrtićima („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 2/15), donesenoj  19. veljače 2015. 
godine članak  3.  briše se i zamjenjuje riječima:

 “Općina Oprisavci sufinancira troškove 
smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 500,00 
kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune 
cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, 
skrbnik odnosno samohrani roditelj.”

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a primjenjivat će se od 1. listopada 2018. 
g. i objavit će se u  „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

KLASA: 023-05/18-01/31
URBROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 07. rujna 2018.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović, v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

46.

 Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), 
Pravilnika o godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13) i 
članka 30. Statuta Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 1/18), Općinsko 
vijeće općine Sikirevci na svojoj 10-oj sjednici održanoj dana  12.rujna 2018. godine, donijelo je: 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Sikirevci za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine 

I. OPĆI DIO
Članak 1. 

II. 

Proračun općine Sikirevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvaren je, kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda, B. Računa financiranja i C. Raspoloživ sredstava iz prethodnih godina 
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47.

 Na  temelju članka 4.  Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Sikirevci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/18), 
Mandatna komisija podnosi Općinskom vijeću 
općine Sikirevci

I Z V J E Š Ć E

o prestanku  mandata općinske  vijećnice i 
početku obnašanja dužnosti zamjenice općinske 

vijećnice

I.

Mandatna komisija konstatira da je:

Marija Štengl, izabrana na kandidacijskoj listi 
Hrvatske demokratske zajednice – HDZ

podnijela zahtjev za ostavkom u općinskom vijeću 
općine Sikirevci iz osobnih razloga na temelju 
članka  80. st. 1. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“ br. 144/12 i 121/16).

Sukladno odredbi stavka 1. navedenog članka i 
Zakona mandat prestaje danom dostave pisane 
ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku.  Zahtjev je 
dostavljen 30. srpnja 2018.godine

II.

Sukladno odredbi članka 81. stavka 2. Zakona o 
lokalnim izborima, člana predstavničkog tijela 
izabranog na kandidacijskom listi političke stranke 
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je 
izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, 
a određuje ga politička stranka koja je bila 
predlagatelj kandidacijske liste.
Temeljem gore navedenog, Mandatna komisija 
konstatira da je 16. kolovoza 2018.godine, Hrvatska 
demokratska zajednica – HDZ,Općinski odbor 
HDZ-a općine Sikirevci, odredila gđu. Mariju 
Galović za zamjenicu vijećnice Marije Štengl.

III.

Mandatna komisija predlaže Općinskom vijeću 
općine Sikirevci da prihvati ovo Izvješće i donese 
Zaključak o prestanku  mandata općinske vijećnice i 
početku obnašanja dužnosti zamjenice općinske 

vijećnice, u predloženom tekstu.

KLASA 021-05/18-02/13
URBROJ:2178/26-02-18-2
Sikirevci, 12. rujan 2018.god.

Predsjednik 
Mandatne komisije

Krunoslav Nikolić, v.r.

48.

 Temeljem  članka 4. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Sikirevci („Službeni vjesnik BPŽ“ 
01/18)  i članka 30. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik BPŽ“ 01/18), Općinsko vijeće 
općine Sikirevci na 10. sjednici održanoj dana 
12.rujna 2018. godine donosi:

ZAKLJUČAK

� o  prihvaćanju Izvješća Mandatne 
komisije o prestanku mandata vijećnice Marije 

Štengl zbog podnesene ostavke i početku 
obnašanja dužnosti zamjenice vijećnice

I.

� Općinsko vijeće općine Sikirevci prihvaća 
Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata 
vijećnice zbog podnesene ostavke i početku 
obnašanja dužnosti zamjenice vijećnice KLASA: 
021-05/18-02/7 URBROJ: 2178/26-02-18-2, 
podneseno Općinskom vijeću na 10. Sjednici 
Općinskog vijeća.

II.

� Sukladno članku 80. Stavku 1. Točki 1. 
Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16) 
Mariji Štengl, vijećnica izabranom sa kandidacijske 
liste političke stranke HDZ mandat općinske 
vijećnice općine Sikirevci prestao je danom dostave 
pisane ostavke 30.srpnja 2018.g.

III.

� Temeljem članka 81. Stavak 2. navedenoga 
Zakona, politička stranka s kandidacijske liste HDZ, 
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odredila je dana 16.kolovoza 2018.g. Mariju 
Galović, neizabranu kandidatkinju s liste, za 
zamjenicu vijećnice.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA 021-05/18-02/13
URBROJ:2178/26-02-18-3
Sikirevci, 12.rujan 2018.god.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić, v.r.

49.

 Na temelju članka 101. Zakona o cestama 
(„Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14) i članka 46. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 
1/18) Općinski načelnik općine Sikirevci dana 
14.rujna 2018.godine

O D L U K U

o razvrstavanju cesta u Općini Sikirevci
naselja Sikirevci 

Članak 1.

Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste razvrstavaju se 
sljedeće ceste u naselju Sikirevci:
1. Cesta ''Ulica Vladimira Nazora" kojoj pripadaju 
k.č.br. 299/1, 1098 i 346. k.o. Sikirevci.

Članak 2.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 340-01/18-01/10
URBROJ: 2178/26-01-18-01
Sikirevci, 14.rujan 2018.

Načelnik općine Sikirevci
Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.

50.

 Na temelju članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju )''Narodne novine'' br. 153/13) i članka 30. 
Statuta općine Sikirevci (''Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije'' br.1/18.), Općinsko 
vijeće općine Sikirevci na 11. (telefonske) sjednice 
održana 21. rujna 2018. godine donosi 

ODLUKU

o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Sikirevci

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine Sikirevci 
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' br. 
12/06, 04/15-usklađenje sa Zakonom o prostornom 
uređenju (NN 153/13 i 65/17)) (u daljnjem tekstu: 
Odluka).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I 
DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA općine 
SIKIREVCI

Članak 2.

