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OPĆINA  BEBRINA

3.

 Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 32. Statuta općine Bebrina 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 2/18.), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj  18.  
sjednici održanoj dana  28. ožujka 2019. godine donijelo 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2018. godinu

SAŽETAK

Članak 1.

Proračun općine Bebrina do 31. prosinca 2018.godini ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA    

BROJČANA OZNAKA I 
NAZIV 

 IZVRŠENJE             
31.12.2017.  

 PLAN            
2018.  

 IZVRŠENJE                
31.12.2018.  

1 2 3 5 

6 PRIHODI POSLOVANJA 
        

4.651.117,60    
        8.300.517,63            8.253.556,05    

7 
PRIHODI OD PRODAJE 
NEFINANCIJSKE 
IMOVINE 

             
64.784,13    

           100.215,87               175.785,07    

3 
RASHODI 
POSLOVANJA 

        
3.266.470,88    

        6.336.500,00            5.508.647,72    

4 
RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJSKE 
IMOVINE 

        
2.212.122,48    

        2.363.500,00            2.007.856,23    

RAZLIKA - VIŠAK / 
MANJAK 

-       762.691,63    -       299.266,50             912.837,17    
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B. RAČUN  
FINANCIRANJA 

   

BROJČANA OZNAKA I 
NAZIV 

 IZVRŠENJE             
31.12.2017.  

PLAN 
2018. 

 IZVRŠENJE                
31.12.2018.  

1 2 3 5 

8 

PRIMICI OD 
FINANCIJSKE 
IMOVINE I 
ZADUŽIVANJA 

                          -                                -                                -      

5 

IZDACI ZA 
FINANCIJSKU 
IMOVINU I OTPLATE 
ZAJMOVA 

                          -                                -                                -      

NETO  FINANCIRANJE                           -                                -                                -      

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA   

BROJČANA OZNAKA I 
NAZIV 

 IZVRŠENJE             
31.12.2016.  

 PLAN            
2018.  

 IZVRŠENJE                
31.12.2018.  

1 2 3 5 

9 
UKUPAN IZNOS 
VIŠKA/MANJKA 

        
2.078.212,57    

       1.299.266,50            1.299.266,50    

     

A + B + C      1.315.520,94         1.000.000,00         2.212.103,67     

 

Članak 2.

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

Članak 3.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE      
OPĆINE  BEBRINA

Bebrina, 28. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK:
Mijo Belegić, v.r.
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4.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), općinski načelnik općine Bebrina, podnosi 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređenja/gradnje komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018. godini planirani su radovi i usluge u 
iznosu 845.000,00  kn a ostvareno je 585.202,27 kn.

OPIS POSLOVA  
Plan  
2018. 

Tekući plan 
2018. 

Ostvarenje 
2018. 

Indeks 
% 

Izvor 
financir

anja 
1.Nerazvrstane ceste  390.000,00  390.000,00 346.233,75 88,78  

Izgradnja nerazvrstanih 
cesta na području  općine 
Bebrina 
Izgradnja nerazvrstanih 
cesta na području  općine 
Bebrina 
 

0,00 
 
 
 

50.000,00 

0,00 
 
 
 

50.000,00 

0,00 
 
 
 

29.983,75 

0,00 
 
 
 

59,97 

5 
 
 
 
4 

Tematske ceste na 
području  općine Bebrina 

150.000,00  150.000,00  135.200,00  90,13 5 

Modernizacija 
nerazvrstanih cesta – 
šumske prometnice  

10.000,00 10.000,00 8.750,00 
 

87,50 5 

Modernizacija 
nerazvrstanih cesta – 
šumske prometnice  

180.000,00  180.000,00  172.300,00 95,72 5 

Izgradnja semafora  
Izgradnja semafora  

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1 
5 

Dodatno ulaganje 
(ugibališta)  

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
7 

2.Radovi  u gosp. zoni/ 
Produžetak vodovodne 
mreže do gosp. zone u 
Šumeću 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

Radovi  u gospodarskoj 
zoni 
Radovi  u gospodarskoj 
zoni 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1 
 
5 
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3.Javne površine i objekti  
355.000,00 

 
355.000,00 

 
165.647,02 

 
46,66 

 

Izgradnja pješačke staze u 
Zbjegu  
Izgradnja pješačke staze u 
Zbjegu 

 

 
0,00 

 
0,00

 

 
0,00 

 
0,00

 

 
0,00 

 
0,00

 

 
0,00 

 
0,00

 

 
1 
 
5

 
Pješačka staza u 
Stupničkim Kutima –

 projektna dokumentacija
 

0,00
 

0,00
 

0,00
 

0,00
 

1
 

Pješačka staza s rasvjetom 
Kaniža

 Pješačka staza s rasvjetom 
Kaniža

 

 0,00
 
 0,00

 

 0,00
 
 0,00

 

 0,00
 
 0,00

 

 0,00
 
 0,00

 

 1
 

 5

 Pješačka staza u 
Banovcima

 
Pješačka staza u 
Banovcima

 

 0,00

 
 

0,00

 

 0,00

 
 

0,00

 

 0,00

 
 

0,00

 

 0,00

 
 

0,00

 

 1

 
 
5

 
Izgradnja parkirališta kod 
groblja u Stupničkim 
Kutima 

 

 
 

 

0,00

 

 
 

0,00

 

 
 

0,00

 

 
 

0,00

 

 
 
4

 
Izgradnja staze u Bebrini

 

40.000,00

 

40.000,00

 

37.812,50

 

94,53

 

7

 
Autobusna ugibališta 

 
Autobusna ugibališta

 

0,00

 
0,00

 

0,00

 
0,00

 

0,00

 
0,00

 

0,00

 
0,00

 

1

 
4

 

Parkiralište kod doma 
Banovci 

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

7

 

Rekonstrukcija staze na 
groblju u Kaniži

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

1

 

Izgradnja objekata

 

Izgradnja objekata

 

0,00

 

25.000,00

 

0,00

 

25.000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

5

 

7

 

Izgradnja objekta –

 

pomoćna zgrada DVD-a 
Dubočac

 

 
 

115.000,00

 

 
 

115.000,00

 

 
 

113.526,68

 

 
 

98,72

 

 
 

1

 

Nabava zemljišta

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

7

 

Zelenilo –

 

stabla na 
grobljima i javnim 
površinama

 

Zelenilo –

 

stabla na 
grobljima i javnim 
površinama

 
 

0,00

 
 
 

0,00

 

0,00

 
 
 

0,00

 

0,00

 
 
 

0,00

 

0,00

 
 
 

0,00

 

7

 
 
 

4

 Pješačka staza u Kaniži

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1

 

Pjašečka staza u 
Banovcima

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

1

 

Parkiralište kod Crkve u 
Bebrini

 
 

50.000,00

 
 

50.000,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

1

 

Dječje igralište u Šumeću

  

25.000,00

 
 

25.000,00

 
 

14.307,84

 
 

57,23

 
 

1

 

Spremište u Bebrini

 

100.000,00

 

100.000,00

 

0,00

 

0,00

 

5

 

4.Javna rasvjeta 

 

50.000,00

 

50.000,00

 

43.412,50

 

0,00

  

Izgradnja mreže

 

Izgradnja mreže

  

50.000,00

 

0,00

 

50.000,00

 

0,00

 

43.412,50

 

0,00

 

86,83

 

0,00

 

1

 

4

 

5.Vodoopskrba

  

50.000,00

 

50.000,00

 

29.909,00

 

0,00

  

Proširenje sustava 
vodoopskrbe

 

50.000,00

 

50.000,00

 

29.909,00

 

59,82

 

1

 

UKUPNO 1+2+3+4

 
 

845.000,00

  

845.000,00

 

585.202,27

 
 

69,25
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Članak 4.

Izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture u 2018.godini su:

Oznaka 
izvora 

finaciranja  
Naziv izvora  

Plan 
 2018. 

Ostvarenje  
 2018. 

1. Sredstva proračuna  290.000,00  201.156,02  

4. Komunalni doprinos / komunalna naknada / 
grobna naknada / zakup poljoprivrednog zemljišta / 
prihod od legalizacije/ prihod od šumskog 
doprinosa  

 
50.000,00  

 
29.983,75  

5. Drugi izvori: Sufinanciranje od strane 
Ministarstava,  Fondova EU, AGENCIJE ZA 
PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI  i 
Sufinanciranje od strane Brodsko -posavske 
županije  

 
 

440.000,00  

 
 

316.250,00  

7.  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  65.000,00  37.812,50  

UKUPNO:  845.000,00  585.202,27  

 

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina 
za 2018. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.  

KLASA: 363-01/19-01/6
URBROJ: 2178/02-01-19-1
Bebrina, 18. ožujak 2019. godine

Općinski načelnik
Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec , v.r.
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5.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04 Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/18), Općinsko vijeće općine Bebrina na 18. sjednici održanoj 28. 
ožujka 2019. godine, donosi 

O D L U K U  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata 
i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I.

� Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na 
području općine Bebrina za 2018. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području 
općine Bebrina za 2018. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 363-01/19-01/6
URBROJ: 2178/02-03-19-2
Bebrina, 28.ožujak 2019. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.
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6.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), općinski načelnik općine Bebrina, podnosi 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja  komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini ostvareno  je   345.277,48 kuna od planiranih    
490.000,00 kuna.

1. Održavanje čistoće u dijelu koji 
se odnosi na čišćenje javnih 
površina:  

 
Plan 
2018. 

 

 
Tekući plan  

2018. 

 
Ostvarenje 

2018. 

 
Indeks 

% 
 

- košnja dječijih igrališta  - tri puta 
godišnje 

- čišćenje ispred svih društvenih 
domova – tri puta godišnje  

- košnja trave na javnoj površini ispred 
napuštenih kuća – dva puta godišnje  

- održavanje i uređenje parkova  

10.000,00 10.000,00 6.562,50 65,63 

UKUPNO:  10.000,00 10.000,00 6.562,50 65,63 
Izvori financiranja:  
komunalna naknada  
koncesijska naknade  

 

 
 

2. Održavanje javnih površina   
Plan 
2018. 

 

 
Tekući 

plan 
2018. 

 
Ostvarenje 

2018. 

 
Indeks 

% 

Održavanje zelenih površina, pješačkih 
staza, parkova, dječijih igrališta, te dijelovi 
javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad 
se ti  dijelovi ne održavaju kao javne ceste 
prema posebnom zakonu  

10.000,00 10.000,00 8.686,81 86,87 

Materijal za održavanje javnih površina  20.000,00 20.000,00 8.659,28 43,30 
UKUPNO:  30.000,00 30.000,00 17.346,09 57,82 

Izvori financiranja:  
komunalna naknada  
komunalni doprinos  
koncesijska naknada  
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1. Održavanje  i  nasipanje 
tucanikom ili frezanim asfaltom 
nerazvrstanih cesta  i uređenje 
javnih površina  

 
Plan 
2018. 

 

 
Tekući 

plan 
2018. 

 
Ostvarenje 

2018. 

 
Indeks 

% 
 

Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak 
Zbjeg – drugi red kuća,  
Stupnički Kuti – kraj sela 
Šumeće – Musin sokak  
Dubočac- cesta do groblja 

170.000,00 170.000,00 112.302,51 66,06 

- čišćenje snijega i leda u zimskom 
periodu  na nerazvrstanim cestama u  
svim naseljima općine 

    

- održavanje poljskih puteva- cesta  u 
svih sedam naselja općine 

    

UKUPNO: 170.000,00 170.000,00 112.302,51 66,06 
Izvori financiranja: 
komunalna naknada   
komunalni doprinos,  
Izvori financiranja za održavanje 
poljskih puteva  
prihod od prodaje i zakupa  poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu 

 

       
 

2. Održavanje groblja 
 
 

 
Plan 
2018. 

 

 
Tekući 

plan 
2018. 

 
Ostvarenje 

2018. 

 
Indeks 

% 

Održavanje mjesnih groblja  10.000,00 10.000,00 3.130,75 31,31 
UKUPNO: 10.000,00 10.000,00 3.130,75 31,31 

Izvor financiranja: 
Grobna naknada 
komunalni doprinos  

 

 

1. Javna rasvjeta 
 

 

 
Plan 
2018. 

 

 
Tekući plan 

2018. 

 
Ostvarenje 

2018. 

 
Indeks 

% 

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i 
rasvjetnih tijela 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 
19.561,25 

 
39,12 

-troškovi potrošnje električne energije 
za osvjetljavanje ulica 

 
220.000,00 

 
220.000,00 

 
186.374,38 

 
84,72 

UKUPNO: 270.000,00 270.000,00 205.935,63 76,27 
Izvor financiranja: 
komunalna naknada 
komunalni doprinos  
porezni prihodi 
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Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 2018. godinu 
dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

KLASA: 363-01/19-01/7
URBROJ: 2178/02-01-19-1
Bebrina, 18. ožujak 2019. godine

Općinski načelnik
Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec., v.r.

7.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), Općinsko vijeće općine Bebrina na 18. sjednici održanoj  28.  
ožujka 2019. godine, donosi 

ODLUKU  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I.

� Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 
Bebrina za 2018. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

� Test Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 
2018. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 363-01/19-01/7
URBROJ: 2178/02-03-19-2
Bebrina, 28.ožujak 2019. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.
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8.

 Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“ broj 157/13, 152/14), Zakona o Hrvatskom 
Crvenom križu  („Narodne Novine“ broj 71/10) i članka 32. Statuta općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 2/2018.), Općinsko vijeće općine Bebrina na 18. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. 
godine donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih  potreba u socijalnoj skrbi
na području općine Bebrina u 2018.godini

I.

Općina Bebrina je u 2018. godini izdvajala sredstva za socijalne potrebe iz Proračuna općine Bebrina.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA 

KLASA: 021-05/19-01/5
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 28. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.

            
       PROGRAM 

Plan 
2018. 

 
Tekući plan 

2018. 

Ostvarenje 
2018. 

Indeks 
% 

Jednokratne pomoći obiteljima i 
kućanstvima u novcu  25.000,00 25.000,00 15.000,00 60,00 
Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja 15.000,00 15.000,00 10.233,15 68,22 
Potpore Udruzi slijepih 
Brodsko-posavske županije  1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
Potpora za O.Š. Milan Amruš 
Slavonski Brod 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 
Naknada rodiljama za  
novorođenčad 110.000,00 110.000,00 90.000,00 81,82 
Potpore za Crveni križ 
(sukladno Zakonu o HCK 20.000,00 20.000,00 5.426,78 27,13 
Jednokratne pomoći  za ogrjev 
BPŽ 29.500,00 29.500,00 30.400,00 103,05 

UKUPNO: 202.500,00 202.500,00 151.059,93 74,59 
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9.

 Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), a u skladu sa Zakonom 
o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), Zakonom o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 
86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj  
47/90, 27/93, 38/09), Zakonom o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 
85/15, 19/16), Zakonom o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 32. Statuta općine Bebrina  
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 2/18.) Općinsko vijeće općine Bebrina  na svojoj 18.  
sjednici održanoj dana  28. ožujka 2019. godine donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu 
općine  Bebrina  za 2018. godinu

I.

Općina Bebrina je u 2018.godini izdvajala sredstva za navedene potrebe iz Proračuna općine Bebrina.

Dječja igraonica  
 

Plan 
2018. 

Tekući plan  
2018. 

Ostvarenje  
2018. 

Indeks 
% 

Provedba programa 
predškolskog odgoja -Male škole  85.000,00 85.000,00 79.440,73 

 
93,45 

Posebni programi – Vrtić Zlatni 
cekin  7.000,00 6.000,00 11.000,00  

 
85,71 

Sufinanciranje boravka djece u 
vrtićima 20.000,00 20.000,00 6.166,66 

 
30,83 

Sufinanciranje djece u Programu 
igraonice  BUBAMARA 
Brodski Stupnik  20.000,00 20.000,00 8.942,00 

 
 

44,71 
UKUPNO:  132.000,00 132.000,00 105.549,39  79,96 

 
 

Osnovno obrazovanje  
 

Plan 
2018. 

Tekući plan  
2018. 

Ostvarenje  
2018. 

Indeks 
% 

Sufinanciranje školskih 
projekata  

10.000,00 10.000,00 9.250,00 92,50 

UKUPNO:  10.000,00 10.000,00 9.250,00 92,50 
 
 

Srednjoškolsko obrazovanje  
Plan 
2018. 

Tekući plan  
2018. 

Ostvarenje  
2018. 

Indeks 
% 

Sufinanciranje prijevoza učenika 
srednjih škola-učeničke karte  120.000,00  120.000,00 104.630,00  

 
87,19 

UKUPNO:  120.000,00 120.000,00 104.630,00 87,19 
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Visokoškolsko obrazovanje  
 

Plan 
2018. 

Tekući plan  
2018. 

Ostvarenje 
2018. 

Indeks 
% 

Pomoći studentima 80.000,00 80.000,00 44.000,00 55,00 
UKUPNO: 80.000,00 80.000,00 44.000,00 55,00 

 
Kultura i religija  

 
Plan 
2018. 

Tekući plan  
2018. 

Ostvarenje 
2018. 

Indeks 
% 

Kulturno-umjetnički amaterizam, 
glazbeni i folklorni  41.000,00 41.000,00 41.000,00 

 
100,00 

Kulturne manifestacije od interesa 
za općinu 41.000,00 41.000,00 41.000,00 

 
100,00 

Religijske aktivnosti vjerskih 
zajednica i zaštita i očuvanje 
nepokretnih kulturnih dobara  

75.000,00 75.000,00 75.000,00 
 

100,00 

UKUPNO: 157.000,00 157.000,00 157.000,00 100,00 
 

Sport 
Plan 
2018. 

Tekući plan 
2018. 

Ostvarenje 
2018. 

Indeks 
% 

Djelovanje sportskih udruga – 
klubovi, treninzi i natjecanja, 
stručni rad, administrativno 
osoblje, oprema i rekviziti, 
materijalni izdaci 

168.000,00 168.000,00 168.000,00 100,00 

UKUPNO: 168.000,00 168.000,00 168.000,00 100,00 

 

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE BEBRINA 

KLASA: 021-05/19-01/4
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 28. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.
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10.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“ 
br.86/12 i 143/13), te članka 32. Statuta općine Bebrina 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
2/18) Općinsko vijeće općine Bebrina na 18. sjednici 
održanoj dana  28. ožujka 2019. godine   donosi 

IZVJEŠĆE 

o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za  
zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru u 2018. godini

Članak 1.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u Proračunu 
općine Bebrina  za 2018. u iznosu od 20.000,00 kuna, a 
ostvaren je u iznosu od 13.826,47 kuna.�

Sredstva su utrošena za izradu geodetskih 
elaborata stanja u prostoru.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/19-02/6
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 28. ožujak  2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Mijo Belegić, ing., v.r. 

11.

 Na temelju članka 49. Zakona o poljo-
privrednom zemljištu (N.N. 20/18 i 115/18), 
(«Narodne novine.» broj 45/09.) i članka 32. Statuta 
općine Bebrina  («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj: 02/18), Općinsko vijeće općine 
Bebrina  na 18. sjednici  održanoj dana  28. ožujka 
2019. godine, donosi  

IZVJEŠĆE
 

o korištenju sredstava ostvarenih  od zakupa, 
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom 

i davanja na korištenje bez javnog poziva  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije na području općine Bebrina 

za 2018. godinu 

I.

Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, 
prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje 
bez javnog poziva  poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području 
općine Bebrina  za 2018. godinu u iznosu od

1. sredstva od zakupa poljoprivrednog 
zemljišta …… 437.066,77 kuna,
koja se sastoje od naplaćene glavnice u iznosu 
od 348.312,86 i naplaćenih zateznih kamata u 
iznosu od 88.753,91 kn,

2. sredstva od koncesije poljoprivrednog 
zemljišta ….                0  kuna, 

3. sredstva od prodaje poljoprivrednog 
zemljišta ……    181.218,94 kuna,

koja se sastoje od naplaćene glavnice u iznosu od 
175.785,07 i naplaćenih zateznih kamata u iznosu 
od 5.433,87 kn,

utrošena su za financiranje uređenja ruralnog prostora 
kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja 
je u funkciji poljoprivredne proizvodnje, geodetske 
poslove za rekonstrukciju šumskih puteva, te 
poboljšanje komunikacijskih veza naselja popravkom 
i izgradnjom putne i kanalske mreže na području 
općine Bebrina.
Sredstva su utrošena i za sufinanciranje poticajnih 
mjera za unapređenje  poljoprivrede (sufinanciranje 
analize tla za poljoprivrednike).
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II.

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

III.

Izvješće će se dostaviti  Ministarstvu poljoprivrede, 
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/19-02/8
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 28. ožujak  2019. godine

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

12.

IZVJEŠĆE
 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine 
Bebrina za 2018. godinu

1. UVOD

Općina Bebrina nalazi se u središnjem južnom 
dijelu Brodsko-posavske županije uz rijeku Savu, uz 
državnu granicu sa susjednom državom Bosnom i 
Hercegovinom.

Cjelokupni prostor općine se nalazi u 
nizinskom području Brodsko-posavske županije. 
Općina Bebrina sastoji se od naselja Banovci, Bebrina, 
Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, Šumeće i Zbjeg. 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, općina ima 
3.253 stanovnika, raspoređenih na 971 kućanstvo što je 
čini općinom relativno niske gustoće naseljenosti od 

2
50 stanovnika po km . Udio stanovništva općine 
Bebrina u ukupnom stanovništvu Brodsko-posavske 
županije iznosi 2%. Naselje Bebrina je administrativno 
sjedište općine Bebrina. Naselja općine su u većoj 
mjeri ujednačena po broju stanovnika što ukazuje na 
policentrični razvoj općine. Površina općine iznosi 

2100,32 km . Općina Bebrina teritorijalno graniči s 
općinama Brodski Stupnik i Sibinj na sjeveru te 

Općinom Oriovac na zapadu. Grad Slavonski Brod 
nalazi se na istočnoj granici općine. Općina Bebrina s 
južne strane omeđena je rijekom Savom koja ujedno 
čini i granicu prema Bosni i Hercegovini. Prostor 
općine je karakterističan za nizinski prostor uz rijeku 
Savu, a čini 50% prostora Brodsko-posavske županije. 
Kroz samu Općinu ne prolaze važniji cestovni pravci 
već samo županijska cesta koja povezuje naselja u 
Općini sa središtem u Slavonskom Brodu te rijeka 
Sava kao značajniji prometni koridor na jugu općine.