Izrada i donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: 
II. ID PPUO) temelji se na odredbama članaka od 86. 
do 113. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne 
novine'' br. 153/13 i 65/17-u daljnjem tekstu: Zakon)  
i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
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standardu elaborata prostornih planova (''Narodne 
novine'' br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 09/11) (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik).

RAZLOZI DONOŠENJA II. ID PPUO

Članak 3.

Tijekom primjene važećeg Prostornog plana 
uređenja općine Sikirevci pokazala se potreba za 
ovim izmjenama i dopunama koja je proizašla iz 
potrebe omogućavanja boljeg održivog prostornog 
uređenja općine. 

Sadržaj II. ID PPUO obuhvaća sljedeće:

1.    Prenamjena površina unutar građevinskih 
područja,

2.    Proširenje građevinskih područja naselja na 
nekoliko lokacija te provjera i eventualno 
ukidanje ili formiranje novih izdvojenih 
građevinskih područja izvan naselja, 

3.    Redefiniranje ili eventualno ukidanje trasa 
obilaznih cesta,

4.    Redefiniranje zastarjelih  odredbi za 
provedbu Plana,

5.    Određivanje neuređenih dijelova 
građevinskih područja,

6.    Kompletno usklađenje PPUO s izmjenama i 
dopunama Prostornog plana Brodsko-
posavske županije (PP BPŽ „Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
04/01, 06/05, 11/07 i 14/08 - pročišćeni 
tekst, 05/10 i 09/12), Usklađenje Prostornog 
plana u tekstualnom i kartografskom dijelu-
metodologiji izrade s važećim Pravilnikom 
o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza 
i standardnu elaborata prostornih planova 
(NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) u 
segmentu prikaza postojećeg i planiranog 
građevinskog područja i dr.,

7.    Izrada II. ID PPUO na novim službenim 
digi ta lnim podlogama i  d igi ta lno-
katastarskim planovima (općina podnosi 
zahtjev za digitalnim podlogama Zavodu za 
prostorno uređenje BPŽ, koji će iste i 
dostaviti po dobivanju službenog zahtjeva),

8.    Usklađenje Prostornog plana sa Zakonom o 
prostornom uređenju s pratećim aktima, u 
segmentu odredbi  za provođenje i 
kartografskih prikaza: definiranje i 
razgraničenje građevinskih područja 
naselja i izdvojenih građevinskih područja 
nase l j a  kao  i  i zdvo jen ih  d i j e lova 
građevinskih područja naselja, analiza 

potreba urbane sanacije, analiza potreba 
izrade prostornih planova užih područja, 
uvjete provedbe zahvata u građevinskim 
područjima i izvan građevinskih područja i 
sl.,

9.    Usklađenje Prostornog plana sa Zakonom o 
zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15 
i 12/18) s pratećim aktima i Zakonom o 
zaštiti prirode s pratećim aktima,

10.  Usklađenje Prostornog plana s novom 
zakonskom regulativom u području 
gospodarenja otpadom,

11.  Usklađenje Prostornog plana s Prostornim 
planom područja posebnih obilježja 
Višenamjenskog kanala Dunav-Sava,

12.  Ugrađivanje zahtjeva i smjernica 
javnopravnih tijela određenih ovom 
odlukom.

Navedeno će se na odgovarajući način ugraditi u 
tekstualni i grafički dio važećeg PPUO-a.
Ukoliko se kroz izradu Plana utvrdi da neku od 
navedenih izmjena nije moguće ugraditi ili se od njih 
odustaje, ovu odluku nije zbog toga potrebno 
mijenjati.

OBUHVAT II. ID PPUO

Članak 4.

Obuhvat II. ID PPUO je cijelo administrativno 
područje općine Sikirevci u kojem je rađen i 
Prostorni plan koji je predmetom izmjena i dopuna.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU II. 
ID PPUO

Članak 5.

Po donošenju Prostornog plana uređenja općine 
Sikirevci (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije'' br. 12/06) 2006. god., 2015. god. izrađene 
su 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
općine Sikirevci (''Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije'' br. 4/15-usklađenje sa Zakonom 
o prostornom uređenju (NN 153/13)).
Kako je od izrade Prostornog plana uređenja općine 
Sikirevci (koji je cjelovito analizirao prostor) došlo 
do niza promjena zakona i propisa vezanih za 
prostorno uređenje te su izvršene i četiri izmjene i 
dopune Prostornog plana Brodsko-posavske 
županije (2005., 2008., 2010. i 2012. godine) 
potrebno je izvršiti odgovarajuća usklađivanja 
Prostornog plana uređenja općine Sikirevci s istima.
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CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA II. 
ID PPUO

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta plana odnose se na 
ostvarivanje preduvjeta za realizaciju razvojnih 
potreba općine Sikirevci i njegovo usklađivanje s 
novim zakonskim propisima i Prostornim planom 
Brodsko-posavske županije.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, 
PLANOVA STUDIJA I DRUGIH 

DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM 
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU 

ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH 
PLANOVA

Članak 7.

Za izradu II. ID PPUO nije predviđena izrada novih 
stručnih podloga, nego korištenje važećeg Plana i 
dostupnih podataka iz postojećih strategija, studija i 
planova koji su izrađeni za prostor obuhvata Plana i 
šire, a odgovaraju razlozima i ciljevima donošenja 
Plana definiranim u čl. 3., 5. i 6. ove Odluke.
Za potrebe II. ID PPUO koristiti će se digitalne 
topografske podloge-osnovne državne karte u MJ 1: 
25.000.
Za određivanje korigiranih granica građevinskih 
područja koristit će se digitalni katastarski plan u 
mjerilu MJ 1:5 000.
Ažurne katastarsko-topografske podloge osigurat će 
nositelj izrade II. ID PPUO.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 
RJEŠENJA II. ID PPUO

Članak 8.