Tijekom 2017. godine općina Bebrina 
pristupila je izradi Plana gospodarenja otpadom, te je 
nakon prikupljanja potrebitih suglasnosti od strane 
nadležnih tijela predviđenih Zakonom o učinkovitom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 
73/17) i Uredbom o gospodarenju komunalnim 
otpadom („Narodne novine“ broj 50/2017) nacrt Plana 
bio upućen na javni uvid putem internetske stranice 
www.bebrina.hr. Javni uvid je trajao od 11. prosinca 
2017. godine do zaključno 11. siječnja 2018. godine. 
Tijekom javne rasprave nije bilo primjedbi na nacrt. 

Sukladno tome općinsko vijeće općine 
Bebrina usvojilo je Plan gospodarenja otpadom općine 
Bebrina na 9. sjednici održanoj 26. ožujka 2018. 
godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 5/2018). 

Sakupljanje otpada s područja općine Bebrina 
tijekom 2018. godine obavljala je tvrtka Jakob Becker 
d.o.o iz Gornje Vrbe. Općina Bebrina objavila je 11. 
listopada 2018. godine Obavijest o namjeri davanja 
koncesije za javnu uslugu prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja komunalnog otpada putem spremnika od 
pojedinih korisnika i prijevoz otpada do ovlaštene 
osobe za obradu ili zbrinjavanje tog otpada s rokom 
trajanja 10 godina. 

Tijekom 2019. godine potpisan je Ugovor o 
koncesiji (KLASA: 351-01/18-01/16, URBROJ: 
2178/02-01-19-17) s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. iz 
Gornje Vrbe. Uspostavljen je sustav zelenih otoka za 
odvojeno prikupljanje stakla, plastike i papira. 
Stanovništvo na području općine Bebrina obuhvaćeno 
je organiziranim sakupljanjem miješanog komunalnog 
otpada u obuhvatu od 100% što znači da su svi 
stanovnici u sustavu organiziranog sakupljanja otpada. 
Općina Bebrina djeluje u smjeru unaprjeđenja 
odvojenog prikupljanja korisnih sastojina iz otpada. 
Sakupljanje otpada s područja općine Bebrina obavlja 
tvrtka Jakob Becker d.o.o. iz Gornje Vrbe.

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. 
i 73/17.) propisano je da jedinica lokalne samouprave 
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom do 31. ožujka tekuće godine za 
prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom 
službenom glasilu.
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Č l a n k o m  1 7 4 .  Z a k o n a  o  o d r ž i v o m 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“  broj 
94/13.i 73/17.) propisano je da postojeći županijski, 
gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji 
su doneseni na temelju Zakona o otpadu („Narodne 
novine“ broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana 
stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do 
isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u 
suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE 
SAMOUPRAVE

Općina Bebrina usvojila je na svojoj 7. 
sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine Odluku o 
načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Bebrina 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 02/2018) te time osigurala javnu uslugu 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada. Navedenom 
odlukom predviđeno je odvojeno prikupljanje 
otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te 
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je na 
svojoj 10. sjednici održanoj 15. svibnja 2018. godine 
Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
odbačenog otpada na području općine Bebrina 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 8/2018) te time ispunilo zakonske preduvjete za 
sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan 
Zakonu i uklanjanje tako odbačenog otpada.

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je 
Plan gospodarenja otpadom općine Bebrina na 9. 
sjednici održanoj 26. ožujka 2018. godine („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 5/2018).

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM  
OPĆINE BEBRINA

Plan gospodarenja otpadom općine Bebrina 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
5/2018) usvojen je tijekom 2018. godine i isti nije imao 
izmjena. Brodsko-posavska županija dala je svoju 
suglasnost na navedeni Plan. Osnovni ciljevi Plana 
gospodarenja otpadom su zaštita okoliša kroz cjelovito 
očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih 
zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i 
energije, sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja 
otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja 
količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se 

uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih 
postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje 
vrijednih svojstava otpada, provođenje izobrazno-
informativnih aktivnosti i mogućnost provedbe akcija 
prikupljanja otpada. 

Plan sadrži Opći dio, ključne pojmove i  
pojašnjenja, osnovne ciljeve, zakonodavni okvir  i  
z a k o n s k u  r e g u l a t i v u ,  p l a n s k e  d o k u m e n t e 
gospodarenja otpadom, EU direktive,  analizu ocjene 
stanja i potreba u gospodarenju otpadom uključujući i 
ostvarenje ciljeva, postojeće stanje sustava 
gospodarenja otpadom na području općine Bebrina, 
podatke o načinu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanje 
komunalnog otpada, lokacije onečišćene otpadom 
–„crne točke, podatke o vrstama i količinama 
proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 
podatke o odlaganju komunalnog otpada i 
biorazgradivog otpada, projekciju količina otpada za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine, podatke o 
postojećim i planiranim građevinama za gospodarenje 
otpadom kao i podatke o statusu sanacije neusklađenih 
odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, mjere 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada, podatke o 
projektima važnim za provedbu plana gospodarenja 
otpadom i odgovornostima u provedbi planiranih 
aktivnosti. 

Ciljevi Plana:
Zajednički cilj – objedinjavanje mjera stalne i 

sustavne edukacije te komunikacije vezane uz 
gospodarenje otpadom na razini općine Bebrina. 

Promidžbeni cilj – afirmiranje pravilnog 
postupanja s otpadom i zaštite okoliša kao načina 
življenja, odnosno stvaranje stava u javnosti o važnosti 
zaštite okoliša u okviru održivog razvitka te 
prepoznavanje njenih vrijednosti i uloge pojedinaca i 
svih društvenih skupina u tom kontekstu.

Sociološki  c i l j– ukl jučivanje  i  akt ivno 
sudjelovanje uže i šire javnosti, tj. svih relevantnih 
čimbenika, u ostvarivanju ciljeva gospodarenja 
otpadom i upravljanja mjerama za okoliš radi 
postizanja ciljeva održivog razvoja. 

Kratkoročni cilj - podrazumijeva osvješćivanje i 
senzibiliziranje javnosti za probleme otpada i okoliša 
te njeno motiviranje za sudjelovanje u njihovom 
rješavanju. 

Dugoročni cilj - podrazumijeva osposobljavanje 
javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja, da bi 
ona postala partnerom u rješavanju ključnih problema 
okoliša.

Polazište za izradu Plana gospodarenja otpadom 
općine Bebrina su pravno-zakonodavni okviri 
Republike Hrvatske i EU, međunarodni ugovori, 
državni strateški dokumenti gospodarenja otpadom, 
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planski dokumenti gospodarenja otpadom (državni i 
županijski), prostorno-planska dokumentacija 
(državna, županijska, lokalna), pravni akti lokalne 
samouprave i projektni zadatak. Plan gospodarenja 
otpadom općine Bebrina izrađen je u skladu s 
dobivenim informacijama od same općine, odnosno 
općinskih službi te poduzeća koja su na području 
općine Bebrina sudionici u gospodarenju otpadom.
�

4. ANALIZA, OCJENA STANJA I 
POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA 
PODRUČJU OPĆINE BEBRINA, 
UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Postojeći sustav gospodarenja otpadom na 
području općine Bebrina može se ocijenit i 
zadovoljavajućim, kako je uspostavljen sustav zelenih 
otoka za odvojeno prikupljanje stakla, plastike i papira. 
Stanovništvo na području općine Bebrina obuhvaćeno 
je organiziranim sakupljanjem miješanog komunalnog 
otpada u obuhvatu od 100% što znači da su svi 
stanovnici u sustavu organiziranog sakupljanja otpada. 
Općina Bebrina djeluje u smjeru unaprjeđenja 
odvojenog prikupljanja korisnih sastojaka iz otpada. 
Sakupljanje otpada s područja općine Bebrina obavlja 
tvrtka Jakob Becker d.o.o (Gornja Vrba, 35207). 
Općina Bebrina će nastaviti kontinuirano raditi na 
unaprjeđenju postojećeg sustava gospodarenja 
otpadom.

Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama na 
kojima su smješteni spremnici za odvojeno 
prikupljanje otpada. Izdvojenim prikupljanjem i 
odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se 
iskorištavanje vrijednih sirovina te se doprinosi 
smanjenju količine otpada koji se odlaže na 
odlagalištima. Općenito, uspostavom sustava zelenih 
otoka, doprinosi se zaštiti okoliša. Ovisno o području 
sakupljanja kućnog komunalnog otpada, u samim 
zelenim otocima se može nalaziti različit broj 
spremnika za odvojeno prikupljanje kategorija otpada. 
Na području općine Bebrina postoji 7 zelenih otoka.

U plavi se spremnik odlažu novine, časopisi, 
katalozi, prospekti, papirnate vrećice, uredski papir, 
omotnice, bilježnice, knjige bez plastificiranog omota, 
karton, kartonska ambalaža, kartonske kutije za jaja.

U žuti se spremnik odlažu sve vrste plastike, 
plastična ambalaža i boce, plastične tube, plastične 

vrećice i folije, šamponi i detergenti, plastične čaše.
U sklopu zelenih otoka nalaze se kontejneri za 

odvojeno prikupljanje papira, plastike i stakla 
zapremnine 1100 litara.

Na području općine Bebrina u ovom trenutku osim 
odlagališta otpada koja su zatvorena  (Bebrina – k.č. 
broj 549 k.o. Bebrina,  Stupnički Kuti – k.č. broj 234 u 
k.o. Stupnički Kuti,  Šumeće – k.č. broj 699 u k.o. 
Šumeće, Zbjeg k.č. broj 811 k.o. Zbjeg, Kaniža – k.č. 
broj 890 k.o. Kaniža ) ne postoji registrirano i uređeno 
odlagalište otpada. 

Na navedena zatvorena odlagališta zabranjeno je  
daljnje odlaganje otpada, te su postavljene oznake 
“Zabranjeno odlaganje otpada”.

Općina Bebrina potpisala je s tvrtkom Jakob 
Becker d.o.o. Sporazum o načinu i pružanju usluga 
sakupljanja i skladištenja otpada u reciklažnom 
dvoristu (KLASA:363-01/18-01/212, URBROJ: 
2178/02-01-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) čime je 
osigurala dostupnim reciklažno dvorište stanovnicima 
općine Bebrina na adresi Vrbska ulica 16, 35 207 
Gornja Vrba i omogućila korisnicima usluge da na 
reciklažnom dvorištu davatelja usluge odlažu 
odvojeno prikupljeni otpad s područja naručitelja 
usluge. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta objavljuje 
se mrežnim stranicama davatelja usluge. 

O d v o j e n o  s a k u p l j a n j e  p o j e d i n i h  v r s t a 
komunalnog otpada prvenstveno papira, stakla i 
plastike provodi se sakupljanjem putem zelenih otoka 
koji su uspostavljeni u naseljima općine Bebrina. U 
naseljima općine Bebrina riješeno je pitanje odvojenog 
prikupljanja otpada.