Elaborat 3. ID PPUO izradit će ovlašteni stručni 
izrađivač plana u suradnji s Nositeljem izrade.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA 
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA 

KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU II. ID 
PPUO, TE DRUGIH SUDIONIKA 

KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU 
SUDJELOVATI U IZRADI II. ID PPUO

Članak 10.

O izradi II. ID PPUO obavještavaju se sljedeća 

tijela i osobe određene posebnim propisima, s 
pozivom za dostavom zahtjeva u roku od 30 dana 
slijedom čl. 90. Zakona:
1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb,
2. Minis ta rs tvo  pol jopr ivrede ,  Uprava 

poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica 
grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb,

3. Minis ta rs tvo  pol jopr ivrede ,  Uprava 
šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica 
grada Vukovar, 78, 10 000 Zagreb,

4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga 
gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 

� 10 000 Zagreb,
5. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije, Račkoga 6, 10 000 Zagreb
6. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne 

resurse Služba za nekretnine, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV, 
10 000 Zagreb,

7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Slavonskom Brodu, Starčevićeva 43, 35 000 
Slavonski brod,

8. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 
Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 
10 000 Zagreb,

9. Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 
10, 10000  Zagreb

10. Hrvatske šume, UŠP Vinkovci, Odjel za 
ekologiju, Trg Bana Josipa Šokčevića 20, 32 
100 Vinkovci,

11. Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske 
županije, I.G.Kovačića 58, 35 000 Slavonski 
Brod,

12. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 
Zagreb,

13. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 
Zagreb,

14. HŽ Infrastruktura, Razvoj i investicijsko 
planiranje, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,

15. Agencija za vodne putove, Parobrodska 5, 32 
000 Vukovar,

16. Hrvatske vode, VGI za Mali sliv „Biđ-Bosut“ 
Vinkovci, J. Kozarca 28, 32 100 Vinkovci,

17. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne 
djelatnost i ,  Ulica Roberta  Frangeša 
Mihanovića 9, 10 000 Zagreb,

18. Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica 
grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb,

19. Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 
Slavonski Brod, Odjel za razvoj, N. Š. 
Zrinskog 25, 35 000 Slavonski Brod,

20. Brod plin d.o.o., Tome Skalice 4, 35 000 
Slavonski Brod
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21. Elektra Slavonski Brod, P. Krešimira IV br. 
11, 35 000 Slavonski Brod

22. HOPS do.o., Cara Hadrijana 2, 31 000 Osijek
23. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za 

komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. 
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod,

24. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za 
graditeljstvo i prostorno uređenje, P. 
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod,

25. Javna ustanova Natura Slavonica, Trg pobjede 
26a, 35 000 Slavonski Brod,

26. Općina Babina Greda, Vukovarsko-srijemska 
županija,

27. Općina Gundinci ,  Brodsko-posavska 
županija,

28. Općina Velika Kopanica, Brodsko-posavska 
županija,

29. Općina Slavonski Šamac, Brodsko-posavska 
županija,

30. JU Zavod za prostorno uređenje Brodsko-
posavske županije, Trg pobjede 26a, 35 000 
Slavonski Brod.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU II. ID PPUO, 
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I 

ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA 
IZRADU II. ID PPUO

Članak 11.

Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i 
donošenja II. ID PPUO po fazama kako slijedi:

· Dostava prethodnih zahtjeva prema čl. 
90. Zakona (podaci, planske smjernice i 
propisani dokumenti) za izradu II. ID 
PPUO:  na jv i še  30  dana  od  dana 
zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu 
zahtjeva

· Izrada Nacrta prijedloga II. ID PPUO: 90 
dana od dostave zahtjeva javnopravnih 
tijela

· Izrada Prijedloga II. ID PPUO po 
dostavi Nacrta – u trajanju 15 dana

· Javna rasprava s javnim uvidom: u 
trajanju 15 dana

· Izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15 
dana od završetka javne rasprave

· Izrada Nacrta Konačnog prijedloga II. 
ID PPUO: 15 dana od usvajanja Izvješća o 
javnoj raspravi

· Ishođenje mišljenja i suglasnosti na 
Nacrt Konačnog prijedloga II. ID 
PPUO – u trajanju 30 dana

· Izrada Konačnog prijedloga II. ID 
PPUO – u trajanju 15 dana od ishođenja 
mišljenja/suglasnosti

· Izrada Pročišćenog teksta odredbi za 
provođenje i grafičkog dijela nakon 
donošenja II. ID PPUO – u roku od 30 
dana od dana stupanja na snagu Odluke o 
donošenju II. ID PPUO. 

IZVORI FINANCIRANJA II. ID PPUO

Članak 12.

Izrada II. ID PPUO financira se iz sredstava 
Općinskog proračuna.

ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA 
ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA II. ID 

PPUO

Članak 13.

Unutar obuhvata II. ID PPUO za vrijeme trajanja 
izmjena i dopuna nema zabrane izdavanja akata 
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno 
građenje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Sikirevci – Nositelju izrade 
II. ID PPUO.

� Nositelj izrade II. ID PPUO obvezuje se u 
roku od 15 dana od dana objave ove Odluke:

- Sukladno čl. 88. Zakona obavijestiti 
javnost o izradi II. ID PPUO,

- Pisanim putem o izradi II. ID PPUO 
obavijestiti susjedne jedinice lokalne 
samouprave općine Babina Greda 
(Vukovarsko-srijemska županija), Velika 
Kopanica, Gundinci i Slavonski Šamac 
(Brodsko-posavska županija),

- Sukladno čl. 86. Zakona dostaviti ovu 
Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni 
razvoj,

- Sukladno čl. 34. Zakona dostaviti ovu 
Odluku u Informacijski sustav prostornog 
uređenja Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja,

- Sukladno čl. 34. Zakona dostaviti ovu 
Odluku Zavodu za prostorno uređenje 
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Brodsko-posavske županije,
- Sukladno čl. 90. Zakona dostaviti ovu 

odluku javnopravnim tijelima iz čl. 10. 
ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva 
za izradu II. ID PPUO.