Novim ugovorom o koncesiji davatelj usluge je 
dužan od korisnika – fizičkih osoba prikupljati i 
odvoziti miješani komunalni otpad svakih 14 dana, 
biorazgradivi komunalni otpad svakih 14 dana,  
glomazni otpad minimalno jednom godišnje na 
obračunskom mjestu korisnika u skladu s člankom 21. 
Odluke o načinu pružanja javne usluge ireciklabilni 
korisni otpad jednom mjesečno. Tijekom 2018. godine 
obavljena je sanacija nekadašnjeg dogovornog 
odlagališta otpada u Šumeću, koje se nalazilo na 
katastarskoj čestici 693 u katastarskoj općini Šumeće. 
Također je obavljena i sanacija nekadašnjeg 
dogovornog odlagališta u Zbjegu u katastarskoj općini 
Zbjeg na katastarsklj čestici 811.
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5. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE 
OSTVARIVANJU CILJEVANA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Tvrtka ili naziv  Područje sa 

kojeg je otpad 

skupljen 

(općina/grad)  

Naziv otpada  Ukupno sakupljeno (preuzeto u 

tekućoj godini)  

tona  

JakobBecker 

d.o.o.  

Općina Bebrina  Mješoviti otpad  422,33 tone  

JakobBecker 

d.o.o.  

Općina Bebrina  Glomazni otpad  1,02 tone  

6.      PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Redni 

broj  

Naziv nekadašnjeg 

dogovornog odlagališta 

otpada  

Najzastuplje nija vrsta 

odbačenog otpada  

Uklonjeno  

DA/NE  

1.  Dogovorno  odlagalište 

otpada Bebrina  

mješani otpad  NE  

Općina Bebrina je sukladno Terminskom planu Plana gospodarenja otpadom sanirala tijekom 2018. godine:

Naziv nekadašnjeg 

dogovornog odlagališta 

otpada  

Troškovi uklanjanja otpada u 

kunama  

Financiranje iz proračuna JLS  

Šumeće  438.920,00 kuna  bez PDV-a  548.650,00 kuna s PDV -om  
Zbjeg  98.000,00 kuna bez PDV-a  122.500,00 s PDV-om  

 

7. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 
NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I 
AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,

Općina Bebrina objavila je obavijest o nadmetanju za koncesiju kojom je predviđeno da je Davatelj usluge 
dužan osigurati korisniku usluge tipizirane spremnike odnosno plastične vrećice za primopredaju miješanog 
komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (ako korisnik usluge 
ne da Izjavu o kućnom kompostiranju) i to za odlaganje miješanog komunalnog otpada spremnike zapremine 120 
litara i spremnike zapremine 1100 litara za pravne osobe, za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada 
spremnike zapremine 120 litara za kućanstva u obiteljskim kućama i spremnike zapremine 120 litara ili spremnike 
zapremine 1100 litara za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju neku djelatnost, za odlaganje reciklabilnog 
korisnog otpada spremnike zapremine 120 litara za plastiku i spremnike zapremine 120 litara za papir i  plastične 
vrećice 120 litara za staklo. Davatelj usluge je dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti 
glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika.

Općina Bebrina je na svojim stranicama objavila javni poziv za odvoz glomaznog otpada dana 11. lipnja 2018. 
godine. 

Na internetskoj stranici općine objavljen je obrazac za prijavu nepropisno odbačenog 
otpada:https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/ . 

Na internetskoj stranici općine Bebrina navedene su lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada: 
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/ .
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8.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI 
ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA 
GOSPODARENJA OTPADOM

Redni 
broj 

Naziv provedenog 
projekta  

  

1.  Unaprjeđenje 
informacijskog 
sustava 
gospoda renja 
otpadom  

- obrasci objavljeni na internetskoj stranici  
općine  Bebrina  
- https://www.bebrina.hr/drustveno -
uredjenje/gospodarenje -otpadom -i-zastita -
okolisa/  
 

- bez utrošenih 
dodatnih 
financijskih 
sredstava  

2.  Nabava opreme, 
vozila i plovila za 
odvojeno 
prikupljanje 
biootpada, 
papira/kartona, 
stakla, metala i 
plastike  

- oprema osigurana ugovorom o koncesiji  - osigurava 
koncesionar 
sukladno ugovoru  

3.  Sanacija lokacija 
onečišćenih 
otpadom odbačenim 
u okoliš  

- lokacija odlagališta u Šumeću  
- lokacija odlagališta u Zbjegu  

548.650,00 kuna 
122.500,00 kuna  

 

9.    ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Redni 
broj  

Predviđeno PGO za 2018. godinu  Izvršeno  
DA/NE/DJELOMIČNO  

1.  Sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih 
kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje  

Da 

2.  Dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom jedinic e  područne 
(regionalne) samouprave do 31.  ožujka tekuće 
godine za preth odnu kalendarsku godinu i objavljuje 
ga u svom službenom glasilu.  

Da 

3.  Osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem 
kompostiranja ili energetske oporabe biootpada  

Da 

 

10. ZAKLJUČAK

Općina Bebrina je tijekom 2018. godine ispunila zakonske obveze donošenja podzakonskih akata kojima se 
regulira prikupljanje otpada u rokovima predviđenim zakonom. Sukladno načelu transparentnosti i javnosti rada 
navedeni dokumenti su objavljeni na internetskoj stranici općine Bebrina i Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije. Pokrenut je postupak ugovaranja javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog 
otpada koji podrazumijeva prikupljanje navedenog otpada na području općine Bebrina odnosno naseljima 
Banovci, Bebrina, Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, Šumeće i Zbjeg putem spremnika od pojedinih korisnika i 
prijevoz otpada do ovlaštene osobe za obradu ili zbrinjavanje tog otpada na deset godina. Sama natječajna 
dokumentacija izrađena je sukladno Planu gospodarenja otpadom općina Bebrina i Odlukom o načinu pružanja 
javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine Bebrina. 
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� Obavljena je sanacija nekadašnjih dogovornih 
odlagališta otpada te je sporazumom sa tvrtkom Jakob 
Becker d.o.o (Gornja Vrba, 35207) osigurano 
reciklažno dvorište stanovnicima općine Bebrina.

KLASA: 351-01/19-01/10
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 18. ožujka 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec., v.r.

13.

 Temeljem članka 48. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj  
68/18) i članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018), 
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 17. sjednici, 
održanoj 12. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU

o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem 
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se komunalne djelatnosti 
koje se financiraju isključivo iz proračuna općine 
Bebrina, a koje se na području općine Bebrina 
obavljaju temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti.

Članak 2.

Temeljem pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti pravnim ili fizičkim osobama, 
obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se 
financira isključivo iz proračuna općine Bebrina,
2. Održavanje javne rasvjete u dijelu koji se 
financira isključivo iz proračuna općine Bebrina, 
3. Održavanje javnih površina na kojima nije 
dopušten promet motornim vozilima

Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta, podrazumijeva 

se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele 
godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu 
opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja 
prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne 
sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i 
mjest imičnog poboljšanja elemenata ceste, 
osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih 
objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno 
održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno 
održavanje cesta.
Održavanje javne rasvjete je upravljanje i održavanje 
instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje 
troškova električne energije, za rasvjetljavanje 
površina javne namjene.
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten 
promet motornim vozilima podrazumjeva održavanje i 
popravci tih površina kojima se osigurava njihova 
funkcionalna ispravnost.

Članak 4.

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih 
djelatnosti sklapa Općinski načelnik općine Bebrina.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži: 
1. Komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
2. Vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. Vrstu i opseg komunalnih usluga,
4. Način određivanja cijene komunalnih usluga te 
način i rok plaćanja izvršenih usluga,
5. Jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 5.

Postupci odabira osoba s kojima se sklapa ugovor o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te 
sklapanje, provedba i izmjena tog ugovora provode se 
prema propisima o javnoj nabavi. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih 
djelatnosti za obavljanje komunalnIh djelatnosti iz ove 
Odluke sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju 
na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora u općini Bebrina 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
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4/2006) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 
temelju pisanog ugovora u općini Bebrina („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 18/2012). 

Članak 8.

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

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 2178/02-03-19-3
Bebrina, 12. ožujka 2019. godine

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

14.

 Na temelju članka 82.st.2. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(«Narodne novine» br. 124/14., 115/15. i 87/16.) i 
članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" br. 2/18.), Općinsko 
vijeće općine Bebrina na svojoj  18.  sjednici održanoj 
dana  28. ožujka  2019. godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 
31. 12. 2018. godine

Članak 1.

Salda rezultata poslovanja iskazani u Bilanci na dan 
31. prosinac 2018. godine iznose;
92211- višak prihoda poslovanja-   4.044.174,83 kn
92222- manjak prihoda od nefinancijske imovine   
-1.832.072,16 kn
skupina 922- ukupan višak   2.212.103,67 kn

Višak  prihoda poslovanja u iznosu od 4.044.174,83 kn 
koristit će se djelomično za pokriće manjka prihoda od 
nefinancijske imovine u iznosu od 1.832.072,16   kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od ostvarili smo višak 
prihoda poslovanja u iznosu od 2.212.103,67 kn i kao 
takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji 
na kontu 92211.

Članak 2.

Utvrđuje se da je ukupan rezultat ostvaren iz sljedećih 
izvora:

Opći prihodi   1.717.855,81 kn     

Prihodi za posebne namjene  896.163,21 kn    

Pomoći -604.672,05 kn    

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 202.756,70 kn    

UKUPNO:  2.212.103,67 kn    
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Članak 3.

Ukupan višak poslovanja u iznosu 2.816.775,72 
kuna koristit će se sukladno izvorima financiranja za 
rashode pos lovanja  i  rashode za  nabavu 
nefinancijske imovine. Manjak prihoda od pomoći u 
iznosu od 604.672,05 kn nastao je jer sredstva za 
projekte nisu uplaćena te će se pokriti iz istog izvora 
se u narednom razdoblju. 
Ukupan iznos rezultata sukladno izvorima 
financiranja ugradit će se u prve Izmjene i dopune 
Proračuna Općine Bebrina za 2019. godinu.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:400-06/19-01/4
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 28.ožujka 2019. godine

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

15.

 N a  t e m e l j u  Z a k o n a  o  o d r ž i v o m 
gospodarenju otpadom (“Narodne novine“ broj 
94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta općine Bebrina 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
2/2018), Općinsko vijeće općine Bebrina na 18. 
sjednici održanoj  28. ožujka 2019. godine, donosi 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom 

u 2018.godini

I.

� Usvaja se  Izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom u 2018. godini, koje je 
podnio Općinski načelnik.

II.

� Test Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom u 2018. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 351-01/19-01/10
URBROJ: 2178/02-03-19-2
Bebrina, 28. ožujak  2019. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.

16.

 Na temelju članka 69. Zakona o šumama 
(«N.N.» broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 
25/12, 68/12, 148/13 i 94,14) i članka 32. Statuta 
općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 3/13), Općinsko vijeće 
općine Bebrina  na  18. sjednici održanoj 28. ožujka  
2019. godine, donosi 

IZVJEŠĆE 

o Programu  utroška sredstava od šumskog 
doprinosa za 2018. godinu

I.

Prihodi od sredstava šumskog doprinosa na 
području općine Bebrina za 2018.godinu ostvareni 
su u iznosu od 87.636,61 kuna, a utrošeni su za 
izgradnju komunalne infrastrukture sukladno 
Programu građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Bebrina za 2018. 
godinu.
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II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/19-02/7
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 28. ožujak  2019. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.

17.

 Na temelju članka 49. Statuta općine Bebrina 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
2/2018), Općinsko vijeće općine Bebrina na 18. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, donosi 

ODLUKU

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika općine 
Bebrina o radu u razdoblju od 1.07.2018. do 

31.12.2018. godine

I.

� Usvaja se Izvješće načelnika općine Bebrina o 
radu u razdoblju od 1.07.2018.-31.12.2018.godine, 
koje je podnio općinski načelnik.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/19-02/9
URBROJ: 2178/02-03-19-2
Bebrina, 28. ožujak  2019. godine

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing., v.r.

18.

 Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. 
Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ 
broj 82/15), i članka 32. Statuta općine Bebrina 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
2/18) Općinsko vijeće općine Bebrina na  18 sjednici 
održanoj 28. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU 

o donošenju procjene rizika od velikih nesreća  za 
općinu Bebrina

 

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu 
Bebrina (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila 
radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju Radne 
skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Bebrina, KLASA:810-01/18-01/22, 
URBROJ: 2178/02-01-18-2 od 13. kolovoza 2018. 
godine; uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu 
grupu stručnih poslova u području planiranja civilne 
zaštite, u svojstvu konzultanta –trgovačkog društva 
„IN Konzalting“ d. o. o. iz Slavonskog Broda, 
Baranjska 18.

Članak 2.

Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Bebrina 
nalazi se u prilogu i sastavni je dio  ove  Odluke.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/19-01/3
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 28. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.
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OPĆINA
BRODSKI  STUPIK

17.

 Na temeljem članka 33. stavak 15. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj 
94/13, 73/17 i 14/19) i članka 48. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18), općinski načelnik 
općine Brodski Stupnik,  donosi  

IZVJEŠĆE
 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 
području općine Brodski Stupnik u 2018. godini

1. UVOD 

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

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

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE 
SAMOUPRAVE

Dana 29. siječnja 2019. godine Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici 
donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje 
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada s područja općine 
Brodski Stupnik.
Na temelju provedenog postupka davanja koncesije 
za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa 
područja općine Brodski Stupnik kao najpovoljniji 
ponuditelj izabran je i koncesija za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada s područja općine 
Brodski Stupnik dodijeljena je trgovačkom društvu 
Jacob Becker d.o.o. Vrbska ulica 16, 35207, Gornja 
Vrba, OIB: 61584237142.
Javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada podrazumijeva 
prikupljanje miješanog i biorazradivog otpada 
području općine Brodski Stupnik, odnosno 
naseljima Brodski Stupnik, Krajačići, Lovčić i Stari 
Slatinik; putem spremnika od pojedinih korisnika i 
prijevoz otpada do ovlaštene osobe za obradu ili 
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zbrinjavanje tog otpada. Javna usluga po ovoj  
koncesiji u cijelosti će se provoditi u skladu s 
odredbama Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13. i 73/17.) te 
ostalim podzakonskim propisima kao i u skladu s 
odredbama Odluke o načinu pružanja javnih usluga 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije broj: 02/18.) i Ugovoru o 
koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
sa područja općine Brodski Stupnik.  
Koncesija je dana na vrijeme od pet (5) godina. Na 
temelju Odluke o dodjeli koncesije općinski 
načelnik zaključio je ugovora o koncesiji, kojim su 
podrobnije uređena prava i obveze Davatelja 
koncesije i Koncesionara.
 Prema dosadašnjim izvještajima s terena, 
utvrđeno je da su gotovo sva domaćinstva i pravne 
osobe preuzeli posude za otpad, odnosno u tijeku je 
revizija obveznika i stavljanje koda na kante te 
potpisivanje ugovornih obveza po novom Ugovoru o 
dodjeli koncesije. 
      Što se tiče deponija, one su tijekom 2012. i 
2013. god. povremeno čišćene i sanirane te s njima 
nije bilo problema jer se uglavnom poštuju zabrane 
stavljene na natpisne ploče. 
      P lan  za  na redno  razdob l je  vezan  za 
gospodarenje otpadom – planira se uspostava 
sustava odvojenog skupljanja i obrade biološki 
razgradivog otpada kao i obrada građevinskog 
otpada.  
     Općina Brodski Stupnik nema lokaciju za 
službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz 
komunalnog otpada povjereno koncesionaru tvrtki 
«Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba.
     Općina Brodski Stupnik nije koristila sredstva 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 
sanaciju odlagališta komunalnog otpada.    

3. DOKUMENTI PROSTORNOG 
UREĐENJA  

Prostorni plan uređenja općine Brodski Stupnik 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
21/2002, 20/2007, 26/2012, 1/2015 i 14/2014)  
utvrđuje uvjete uređivanja prostora općine Brodski 
Stupnik, određuje svrhovito korištenje, namjenu, 
oblikovanje, obnovu i saniranje građevinskog i 
drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu kulturnih 
dobara i osobito vrijednih dijelova prirode na 
razmatranom prostoru. 
Uvjeti za određivanje i razgraničenje namjena 
površina proizašli su iz karakteristika razmatranog 

područja, mogućnosti korištenja prostornih resursa, 
uvjeta zaštite prirodnih vrijednosti i kulturnih 
dobara, uključivo ciljeve i smjernice utvrđene 
prostorno-planskom dokumentacijom više razine, te 
razvojne potrebe općine Brodski Stupnik, kao što su:
-  prostorno-prirodni i prometni uvjeti,
-  zatečena izgrađena struktura naselja (objekti i 
komunalna infrastruktura),
-  prirodne i krajobrazne vrijednosti,
- smjernice Strategije i Programa prostornog 
uređenja te Strategije prometnog razvitka Republike 
Hrvatske, uključivo Prostorne planove Brodsko-
posavske   županije,
- poljoprivredno i šumsko zemljište,
- vodoopskrbna i vodozaštitna područja,
- potreba urbanog, demografskog i gospodarskog 
razvoja općine Brodski Stupnik,
- održivo korištenje resursa te očuvanje kvalitete 
prostora i okoliša, uz unapređenje kvalitete života.
Prostornim se planom osiguravaju temeljni uvjeti za 
ukupni društveni i gospodarski razvitak, zaštitu 
okoliša, te svrhovito korištenje prostora, prirodnih i 
kulturno povijesnih dobara.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
    
U svrhu uspostave cjelovitog sustava 

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

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

Na području općine djeluje komunalno poduzeće 
„Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba   koja vrši 
skupljanje, odvoz i zbrinjavanje  komunalnog  
otpada (putem ugovora o koncesiji). 
Izgradnja reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta 
za građevinski otpad  još nije regulirano. 

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA 
PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SKUPLJANJE OTPADA, ODLAGANJU 
KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 
OTPADA TE OSTVARENJU CILJEVA NA 
PODRUČJU OPĆINE 

Prema podacima dostavljenim od strane tvrtke 
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„Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba u 2018. godini na 
području općine prikupljeno je:  

Miješanog komunalnog otpada 306,62 tone iz 
kućanstva.
Količine komunalnog otpada u 2018. godini 
utvrđene su na temelju odvage i pratećih listova 
ovjerenih od strane ovlaštenih deponija.
Glomaznog otpada prikupljeno je 5,14 tona.

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

7.  1.  Na području općine Brodski Stupnik nema 
odlagališta. 
- Lokacije za reciklažna dvorišta planirana su 
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 
opć ine  Brodsk i  S tupn ik  s  l okac i jom na 
Gospodarskoj zoni «Rižino polje».   

7. 2. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i 
njihovom uklanjanju  
     Divljih odlagališta na području općine uglavnom 
nema, osim na nekim mjestima nešto tek malo 
zamjetno, a što je putem komunalnog poduzeća 
rješavano. 

8. MJERE POTREBNE ZA 
OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA 
ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, 
UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO 
INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE 
PRIKUPLJANJA OTPADA  

Za provedbu mjera postupanja s otpadom 
stanovništvo se potiče i obavještava putem 
obavijesti, letaka, Biltena i sl.    
Općina će nastojati osigurati funkcioniranje 
reciklažnog dvorišta, odnosno mobilne jedinice 
postavljanjem odgovarajućeg broja i vrste 
spremnika za odvojeno skupljanje problematičnog 
otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 
tekstila. 
U naseljima gdje nema reciklažno dvorište osigurati 
funkcioniranje istog posredstvom mobilne  jedinice.

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

održivom gospodarenju otpadom. �

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

Tijekom 2019.godine slijedi podjela spremnika u 
koje će domaćinstva odvajati korisni i bio otpad te 
papir, staklo i plastiku. 
U dogovoru sa koncesionarom postavljeni su 
kontejneri na određenim lokacijama za odvojeno 
prikupljanje otpada. Krupni otpad se vozi dva puta 
godišnje. 
Kućanstvima će se prilikom podjele spremnika/ 
vreća za odvojeno prikupljanje otpada dostaviti letci 
na kojim će biti objašnjeno i riječima i slikovno 
odvajanje korisnog otpada, a sve druge informacije 
za isto mogu se naći i na web stanici tvrtke „Jakob 
Beckera“ ili putem telefona. 

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

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

12.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA 
PLANA 
      
Rokovi izvršenja plana – tijekom 2019. g.
Nositelj izvršenja plana: Općinski načelnik 

13.  ZAKLJUČAK 

Općina Brodski Stupnik će tijekom 2019. godine 
osigurati spremnike za odvojeno skupljanje otpada 
za sva kućanstva te boljom uspostavom zelenih 
otoka u svim naseljima poboljšati će se sustav 
zbrinjavanja otpada i omogućiti stanovništvu da se 
veći dio proizvedenog otpada zbrine na zakonom 
predviđeni način. Također će kontrolirati i provoditi 
nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno 
nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprečavanja 
nastajanja novih. 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 804



Općina će osigurati mobilno reciklažno dvorište putem 
kojeg će prikupljati otpad te nastaviti započete 
aktivnosti oko ishođenja projektne dokumentacije za 
izgradnju reciklažnog dvorišta. Isto tako će se raditi na 
dodatnim edukacijama pravnih i fizičkih osoba na 
području općine. Sve će to dovesti do boljeg sustava 
gospodarenja otpadom i poštivanja zakonskih obveza. 

KLASA: 351-01/19-01/03
URBROJ:2178/03-01-19-4
Brodski Stupnik, 11. ožujka 2019.g.

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Goran Jelinić, ing., v.r.

18.

 Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 
73/17 i 14/19) i  čl. 33. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 
11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na 
svojoj 14. sjednici održanoj dana 28. ožujka 
2019.godine, donosi

ZAKLJUČAK
 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom  na području općine 

Brodski Stupnik za 2018. god.

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području općine Brodski 
Stupnik za 2018. godinu  koji je ovom tijelu podnio 
općinski načelnik.

 

Članak 2.

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

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 351-01/19-01/03
URBROJ:2178/03-02-19-6
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019.g. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

19.

 Na  temelju članka 49. stavak 3. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. 20/18) i članka 48. 
Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» broj 11/18), općinski 
načelnik općine Brodski Stupnik, donosi

IZVJEŠĆE
 

o korištenju sredstava ostvarenih  od zakupa, 
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom 

i davanja na korištenje bez javnog poziva  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije na području općine Brodski 

Stupnik  za 2018. godinu 

I.

           Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za 
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na 
korištenje bez javnog poziva  poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
na području općine Brodski Stupnik za 2018. godinu u 
iznosu od
1. sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta 
……64.365,06 kuna,
2. sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta 
….71.500,00 kuna, 
3. s r e d s t v a  o d  p r o d a j e  p o l j o p r i v r e d n o g 
zemljišta……. . 9.106,07 kuna,
a utrošena su za programe katastarsko-geodetske 
izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za 
podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s 
provedbom Zakona, program uređenja ruralnog 
prostora izgradnjom i održavanjem ruralne 
infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, 
program uređenja zemljišta u postupku komasacije i 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 805



hidromelioracije, program očuvanja ugroženih 
područja i očuvanja biološke raznolikosti i program 
sufinanciranja i druge poticajne mjere za unaprjeđenje 
poljoprivrede i akvakulture kao i za sufinanciranje 
aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih 
dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz 
Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.,

II.