                                                                   
Članak 15.

Ove Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u ''Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije''.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 351-01/18-01/8
URBROJ:2178/26-02-18-06
Sikirevci, 21. rujan 2018. god.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

JOSIP MATIĆ, v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

50.

 Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15 i 
123/17) i članka 46. Statuta općine Velika Kopanica 
("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" 
broj: 09/09, 5/13, 3/18 i 11/18), načelnik općine 
Velika Kopanica, podnosi

IZVJEŠĆE

o radu načelnika općine Velika Kopanica
za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

I. UVODNI DIO 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 135/15 i 123/17 – u daljnjem tekst 
Zakon) je utvrđeno da općinski načelnik zastupa 
općinu i odgovara središnjim tijelima državne 
uprave za obavljanje poslova državne uprave 
prenijetih u djelokrug tijela općine. Općinski 
načelnik je izvršno tijelo općine te obavlja izvršne 
poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48. 
Zakona, općinski načelnik:  

- priprema prijedloge općih akata; 
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 

predstavničkog tijela;
- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice 

lokalne samouprave u obavljanju poslova iz 
njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire 
njihov rad; 

- uprav l ja  i  r aspo laže  nekre tn inama i 
pokretninama u vlasništvu općine, kao i 
njezinim prihodima i rashodima, sukladno 
zakonu i statutu;

- odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i 
pokretnina općine i drugom raspolaganju 
imovine u skladu sa Zakonom, statutom i 
posebnim propisima;

- imenuje i razrješuje predstavnike općine u 
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba koje su osnovane od 
strane predstavničkog tijela općine, osim ako 
posebnim zakonom nije utvrđeno drugačije;

- te obavlja i druge poslove utvrđene  zakonom i 
statutom.

Djelovanje općinskog načelnika odvijalo se kroz rad 
Jedinstvenog upravnog odjela koji je tehnička 
osnova rada općinskog načelnika.
Ovim Izvješćem obuhvaćeni su važniji projekti, 
mjere i aktivnosti u prvoj polovici 2018. godine pa se 
u nastavku daje pregled djelovanja načelnika po 
pojedinim područjima. 
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II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

U ovom izvještajnom razdoblju održao sam i 
sudjelovao na nizu sastanaka sa županijskim 
čelnicima, susjednim načelnicima, predstavnicima 
središnjih tijela državne uprave te predstavnicima 
pravnih osoba s javnim ovlastima. Na sastancima su 
razmatrani prijedlozi i doneseni zaključci kojim su 
rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika 
ili je lobirano za dobrobit općine. 
Posebice bi istaknuo sastanke u Hrvatskim vodama 
u Zagrebu, gdje je Općina uključena u europski 
projekt Slavonski Brod 3, projekt kojim bi se 
projektirala vodooodvodnja- kanalizacija u našoj 
Općini. Taj projekt je trenutno u izradi projekte 
dokumentaciju.
Nastavio sam održavati sastanke s udrugama i 
mještanima, radi rješavanja problema (od 
komunalnih, prostornih do socijalnih). 
Ja kao načelnik, ali i zamjenik načelnika i djelatnici 
Jedinstvenog upravnog odjela, sudjelovali smo na 
nizu sastanaka, edukativnih radionica, predavanja i 
prezentacija, kako bi što bolje odrađivali poslove iz 
našeg djelokruga, posebno novine u radu lokalne 
samouprave .  Smat ram da  smo temel jem 
konstantnog učenja o funkcioniranju i problematici 
lokalne samouprave,  u stanju odgovoriti novim 
izazovima i mogućnostima koje su pred nama, 
pogotovo sada kako se mnogo poslova prebacuje na 
lokalnu samoupravu.

U području obrazovanja,  društvenih djelatnosti 
i sporta izvršeno je sljedeće:

- Općina je financirala u cijelosti program 
predškole, koji se provodio u 3 odgojno-
obrazovne skupine, sukladno zakonskim 
propisima;

- Povećali smo naknade studentima nakon 
završenog fakulteta, sada studenti dobivaju 
1.000,00 kn po godini završenog studija;

- donesena je Odluku o sufinanciranju dječjih 
vrtića;

- sufinancirana je igraonica za djecu, koju 
organizira i izvodi Udruga Leptir;

- nastavljeno je s nagrađivanjem učenika 
osnovnih i srednjih škola koji su prošli sve 
razrede s odličnim uspjehom;

- Proračunom su osigurana sredstva, a javnim 
natječajem su dodijeljena sredstva za sve naše 
udruge koje aktivno djeluju na području naše 
općine, natječajem su dodijeljena novčana 
sredstva 17 udruga;

- područje društvenih djelatnosti bilo je, kao i 
svake godine, opsežno i sadržajno. Osigurana 

su sredstva za rad tri kulturno umjetnička 
društva s područja općine te su organizacijski 
podupirana i njihova kulturna događanja;

- podupiran je i rad svih sportskih udruga koje 
djeluju na području naše općine kao i njihove 
manifestacije i događanja - vrlo uspješno su 
organizirana Pokladna jahanja u Velikoj 
Kopanici i Kupini, koje je okupilo velik broj 
posjetitelja. 

- nogometnim klubovima iz Beravaca, Velike 
Kopanice i iz Kupine kupljene su nove kosilice 
za održavanje nogometnih igrališta te su udruge 
preuzele brigu o košenju i održavanja igrališta.