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

OPĆINSKI  NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 402-01/19-01/22
URBROJ:2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 07. ožujka 2019.g.

NAČELNIK 
Goran Jelinić, ing., v.r.

20.

 Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski 
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 11/18), Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na 14. sjednici održanoj  28. ožujka 2019. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 
ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, 
prodaje izravnom pogodbom i davanja na 

korištenje bez javnog poziva  poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije na području općine Brodski Stupnik za 
2018. godinu 

I.

� Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava 
ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog 
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije na području općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu, koje je podnio 
Općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća za 2018. godinu sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/22
URBROJ:2178/03-02-18-3
Brodski Stupnik,  28. ožujak 2019. godine
   

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

21.

 Na temelju članka 48. Statuta općine Brodski 
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 11/18), općinski načelnik općine 
Brodski Stupnik, podnosi Općinskom vijeću   

IZVJEĆE  

 o izvršenju Programa korištenja sredstava od 
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 

2018. godinu

I.

S r e d s t v a  o d  p r o m j e n e  n a m j e n e 
poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu ostvareni su 
u iznosu od 2.003,55 kuna, a utrošena su za:

- sređivanje zemljišno knjižnog i katastarskog 
stanja poljoprivrednog zemljišta.  
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II.

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

KLASA: 402-01/19-01/24
URBROJ:2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 07. ožujak 2019. godine   

NAČELNIK 
Goran Jelinić, ing., v.r.

22.

 Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski 
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 11/18), Općinsko vijeće općine 
Brodski Stupnik na 14. sjednici održanoj 28. ožujka 
2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta za
2018. godinu utroška sredstava

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu, koje je 
podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa korištenja 
sredstava ostvarenih od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu, sastavni je 
dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/24
URBROJ:2178/03-02-19-3
Brodski Stupnik,  28. ožujak 2019. godine

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

23.

 Na temelju  članka 65. Zakona o šumama 
(«N.N.» broj 104/05) i članka  48. Statuta općine 
Brodski  Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 11/18), općinski načelnik 
općine Brodski Stupnik, podnosi Općinskom vijeću 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa  utroška sredstava  
šumskog doprinosa za 2018. godinu

Članak 1.

 � Sredstva  šumskog doprinosa za 2018. godinu 
ostvarena su u iznosu od 72.278,60 kuna i utrošena su 
za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno 
Programu građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Brodski Stupnik za 
2018. godinu.

Članak 2.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 402-01/19-01/ 21
URBROJ:2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 07. ožujak 2019. godine       

Načelnik 
Goran Jelinić,ing., v.r.
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24.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na 14. sjednici održanoj  28. 
ožujka 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
šumskog doprinosa za općinu Brodski Stupnik 

za 2018. godinu

I.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa 
šumskog doprinosa općine Brodski Stupnik za 2018. 
godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa 
šumskog doprinosa za općinu Brodski Stupnik za 
2018. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/21
URBROJ:2178/03-02-19-3
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine

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

25.

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 
86/12), te članka 48. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
11/18) općinski načelnik općine Brodski Stupnik, 
podnosi Općinskom vijeću  

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru u 2018. godini 

 
Članak 1.

 Sredstva od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. 
godini ostvarena su u iznosu od 29.837,45 kuna, a  
utrošena su za poboljšanje infrastrukturno 
nedovoljno opremljenih naselja sukladno Programu 
izgradn je  ob jeka ta  i  u ređa ja  komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu.

Članak 2.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 402-01/19-01/23 
URBROJ:2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 07. ožujak 2019. godine       
                                                                         

Načelnik 
Goran Jelinić,ing., v.r.
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26.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na 14. sjednici održanoj 28. 
ožujka 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru u 2018. godini 

I.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa 
sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. 
godinu, koje je podnio Općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa 
sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. 
godini sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/23
URBROJ:2178/03-02-19-3
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019.godine   

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

27.

 Na temelju članka 10.st.2. i članka 12.st.2. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 
20/18) i članka 48. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
11/18), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, 
podnosi Općinskom vijeću općine Brodski Stupnik, 
slijedeće 

IZVJEŠĆE

 o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području 

općine Brodski Stupnik u 2018. godini

I. UVOD

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik donijelo je 
Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu u općini Brodski Stupnik. 
Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja 
Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za 
poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće o 
primjeni mjera propisanih Odlukom svake tekuće 
godine za prethodnu godinu. 

Odlukom iz prethodnog stavka propisano je:  

Agrotehničke mjere
-  min imalna  raz ina  obrade  i  održavanja 
poljoprivrednog zemljišta 
- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja 
višegodišnjim raslinjem, 
- suzbijanjem biljnih bolesti i štetočina, 
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 
- održavanje organske tvari u tlu, 
- održavanje povoljne tvari u tlu, 
- zaštita od erozije.  

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina
- održavanje živice i međa, 
- održavanje poljskih putova, 
- uređivanje i održavanje kanala, 
- sprječavanje zasjenjivanja, 
- sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa. 

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

II. AGROTEHNIČKE MJERE 

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

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 
POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

Na uređivanje odnosno održavanje poljskih putova i 
kanala uključila se i općina Brodski Stupnik zajedno sa 
vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta. 
Tako je u 2018.godini Općina uložila znatan dio 
financijskih sredstava na održavanje poljskih putova i 
kanala, nasipanje kamena, tarupanje i sl. 
Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih 
parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja 
vlasnici su se uglavnom pridržavali istoga, te nisu 
sadili visoko raslinje neposredno uz među, a isto im je 
uz dugogodišnje bavljenje poljoprivrednom 
proizvodnjom poznato od ranije.

IV. ZAKLJUČAK 

Područje općine Brodski Stupnik je u znatnom dijelu 
pokriveno zelenim obradivim površinama, ali i dijelom 
šumskim površinama, te su iste dosta zapuštene. 
Općina Brodski Stupnik nastoji, prije svega aktivnim 
mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na 
njihovo obrađivanje i  sprječavanje njihove 
zakorovljenosti, te ćemo u 2019. godini objaviti 
informativni letak na web stranici i na oglasnim 
p l o č a m a ,  o  o b v e z i  r e d o v i t o g  o d r ž a v a n j a 
poljoprivrednog zemljišta, te o štetnim posljedicama u 
slučaju oglušivanja o isto (novčane kazne i sl.). 
Navedeno se uglavnom odnosi većinom na brdski dio 
poljoprivrednih površina, dok su površine u nizinskom 
dijelu prilično obrađene i održavane. 

KLASA:320-01/19-01/02
URBROJ: 2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 18.03.2019.godine 

NAČELNIK 
Goran Jelinić, ing., v.r.

28.

 Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski 
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 11/18), općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na 14. sjednici održanoj  28. ožujka 2019. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih 
mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području općine Brodski Stupnik u 

2018. godini.

I.

Ovim se Zaključkom usvaja Izvješće o 
primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području općine Brodski 
Stupnik u 2018. godini. 

II.

Tekst Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera 
za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Brodski Stupnik u 2018. godini, 
sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:320-01/19-01/02
URBROJ:2178/03-02-19-3
Brodski Stupnik, 28. ožujka 2019. godine   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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29.

 Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 33. Statuta općine Brodski  Stupnik 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”  
broj 11/18) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
na svojoj 14. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. 
godine, donosi 

ODLUKU

o zaduživanju općine Brodski Stupnik temeljem 
okvirnog kredita po  transakcijskom računu 

Članak 1.

 Općina Brodski Stupnik zadužit će se 
uzimanjem kratkoročnog kredita, na način da zatraži 
dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu 
IBAN:HR65 2340009 1803900008, koji se vodi kod 
Privredne banke Zagreb d.d., do iznosa od 
1.000.000,00 kuna, na rok do 31. prosinca 2019. 
godine.
 Namjena kredita je financiranje učešća u 
realizaciji kapitalnih projekata, zbog zatvaranja 
financijske konstrukcije.

Članak 2.

 Uvjeti kredita iz članka 1. ove Odluke su:
- korištenje i povrat kredita: Kratkoročni kredit - 

prekoračenje po poslovnom računu u periodu 
do 12 mjeseci,

- kamatna stopa: do 3,90% godišnje, fiksna.
- naknada za korištenje: do 0,60 % na iznos 

odobrenog kredita
- instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice .

Članak 3.

 Daje se suglasnost načelniku općine Brodski 
Stupnik za sklapanje ugovora pod uvjetima 
navedenim u članku 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 403-01/19-01/01
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine       

Predsjednik 
Općinskog  vijeća

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

30.

 Na temelju članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od 
požara (Narodne novine br. 92/10), članka 45. 
Zakona o šumama (Narodne novine br. 68/18 i 
115/18), članka 30. Pravilnika o zaštiti šuma od 
požara (Narodne novine br. 33/14), te članka 33. 
Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 11/18), Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  14. sjednici 
održanoj  28. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU

o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog 
i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na 

otvorenom prostoru

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere zaštite od požara 
na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, 
okućnicama u naseljima, kod spaljivanja korova, 
trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla 
nakon žetve ili berbe žitarica, u slučajevima kada bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim 
ratarskim kulturama, nasadima, vinogradima, 
voćnjacima, šumama, nadzemnim elektro-
energetskim, telekomunikacijskim i plinskim 
instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od 
zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog 
prometa stvaranjem dimne zavjese.
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Članak 2.

Prava, obveze i odgovornosti utvrđene ovom 
Odlukom odnose se na vlasnike, odnosno 
neposredne korisnike poljoprivrednog zemljišta, na 
fizičke i  pravne osobe koje nisu vlasnici 
poljoprivrednih površina, a vrše spaljivanje korova i 
drugog zapaljivog materijala na otvorenom  prostoru 
i poljoprivrednim površinama.

Članak 3.

Spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i biljnih 
otpadaka u smislu ove Odluke je uništavanje istih 
pripaljivanjem vatre i kontrola izgaranja dok se vatra 
u potpunosti ne ugasi, a bez opasnosti za nastanak i 
širenje požara i ugrožavanje života, ljudi i imovine 
vatrom i dimom.

II. Mjere zaštite od požara

Članak 4.

Poljoprivredni i drugi otpaci mogu se spaljivati u 
vremenu od 01. listopada do 01. lipnja, u vremenu od 
7,00 do 16,00 sati, pod slijedećim uvjetima:

1. da se prije početka spaljivanja površina na kojoj 
se obavlja spaljivanje izolira od ostalih površina na 
način da se izoru najmanje tri brazde kako bi se 
onemogućilo širenje požara ili navedeno izvršiti na 
neki drugi način,

2. da su vremenske prilike pogodne za spaljivanje, 
bez vjetra, a za vrijeme spaljivanja izvršitelj ovih 
radova  dužan je osigurati stalno prisustvo 
punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara,

3. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti 
manjoj od 100 metara od stogova slame i sijena te 
gospodarskih i drugih objekata u kojima je 
uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, 
od stambenih objekata i prometnica – državna cesta, 
županijske i lokalne ceste te od ulica unutar naselja i 
nerazvrstanih cesta (osim zemljanih putova),

4. spaljivanje se ne smije obavljati u trasama 
elektroenergetskih vodova,

5. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti 
manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili 
površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste 
u fazi zriobe ili žetve,

6. potrebno je poduzeti i ostale preventivne mjere 

prema specifičnosti situacije, a u cilju sprečavanja 
nastanka i širenja požara,

7. slučajevi spaljivanja poljoprivrednog i drugog 
otpada na površinama većim od 1 ha, obavezno se 
prijavljuju Vatrogasnoj zajednici općine Brodski 
Stupnik. 

U slučajevima požarnih opasnosti, Općinski 
načelnik može donijeti odluku o zabrani spaljivanja 
poljoprivrednog i drugog otpada i u razdoblju od 01. 
listopada do 01. lipnja, te o istoj zabrani 
pravovremeno obavijestiti javnost. 

Članak 5.

Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i 
korova na poljoprivrednim površinama i ostalom 
otvorenom prostoru i to:

1. za vrijeme jakog vjetra i noću, od 19,00 do 
05,00 sati.
2. za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih 
kultura.

Članak 6.

Spaljivanje poljoprivrednog i drugog otpada uz 
šumski pojas i površine pod poljoprivrednim 
kulturama  na udaljenost najmanje 200 metara od 
šumskih površina i površina pod poljoprivrednim 
kulturama, mora se prijaviti MUP, Policijskoj upravi 
Brodsko-Posavskoj, Policijskoj postaji Slavonski 
Brod.

Članak 7.

Prijave iz članka 6. ove Odluke moraju sadržavati:
1. naziv odnosno ime i prezime  podnosioca 

prijave, 
2. sjedište, odnosno mjesto prebivališta i adresu,
3. naziv površine, lokaciju i kratki opis mjesta 

gdje se namjerava obaviti spaljivanje,
4. opis poljoprivrednog i drugog otpada koji se 

namjerava spaljivati,
5. datum i vrijeme kada se namjerava obaviti 

spaljivanje,
6. naziv vatrogasne postrojbe odnosno udruge 

dobrovoljnih vatrogasaca na čijem se području 
nalazi parcela na kojoj se namjerava obaviti 
spaljivanje poljoprivrednog ili nekog drugog 
otpada,

7. požarno-preventivne mjere koje se namjerava 
poduzeti prije, u toku i po završetku spaljivanja 
otpada.
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Prijave iz stavka 1. ovog članka podnosilac je dužan 
podnijeti 5 dana prije nego što namjerava obaviti 
spaljivanje.
  

Članak 8.

Spaljivanje većih količina poljoprivrednog i drugog 
gorivog otpada biljnog porijekla na poljoprivrednim 
površinama i ostalim otvorenim površinama iz 
članka 6. ove Odluke može se vršiti samo uz 
prethodno odobrenje koje izdaje MUP, Policijska 
uprava Brodsko-Posavska.
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na 
temelju podnesene prijave iz članka 7. ove Odluke. 
  

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe nakon pribavljenog odobrenja 
za obavljanje spaljivanja gorivog otpada dužni su o 
vremenu i mjestu obavljanja ovih radova obavijestiti 
VZO općine koja djeluje na području gdje će se 
obavljati spaljivanje i to najkasnije 48 sati prije 
početka spaljivanja.
Obavijest iz st. 1. ovog članka dostavlja se udruzi 
dobrovoljnih vatrogasaca u pismenom obliku ili 
iznimno telefonom.
 

Članak 10.

MUP, Policijska uprava Brodsko-Posavska neće 
izdati odobrene za obavljanje predmetnih radova ako 
prethodno nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. 
ove Odluke, te će rješenjem zabraniti spaljivanje. 
 

Članak 11.

Vlasnici odnosno korisnici vrtova, voćnjaka, 
vinograda i drugih manjih površina na kojima ne 
postoji  mogućnost prenošenja požara na susjedne 
parcele i objekte, mogu spaljivati korov i druge 
poljoprivredne otpade bez odobrenja iz članka 7. ove 
Odluke, samo u vrijeme kada je to dozvoljeno od 01. 
listopada do 01. lipnja, u vremenu od 07,00 do 16,00 
sati.

Ovo spaljivanje može se obaviti ako su prethodno 
ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ove Odluke.
 

Članak 12.

Osobe  koje su obavile spaljivanje poljoprivrednog i 
drugog i drugog otpada na otvorenom prostoru 
dužne su mjesto spaljivanja pregledati i nastale 
produkte gorenja u potpunosti ugasiti kako se vatra 
ne bi proširila na susjedne površine.

III. Nadzor

Članak 13.

Nadzor nad provedbom mjera utvrđenih ovom 
Odlukom obavljati će Ministarstvo unutarnjih 
poslova RH – Policijska uprava Brodsko-Posavska, 
Inspektorat unutarnjih poslova, Poljoprivredna 
inspekcija Ministarstva poljoprivrede i Šumarska i 
lovna inspekcija Ministarstva poljoprivrede.

U nadzoru sudjeluju i ovlašteni djelatnici pravnih 
osoba koje upravljaju i gospodare šumama, 
ovlaštene osobe VZ općine i komunalni redar općine 
Brodski Stupnik, a u smislu dojave o nastalom 
požaru, šteti i povredi odredaba ove Odluke, te 
prikupljanju podataka o identitetu osoba koje su 
povredu izvršile.

IV. Kaznene odredbe

Članak 14.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna 
kazniti će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja spaljivanje suprotno odredbama 
članka 4. ove Odluke,

2. ako vrši spaljivanje suprotno odredbama članka 
5. ove Odluke,

3. ako vrši spaljivanje bez prethodno dobivenog 
odobrenja iz članka 8. ove Odluke,

4. ako ne obavijesti Javnu vatrogasnu postrojbu ili 
udrugu dobrovoljnih vatrogasaca na čijem 
području vrši spaljivanje (članak 9. Odluke),

5. ako napusti mjesto spaljivanja prije nego što 
poduzme odgovarajuće mjere u smislu članka 
12. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom 
kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se 
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 15.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna 
kazniti će se za prekršaj fizička osoba:
1. ako spaljuje poljoprivredni ili drugi otpad u 

vrtovima, voćnjacima i drugim otvorenim 
površinama u naseljenim mjestima suprotno 
odredbama članka 11. ove Odluke,

2. ako vrši spaljivanje suprotno odredbama ove 
Odluke, 

3. ako vrši spaljivanje bez prethodno pribavljenog 
odobrenja - članak 8. ove Odluke,
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4. ako ne obavijesti vatrogasnu postrojbu ili udrugu 
dobrovoljnih vatrogasaca na čijem se području vrši 
spaljivanje – članak 9. ove Odluke,
5. ako napusti mjesto spaljivanja prije nego što se 
uvjeri da su nastali produkti gorenja u potpunosti 
ugašeni – članak 12. ove Odluke.

V. Prijelazne i završne odredbe
  

Članak 16.

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

OPĆINA BRODSKI STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-01/19-01/05
URBROJ: 2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019.g.

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

31.

 Na temelju članaka 10. st. 1. i 12. st. 1. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 
20/18) i  članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na 14. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, donijelo je
 

ODLUKU

o agrotehničkim mjerama i mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

na području općine Brodski Stupnik

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području općine Brodski Stupnik (u daljnjem 
tekstu: Odluka) propisuju sve potrebne agrotehničke 
mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u 
kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, 

onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina, radi održavanja i zaštite poljoprivrednog 
zemljišta na području općine Brodski Stupnik.
Mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu, u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje 
se moraju provoditi u cilju sprečavanja pojava i širenje 
požara.

Članak 2.

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i 
mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 
propisane ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici, 
posjednici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta 
(dalje: vlasnici).

Članak 3.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljo-
privredne površine koje se po načinu uporabe u 
katastru upisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, 
voćnjaci, maslinici, vinogradi kao i drugo zemljište 
koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta unutar 
granice građevinskog područja, površine veće od 500 

2
m  i katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta 
izvan granice građevinskog područja planirano 
dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje 
su u evidencijama Državne geodetske uprave 
evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje nisu 
privedene namjeni, moraju se održavati pogodnim za 
poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do 
izvršnosti akata kojima se odobrava građenje, odnosno 
do primitka potvrde glavnog projekta.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta 
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se 
sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanjem 
višegodišnjim raslinjem.

II. AGROTEHNIČKE MJERE
   

Članak 4.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom 
zemljištu u smislu ove Odluke podrazumijevaju se 
mjere koje se moraju provoditi na poljoprivrednom 
zemljištu i to:
- ogran ičen je  i l i  po tpuna  zabrana  s ječe 

d u g o g o d i š n j i h  n a s a d a ,  o s i m  s j e č e  i z 
agrotehničkih razloga,

- ogran ičavanje  i skor i š tavan ja  pašn jaka 
propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i 
načina ispaše,

- zabrana preoravanja l ivada,  pašnjaka i 
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neobrađenih površina na strmim zemljištima te 
njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim 
kulturama, 

- zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog 
sloja poljoprivrednog zemljišta,

- određivanje obveznog zatravnjavanja strmog 
zemljišta,

- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura 
odnosno obveza sadnje dugogodišnji nasada i 
višegodišnjih kultura,

- sprječavanje erozije,
- zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta 

bilja na određenom području, 
- minimalna razina obrade i održavanja 

poljoprivrednog zemljišta,
- sprječavanje zakorovljenosti (osobito 

ambrozijom),
- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka.

Članak 5.

Pod zaštitom poljoprivrednog zemljišta od erozije 
vodom i vjetrom razumijeva se zabrana skidanja 
humusnog, odnosno oraničnog sloja poljo-
privrednog zemljišta.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su 
održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje 
kulture podignute radi zaštite tla od erozije.
U svrhu zaštite tla od erozije vodom zabranjuje se 
sjeći dugogodišnje nasade podignute radi zaštite tla 
od erozije, osim sječe iz agrotehničkih razloga.
Ako vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta 
skine humusni sloj iz stavka 1. ovog članka, dužan je 
vratiti zemljište u prvobitno stanje.

Članak 6.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su ga 
održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju 
te sprečavati obrastanje zemljišta korovima i 
višegodišnjim raslinjem poduzimajući sljedeće 
mjere:
-   kositi korov te krčiti višegodišnje raslinje;
-   uništavati korov i višegodišnje raslinje;
-   uništavati ambroziju prije cvatnje čupanjem, 

košnjom, a poglavito u razdoblju od 15. svibnja 
do 30. rujna tekuće godine.

Vlasnici susjednih parcela dužni su u neposrednoj 
blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do 
ometanja razvoja susjednih kultura.

Članak 7.

Po pojmom puta smatra se svaki  put koji se koristi za 
promet, odnosno prilaz poljoprivrednom zemljištu i 
kojim se služi veći broj vlasnika.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su 
zajednički brinuti o održavanju puta ukoliko to nije 
uređeno posebnom odlukom o nerazvrstanim 
cestama.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji zasade 
živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati.

III. MJERE ZA UNAPREĐENJE I 
UREĐENJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 8.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta 
dužni su primjenjivati mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina:
-   održavanje živica i međa,
-   održavanje poljskih putova,
-   uređivanje i održavanje kanala oborinske 

odvodnje,
-   sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te 

sadnju i održavanje vjetrobranskih pojaseva.
      

Članak 9.