U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno 
je sljedeće:

- Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti 
(„Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 
22/11, 84/11, 154/11, 121/12, 35/12, 70/12, 
141/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/174, 70/16 i 
131/17) i Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne 
novine“ provođene su aktivnosti u području 
zdravstva i socijalne skrbi u interesu lokalne 
zajednice – sufinanciranje programa pomoći u 
kući Tanja, suradnja s Crvenim križem i 
Centrom za socijalnu skrb; 

- Program javnih potreba socijalne skrbi 
realiziran je u izvještajnom razdoblju 
p r o g r a m o m  p o m o ć i  k o j i  o b u h v a ć a 
sufinanciranje prava na stalnu pomoć socijalno 
ugroženim i nemoćnim osobama, pravo na 
jednokratnu pomoć roditeljima, pomoći za 
troškove ogrijeva, pravo na pomoć pogrebnih 
troškova osoba bez bližih srodnika i ostalo;

- donesena je odluka o povećanju naknada za 
roditelje – za prvo dijete je naknada 1.000,00 
kn, za drugo dijete 2.000,00 kn te za treće i 
svako sljedeće dijete 3.000,00kn, te je u prvoj 
polovici 2018. godine isplaćeno 20 naknada.

Vatrogastvo i civilna zaštita:

- Rad Vatrogasne zajednice općine Velika 
Kopanica, odnosno vatrogasnih društava, 
financiran je sukladno odredbama Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 
117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 
80/10) te za vatrogasnu djelatnost potrebno je 
izdvojiti 5% proračuna općine godišnje;

- Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ br. 82/15), općine su 
o d g o v o r n e  z a  r a z v o j ,  u č i n k o v i t o 
funkcioniranje i financiranje sustava civilne 
zaštite te je u izvještajnom razdoblju donesena 
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Odluka o izradi Procjene rizika od velikih 
nesreća za područje općine Velika Kopanica i 
Odluke o osnivanju radne skupine za izradu 
Procjene od velikih nesreća za područje općine 
Velika Kopanica. 

- revidiran je tim civilne zaštite opće namjene. 

Poljoprivreda:

        Poljoprivreda je strateška grana gospodarstva u 
našoj Općini, koja zahtijeva posebnu pažnju i 
aktivnosti kroz praćenje raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem, naplate zakupa i 
prodaje zemljišta, povrata zemljišta i rješavanje 
imovinsko-pravnih problema. 
Sve poslove u vezi raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području općine 
Velika Kopanica preuzela je Općina, sukladno 
novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu 
(„Narodne novine“ br. 20/18). 
Po naputku Ministarstva poljoprivrede produžili 
smo ugovore za poljoprivredno zemljište na 2 
godine, odnosno do raspisivanja natječaja, osobama 
kojima su ti isti ugovori istekli u travnju 2018. 
godine uz uvjet da su podmirili sve obveze prema 
Općini Velika Kopanica i državi.
        Općina Velika Kopanica u suradnji s tvrtkom 
Agrodet d.o.o izradila Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 
području općine Velika Kopanica, koje je Općinsko 
vijeće usvojilo na svojoj 11. sjednici održanoj 7. 
lipnja 2018. godine. Program je poslan na mišljenje 
u Brodsko-posavsku županiju i Ministarstvo 
poljoprivrede. Županija je dala pozitivno mišljenje, 
dok se mišljenje Ministarstva još uvijek čeka.
Također je započeto s geodetskim radovima 
parcelizacije poljoprivrednog zemljišta na k.o. 
Velika Kopanica i k.o. Mala Kopanica. Parcelizacija 
je nužna radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, 
čime će se olakšati postupak gospodarenja i 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području općine. 

Realizirane investicije i započeti projekti u 
izvještajnom razdoblju:

- izumljivanje kanala uz županijsku cestu u 
naselju Divoševci; 

- Općini  Vel ika Kopanica odobreno je 
150.000,00 kn od strane Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju 
prometnice i nogostupa – odvojak V. Nazora, 
naselje Velika Kopanica;

- prijava na natječaj Energetske obnove i 
korištenja obnovljivih izvora energije u 

zgradama javnog sektora s projektom 
„Energetska obnova Društvenog doma u Maloj 
Kopanici, Mala Kopanica“ u suradnji s tvrtkom 
Domino d.o.o.; 

- obavljena proljetna deratizacija na području 
cijele općine;

- uspješno završeni radovi na kružnom toku na 
raskrižju državne i županijske cesta u naselju 
Velika Kopanica;

- oprema društvenih domova u Beravcima, 
Velikoj Kopanici i Kupini s potrebnim 
stolovima i klupama;

- postavljena turističku signalizaciju u naselju 
Beravci;

- prijava na natječaj „Zaželi – program 
zapošljavanja žena“ s projektom  "DONA - 
DOpr inos im i  NApredu jem"  ukupne 
vrijednosti 3.285.390,04 kn;

- završetak izgradnje vodovodne mreže u 
naseljima Beravci i Velika Kopanica;

- uređenje nerazvrstanih cesta (ravnanje, 
nasipanje zemljom i kamenom) u svim 
naseljima općine;

- završetak uređenja prostora u središtu 
Divoševaca, kod Vatrogasnog doma (izgrađena 
park i ra l i šna  mjes ta ,  u ređen  okol i š  i 
pripremljeno postolje za spomen obilježje) te 
postavljeno spomen obilježje poginulim 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata iz 
Divoševaca;  

- priprema projektne dokumentaciju za 
izgradnju prometnice u ulici Šamačka – 
Gorjanci; 

- priprema projektne dokumentaciju za 
Društveni dom u Kupini;

- postavljena ogradu i uređeno dječje igralište u 
naselju Beravci te sagrađen pristupni most; 

- izrađena projektnu dokumentaci ja  za 
mrtvačnicu u Divoševcima –Kupini;

- uređen sanitarni čvor u Vatrogasnom domu u 
Beravcima;

- opremljena kuhinju s tanjurima i s priborom za 
jelo u Društvenom domu u Velikoj Kopanici; 

- Općina se uključila u europski projekt Europe 
Goes Local, projekt kojim se želi pružiti 
podrška mladima na lokalnoj razini te ih se 
potaknuti na aktivno uključenje u rad lokalne 
samouprave;

- u  suradn j i  s  Hrva t sk im zavodom za 
zapošljavanje (HZZ) zaposleno je 5 osoba koje 
su radile na javnim radovima – Program javnog 
rada - aktivacija nezaposlenih osoba na 
poslovima preventivnih mjera zaštite od požara 
i bujičnih poplava u periodu od 18.12.2017. do 
17.6.2018. godine; zaposlenici javnih radova 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 17 Strana: 3467



su se pokazali kao pouzdani radnici koji su uz 
zaposlene komunalne radnike, održavali sve 
zelene javne površine u naseljima općine; HZZ 
je pokrio ukupne troškove njihovog rada, a 
Općina je jednino morala osigurati sredstva za 
rad;

- u suradnji s HZZ-om u Općini je u izvještajnom 
r a z d o b l j u  i  1  o s o b a  n a  s t r u č n o m 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 
na radnom mjestu komunalnog redara; HZZ je 
osigurao sredstva za plaću i doprinose, a 
Općina je osigurala sredstva za prijevoz. 

III. ZAKLJUČAK
�

U ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je 
dobar dio zacrtanih ciljeva i planova za razvoj naše 
općine, čime sam iznimno zadovoljan. Međutim,  
imamo još uvijek puno prostora za daljnji rad i 
napredak. Postojeći rezultati su izniman motiv i 
poticaj za dodatan rad i trud.           
Također se želim osvrnuti na uspješnu i produktivnu 
suradnju sa svim vijećnicima Općinskog vijeća 
općine Velika Kopanica. Redovitim sjednicama 
Vijeća i radnim sastancima, smatram da smo 
uspostavili odličnu komunikaciju izvršnog i 
predstavničkog tijela, a sve na korist naših mještana. 
          Pozivam sve zainteresirane mještane općine 
Velika Kopanica da kad god imaju nekakvu potrebu, 
prijedlog ili problem, dođu u općinu. Nastojati ćemo 
i dalje da zajedničkim snagama odgovorimo na 
izazove i probleme koji su pred nama. 
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i 
namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na 
razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.

KLASA: 022-05/18-01/46
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 7.9.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Meteš,dipl.ing.preh.tehn., v.r.

51.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na 13. sjednici 
održanoj 13. rujna 2018. godine, donosi 

ODLUKU
  

o prihvaćanju  Izvješća o radu načelnika općine 
Velika Kopanica

za razdoblje siječanj –  lipanj 2018. godine

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješća o radu načelnika općine 
Velika Kopanica za razdoblje siječanj – lipanj 2018., 
koju je podnio općinski načelnik.

Članak 2.

� Tekst Izvješća o Izvješća o radu načelnika 
općine Velika Kopanica za razdoblje siječanj – lipanj 
2018.godine,  sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 3.

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

OPĆINA VELIKA KOPANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/18-01/26 
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 13.9. 2018. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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52.

 Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 
15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ br. 24/13 i 102/17) i 
članka 32. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 
3/18 i 11/18), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica je na svojoj 13. sjednici, održanoj 13. rujna 2018.g., 
donijelo

POLUGODIŠNJE  IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica
za razdoblje od 1.1. do 30.6.2018. godine

OPĆI DIO

I

 Polugodišnjim obračunom Proračuna općine Velika Kopanica za  razdoblje 1.1.-30.06.2018. godine 
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od  3.965.710,44 Kn.

II

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za 1.1.-30.06.2018. godine izvršeni su u ukupnom 
iznosu od  2.025.851,00 Kn.

III

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

� � Ostvareni prihodi i primici  …………………...…........................3.965.710,44 Kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…………….2.025.851,00 Kn
� Višak  prihoda u razdoblju 1.1.-30.6.2018………....……….............…….1.939.859,44 Kn
 

� Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

  Višak  prihoda iz 2017.g. ……………………………………………............…......660.344,89 Kn
               Višak  prihoda u razdoblju 1.1.- 30.06..2018.g........................................1.939.859,44 Kn
� � Ukupni višak prihoda ………………………………......................2.600.204,33 Kn

IV

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2018.godine bilo je 1.079.879,47 Kn,  a na dan 30.06.2018. godine 
2.685.707,46 Kn.
� Stanje blagajne na dan 1.1.2018.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 30.06.2018.godine bilo je 0,00 kn.
      Općina u razdoblju 1.1.-30.6.2018. nije primala niti davala zajmove.

V

� Stanje dionica i udjela u glavnicama na dan 30.6.2018.g. iznos 8.000,00 kn.
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VI

Stanje potraživanja na dan 30.06.2018. g.u ukupnom iznosu do 1.250.300,60 kn:
�
- � potraživanja za općinske poreze……………………..…….…............42.959,47 Kn
-�  potraživanja za dane koncesije……………..…………………………1.278,33 Kn
- � potraživanja od najma imovine (poslovni prostori)…………..………..9.722,19 Kn
-� potraživanja –zakup poljopr. zemljišta u vl. RH…………………….616.578,49 Kn
-     � potraživanja  za naknade od nefin. imovine ………....………..……….8.992,73 Kn
-� potraživanja-spomenička renta…………………………………………..130,54 Kn
--� potraživanja za komunalnu naknadu…………………………….......491.020,32 Kn    
-� potraživanja –ostali nespomenuti prihodi…………………………….70.894,90 Kn  
-� ostala potraživanja……………………………………………………..8.723,63 Kn� � � � � � � � � � � � � � �                         � � � �

VII

Nepodmirene obveze na dan 30.06.2018.godine, u ukupnom iznosu  94.127,72 kn, odnose se na:
- nepodmirene obveze  prema dobavljačima…………………………………94.127,72 Kn
�

VIII

� Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Velika 
Kopanica  za razdoblje 1.1. do 30.06.2018. g.

POSEBNI DIO

IX

� Posebni dio Proračuna općine Velika Kopanica sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima 
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, programima i aktivnostima.

X

� Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/18-01/10
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 13. rujan 2018. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r. 
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OPĆINA  VRPOLJE

64.

 Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) članka 
15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 
24/13. i 102/17.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 
5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj  15.  sjednici održanoj dana 12. rujna 2018. 
godine donijelo je:

      POLUGODIŠNJE  IZVJEŠĆE 

o izvršenju  Proračuna općine Vrpolje
za razdoblje 01.01.-30.06.2018.godine

OPĆI DIO

                                                                          Članak 1.

� U Proračunu općine Vrpolje za  razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine utvrđeni su ostvareni prihodi i 
primici u iznosu od  4.292.297,07 kn.

Članak 2.

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine izvršeni 
su u ukupnom iznosu od  3.009.972,10 kn.

Članak 3.

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

� Ostvareni prihodi i primici  …………………...…........  4.292.297,07 kn
� Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…  3.009.972,10 kn
� Višak  prihoda u razdoblju 01.01.-30.06.2018.g.….....   1.282.324,97 kn
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� Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

  Višak  prihoda i primitaka- preneseni iz 2017. G………….......….....……     534.798,65 kn
               Višak  prihoda u razdoblju 1.1.- 30.06.2018.g.................................. 1.282.324,97 kn
�   Višak prihoda i primitaka 30.06.2018.g ..…………………………… 1.817.123,62 kn

Članak 4.

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2018.god. bilo je 905.824,43 kn,  a na dan 30.06.2018.godine 
1.823.720,11 kn.
�

Članak 5.

              Stanje blagajne na dan 30.06.2018.godine bilo je  0,00  kn.

Članak 6.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2018.g.:
-     potraživanja za općinske poreze ……………………..…….  …… 336.642,44 kn
-     potraživanja za dane koncesije ………………………....…..............23.833,33 kn
-     potraživanja za najam poslovnog prostora………………...……….  21.361,33 kn
-     potraž.za zakup poljop. zemljišta u vlasništvu RH........................1.354.317,76 kn
-     potraž.za zakup polj. zemljišta - dugogodišnji zakup .................. 9.541.875,76 kn
-     potraž.za najam – dvorana(domova).................................................    3.931,74 kn
-     potraživanja za korištenje javne površine .......................................   30.185,50 kn
-     potraživanja – spomenička renta………………………….…………...  450,82 kn
-     potraživanja za komunalnu naknadu……………………….…….   460.841,88 kn
-     potraživanja za komunalni doprinos.................................................  82.075,72 kn
-     potraživanja za grobno mjesto………………………...…………...     2.242,00 kn
-     potraživanja za grobnu naknadu…………………………………..      6.872,00 kn
-     potraživanja po osnovi prodaje poljop. zemljišta ……….….….   2.894.810,42 kn

Članak 7.

� Nepodmirene obveze na dan 30.06.2018.godine, u ukupnom iznosu  6.596,49  kn, odnose se na obveze 
prema dobavljačima . 
                                                             �� � �

Članak 8.

� Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Vrpolje za 
razdoblje od 1.1. do 30.06.2018.g.

POSEBNI DIO
 

Članak 9.

� Posebni dio Proračuna općine Vrpolje sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.
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Članak 10.

� Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i 
na službenim internet stranicama općine Vrpolje - www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/09
Ur.broj:�2178/11-01/18-3
Vrpolje, 12. rujan 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r
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65.

 Na temelju članka 108. stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15) 
i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj 12. rujna 2018. godine donijelo je 

ODLUKU

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o provedbi Plana

razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.godine

Članak 1.

� Plan razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje 2018. - 2020. godine donesen je uz Proračun za 

2018. godinu kojim su utvrđeni ciljevi i prioriteti razvoja općine Vrpolje povezani s programskom i 

organizacijskom klasifikacijom Proračuna općine Vrpolje.

Članak 2.

� U Polugodišnjem izvješću o provedbi Plana razvojnih programa za 2018.godinu daju se u nastavku 

iskazane aktivnosti  po ostvarenju pojedinih programa  i projekata koji su realizirani za razdoblje od 1. siječnja do 

30.lipnja 2018.godine kako slijedi:
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66.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 
137/15 i 123/17.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
9/09, 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. 
rujna 2018. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća
o izvršenju Proračuna općine Vrpolje 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2018. godine

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine 
Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2018. godine o ostvarenim prihodima i primicima i 
izvršenim rashodima i izdacima zajedno s tablicama 
prihoda i rashoda i obrazloženjem ostvarenih 
prihoda i rashoda.

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije" i službenim Internet stranicama 
općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/09
Ur.broj: 2178/11-01/18-2
Vrpolje, 12. rujna 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r.

67.

 Na temelju članka 31. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj 
12. rujna  2018. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj 
reviziji općine Vrpolje za 2017.godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  općine 
Vrpolje za 2017. godinu obavljene od Državnog 
ureda za reviziju, Područni ured Slavonski Brod.

Članak 2.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“, a objavit će se i na službenim 
stranicama općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/09
Urbroj: 2178/11-01/18-5
Vrpolje, 06. rujan  2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimudnić, v.r.
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68.

 Na temelju članka 35., a u svezi članka 90.a 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine br. 33/01, 60/01, 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/03., 137/15 i 123/17), članka 2. do 7. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 
31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14 i 
1/18), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 15. 
sjednici održanoj 12. rujna 2018. godine donijelo je 
sljedeću

O D L U K U

o plaći, naknadama i drugim materijalnim 
pravima općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika
općine Vrpolje

Članak 1.

� Ovom Odlukom određuje se osnovica i 
koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika općine Vrpolje kada 
svoju dužnost obavljaju profesionalno, odnosno 
zasnivanjem radnog odnosa, naknada za rad 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika kada dužnost obavljaju bez zasnivanja 
radnog odnosa i druga materijalna prava.

Članak 2.

� U odredbama ove Odluke riječi i pojmovni 
sklopovi koji imaju radno značenje bez obzira jesu li 
korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na 
jednak način na muški i ženski rod.

Članak 3.

� Plaću općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika, odnosno dužnosnika koji 
dužnost obavljaju profesionalno čini umnožak 
koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, 
ukupno najviše za 20%.

Članak 4.

� Osnovica za obračun plaće iz članka 3. ove 
Odluke utvrđena je Odlukom o visini osnovice za 

obračun plaće državnih dužnosnika prema 
propisima kojima se uređuju prava i obveze 
državnih dužnosnika.
� Osnovica  za  obračun plaće  državnih 
dužnosnika iznosi 3.890,00 kuna bruto koji se 
primjenjuje za obračun plaća općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika.

Članak 5.

� Dužnosnicima iz članka 1. ove Odluke koji 
dužnost  obavljaju profesionalno odnosno 
zasnivanjem radnog odnosa utvrđuju se sljedeći 
koeficijenti za obračun plaće:

1. Općinski načelnik – 3,35

2. Zamjenik općinskog načelnika -   2,55

Članak 6.

� Naknada za rad općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika koji dužnost 
obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se 
u visini od 50% umnoška koeficijenta za obračun 
plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno i 
osnovice za obračun plaće iz članka 4. stavka 2. ove 
Odluke.

Članak 7.

� Općinski načelnik i zamjenik općinskog 
načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno osim 
prava na plaću, ostvaruju pravo na staž osiguranja za 
vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu 
plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog 
obavljanja dužnosti sukladno zakonskim propisima 
koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih 
dužnosnika.

Članak 8.

� Općinski načelnik i zamjenik općinskog 
nače ln ika  ko j i  svo ju  dužnos t  obav l j a ju 
profesionalno imaju pravo na naknadu stvarnih 
materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem 
dužnosti, a koji su propisani zakonskim odredbama 
kao što su:

- troškovi za dolazak na posao i povratak s posla 

u visini cijene pojedinačne karte javnog 

prijevoza ako ima više od 2 km od adrese 

stanovanja do adrese rada

- dnevnice za službena putovanja

- putne troškove i troškove noćenja pod uvjetima 

propisanim za državne dužnosnike te službena 
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putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima 

propisanim za korisnike državnog proračuna

- naknada troškova za korištenje privatnog 

automobila (za loko vožnja i za korištenje 

privatnog automobila na službenom putu) u 

službene svrhe u visini 2,00 kune po 

prijeđenom kilometru kao i troškove parkirne 

karte i cestarine, sukladno uvjetima propisanim 

za državne dužnosnike

- pravo na korištenje službenog mobitela

Članak 9.

� Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti 
Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće 
načelnika i zamjenika načelnika općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/14., 27/14. i 17/17), i Odluka o materijalnim 
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika  općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 8/15 i 13/15).

Članak 10.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/09
Urbroj: 2178/11-01/18-6
Vrpolje, 12. rujan 2018.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

69.

 
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj 
skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 99/15), 
članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
21/14.,23/16. i  4/18.) i članka 31. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09, 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj 

12. rujna  2018. godine donijelo je

O D L U K U
o sufinanciranju prijevoza redovitih 

učenika srednjih škola sa područja općine 
Vrpolje za razdoblje

od rujna do kraja prosinca 2018.godine

Članak 1.

� Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i 
način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova 
javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa 
područja općine Vrpolje za razdoblje od rujna do 
kraja prosinca 2018.godine, odnosno 1. polugodište 
školske godine 2018/2019.

Članak 2.

� Pod javnim prijevozom redovitih učenika 
srednjih škola podrazumijeva se prijevoz vlakom od 
mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od 
mjesta škole do mjesta prebivališta.

Članak 3.

� Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje 
javnog prijevoza su:

- prebivalište na području općine Vrpolje

- redovito pohađanje srednje škole

- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili 

zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju 

financijskog duga s bilo koje osnove prema 

općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna

- da ne koriste sufinanciranje od 25% sa neke 

druge osnove propisane zakonskim odredbama

Članak 4.

� Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove 
Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova 
prijevoza vlakom u iznosu 25% cijene mjesečne 
karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste 
usluge prijevoza za razdoblje od rujna do kraja 
prosinca 2018.godine.

Članak 5.

� Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih 
učenika ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe 
Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje 
sljedeće dokumentacije:
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- OIB učenika

- OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji 

račun će se izvršiti uplata

- Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje da 

učenik redovito pohađa školu

- Kopiju iskaznice HŽ-a

- Kopiju mjesečnih karata

- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se 

izvršiti isplata financijskih sredstava

Članak 6.

� Pravo na sufinanciranje prijevoza redovnih 
učenika srednjih škola ostvaruje se donošenjem 
rješenja o isplati novčane pomoći.

Članak 7.

� Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su 
u Proračunu općine Vrpolje za 2018.godinu i 
planirana su Programom socijalne skrbi na području 
općine Vrpolje za 2018.godinu.

Članak 8.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje zadužuje 
Općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove 
Odluke.

Članak 9.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/09
Urbroj: 2178/11-01/18-7
Vrpolje, 12. rujan 2018.godine

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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Bilješke :
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Bilješke :
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Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 17 Strana: 3515



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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