Živice i međe održavaju se tako da se spriječi njihovo 
nekontrolirano obrastanje i zasjenjivanje susjedskog 
zemljišta te da se ne umanji njihova vrijednost u 
sveobuhvatnom prirodnom sustavu i na području 
estetike krajolika.
Zabranjuju se sve radnje  koje mogu dovesti do 
degradacije dobrog stanja poljskih putova 
(sužavanje, neobrezivanje raslinja uz put, ne 
zatrpavanje ulegnuća na kojima se zadržava 
oborinska voda itd.).
Živice, drvoredi, voćnjaci, pojedinačna stabla sade 
se na dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela da 
ne zasjenjuju susjedno zemljište. 

Članak 10.

Vlasnici i posjednici tj. korisnici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su:
- ukloniti razloge erozije i zakorovljenosti
- počistiti kanale oborinske odvodnje
- suzbiti biljne bolesti i štetnike
- koristiti i uništiti biljne ostatke
- uništiti ambroziju
- uredite živice, međe
- urediti poljske putove
- spriječiti zasjenjivanje susjednih parcela.
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IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 11.

Radi sprečavanja pojave i širenja požara na 
poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni 
poduzimati slijedeće mjere:
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih 

agrotehničkih mjera najkasnije do 1. lipnja 
tekuće godine;

- uz među preorati ili  očistiti zemljište 
zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi 
sprečavanja širenja požara na susjedno 
zemljište.

Članak 12.

Kod uništavanja korova i  bi l jnog otpada 
spaljivanjem, vlasnici poljoprivrednog zemljišta 
dužni su:
- zatražiti odobrenje nadležne javne vatrogasne 

postrojbe;
- spaljivati korov i biljni otpad na najmanjoj 

udaljenosti od 200 m od ruba šumskog 
zemljišta, te najmanje na udaljenosti od 15 m od 
krošnji  s tabala,  nasada na susjednim 
parcelama, kao i stupova i vodiča dalekovoda;

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova 
i biljnog otpada mora se očistiti od trave i 
drugog gorivog materijala;

- spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti 
nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe 
moraju imati osnovna sredstva i opremu za 
početno gašenje požara (lopata, posuda sa 
vodom i sl.).

Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile 
loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto 
loženja pregledati i ostatke vatre u potpunosti 
pogasiti te o tome izvijestiti nadležnu javnu 
vatrogasnu postrojbu.

Članak 13.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i 
biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom 
zemljištu u vremenu od 1. lipnja do 31. listopada 
tekuće godine.

V. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja 

poljoprivredni redar, a u obavljanju nadzora ovlašten 
je: 
1. rješenjem narediti:
- poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja 

nastanka  štete, onemogućavanja  ili smanjenja  
poljoprivredne proizvodnje s ciljem provedbe 
agrotehničkih mjera ,

- poduzimati radnje u svrhu provedbe mjera za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  
i mjera zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu,

2. naplatu novčanih kazni na mjestu počinjenja 
prekršaja, 

3. izdati obvezni prekršajni nalog

Po utvrđenom stanju i poduzetim mjerama 
poljoprivredni redar je dužan redovito izvještavati  
poljoprivrednu inspekciju u područnim jedinicama.

Do prijema u službu poljoprivrednog redara, nadzor 
nad provođenjem ove odluke provodit će komunalni 
redar.  

Nadzor nad provođenjem ove Odluke osim osoba iz 
prethodnog stavka provode i nadležne inspekcije  
sukladno propisima o poljoprivrednom zemljištu i 
propisima zaštite od požara.

  
Članak 15.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta 
dužni su poljoprivrednom redaru u provedbi 
njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje 
nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta.

Ako poljoprivredni redar u svom radu naiđe na otpor, 
može zatražiti pomoć  nadležne policijske uprave.

 VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 16.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna 
kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom od 
500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba 
obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
10.000,00 kuna kaznit će se prava osoba ako postupi 
protivno odredbama članaka 4. do 10. ove Odluke.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i 
novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u 
iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.   
Novčana kazna može se naplatiti na mjestu 
počinjenja prekršaja ili u roku od tri dana u visini 
polovice propisanog minimuma ili polovice točno 
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određenog iznosa novčane kazne propisane propisom 
o prekršaju za koji je kao kazna propisana samo 
novčana kazna do 2.000,00 kuna za fizičku i 
odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000,00 kuna za 
okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu 
koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 
10.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene 
subjekte, ako je službena osoba ovlaštenog tužitelja, 
osim oštećenika, prekršaj utvrdila:
- obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti
- neposrednim opažanjem
- uporabom tehničkih uređaja
- pregledom vjerodostojne dokumentacije.

Plaćanjem polovice iznosa novčane kazne u 
navedenom roku smatrat će se da je novčana kazna u 
cijelosti plaćena.
Protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u 
zakonskom roku, izdat će se obvezni prekršajni nalog s 
novčanom kaznom, a ako okrivljenik u roku koji mu je 
određen za plaćanje izrečene novčane kazne uplati 
dvije trećine  (2/3) po izrečenom prekršajnom nalogu, 
smatra se da je novčana kazna u cijelosti plaćena.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Općina Brodski Stupnik podnosi Ministarstvu 
poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, 
hranu i selo godišnje izvješće o primjeni propisanih 
mjera iz ove Odluke do 31. ožujka svake tekuće godine 
za prethodnu godinu.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti 
Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog 
zemljišta u općini Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“  broj 15/09).

Članak 19.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:320-01/19-01/01
UBROJ: 2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine 

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

32.

 Na temelju  članka 33. Statuta općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 11/18) i članka 200 a. stavka 1. Zakona o 
zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 
68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 
126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)  Općinsko vijeće općine 
Brodski Stupnik na svojoj 14. sjednici, održanoj 28. 
ožujka 2019.godine, donosi

ODLUKU

o pokretanju i otvaranju pojedinačnog 
ispravnog postupka

I.

� Općina Brodski Stupnik pokrenut će i otvoriti 
pojedinačni ispravni postupak pri zemljišno-knjižnom 
odjelu Općinskog suda u Slavonskom Brodu za k.č.br. 
5200/2, k.o. Odvorci, upisanu u z.k.ul. broj 2157, 
opisana kao gradilište Krajačići, površine 339 m2, sada 
upisano vlasništvo Adama Buđinskog, Grižići br. 19.

II.

� Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine 
Brodsk i  S tupn ik  da  p r ip remi   neophodnu 
dokumentaciju radi podnošenja Prijedloga za 
pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog 
postupka.

III.

� Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom 
glasniku općine Brodski Stupnik“, a  stupa na snagu 
osmog dana od dana donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK

KLASA: 360-01/19-01/02
URBROJ: 2178/03-02-19-8
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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33.

 Na temelju članka 39. stavak 2. i članak 67. 
stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(«Narodne novine» broj 20/18) i članka 33. Statuta 
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» broj 11/18) Općinsko 
vijeće  općine Brodski Stupnik na svojoj 14. sjednici 
održanoj 28. ožujka 2019.godine, donosi  

ODLUKU
  

o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u 
posjed kod zakupa i prodaje

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 
na području općine Brodski Stupnik

I.

� U Povjerenstvo za uvođenje u posjed zakupnika 
i kupaca poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države na području općine Brodski Stupnik imenuju 
se:
1. Zlatko Prskalo, pravnik       
2. Nikola Medved, geodeta     
3. Antonija Lončarić, agronom      

II.

� Zadaća Povjerenstva je  da na osnovi 
sklopljenog ugovor o prodaji ili zakupu, kupca 
odnosno zakupnika uvodi u posjed u roku 30 dana od 
dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva 
dosadašnjeg posjednika, o čemu sastavlja zapisnik. 

III.

� Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke ima pravo 
na naknadu troškova za rad čiji iznos će se  naknadno 
utvrditi.

IV. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK  

KLASA: 320-01/19-01/04
URBROJ:2178/03-02-19-1
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

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

34.

 Na temelju članka 31. stavak 13. i članka 65.  
stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(«Narodne novine» broj 20/18) i članka 33. Statuta 
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» broj 11/18) Općinsko 
vijeće  općine Brodski Stupnik na svojoj 14. sjednici 
održanoj 28. ožujka 2019.godine, donosi

ODLUKU
  

o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup i 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

države na području općine Brodski Stupnik

I.

� U Povjerenstvo za davanje u  zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 
području općine Brodski Stupnik imenuju se po 
jedan predstavnik pravne, geodetske  i agronomske 
struke, te dva predstavnika Općinskog vijeća:
1. � Zlatko Prskalo, pravnik
2. � Nikola Medved, geodeta
3. � Antonija Lončarić, agronom
4. � Marko Čorak, predstavnik Općinskog vijeća
5. � Tomislav Lovinčić, predstavnik Općinskog 

vijeća

II.

� Zadaća Povjerenstva je provođenje postupaka 
davanja u zakup i prodaju  poljoprivrednog zemljišta 
te davanje prijedloga o izboru najpovoljnije ponude. 

III.

� Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke ima pravo 
na naknadu troškova za rad čiji iznos će se  naknadno 
utvrditi.
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IV. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK  

KLASA: 320-01/19-01/03
URBROJ:2178/03-02-19-1
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

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

35.

 Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski 
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 11/18), Natječaja za prikupljanje 
ponuda od 25. srpnja 2008., Odluke o upravljanju i 
raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» broj: 10/11) Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik u skladu sa prijedlogom Radne skupine za 
poticanje ulaganja na svojoj 14. sjednici održanoj 28. 
ožujka 2019. godine, donijelo je 

ODLUKU

o prihvaćanju ponude za prodaju dijela zemljišta 
u Poslovnoj zoni  Brodski Stupnik ponuditelju  

VERTEX d.o.o. Josipa Lovretića 12, 
35000 Slavonski Brod 

I.

� U svrhu razvoja gospodarstva općine Brodski 
Stupnik, Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, 
temeljem provedenog javnog natječaja od 25. srpnja 
2008. godine u Posavskoj Hrvatskoj, prihvaća da se 
izvrši prodaja zemljišta upisanog u zemljišno-knjižni 
uložak broj 1126, katastarske općine  Stari  Slatinik, a 
koja se sastoji iz:
-  dijela kčbr. 1911/4 - Dvorište Jelas  sa 

2površinom od 2795 m , u naravi se nalazi u 
Gospodarskoj zoni «Rižino polje» u Brodskom 

Stupniku, ponuditelju VERTEX d.o.o. Josipa 
Lovret ića  12,  35000 Slavonski  Brod OIB: 
65787786446   po cijeni od 10,00 kuna/m2.

II.

� Ovla šću je  se  Opć i n sk i  nače ln ik  na 
zaključivanje ugovora o kupoprodaji zemljišta  
ponuditelju VERTEX d.o.o. Josipa Lovretića 12, 
35000 Slavonski Brod OIB:65787786446 kojim će se 
regulirati svi imovinsko pravni odnosi.

Ponuditelju će biti omogućena uknjižba prava 
građenja, a po ispunjavanju ugovorenih uvjeta od 
strane VERTEX d.o.o. Josipa Lovretića 12, 35000 
Slavonski Brod OIB:65787786446 naknadno će se 
izvršiti prijenos i uknjižba prava vlasništva. 

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka VERTEX d.o.o. Josipa Lovretića 12, 
35000 Slavonski Brod OIB:65787786446, prijavila se 
na raspisani Natječaj objavljen u «Posavskoj 
Hrvatskoj» od 25. srpnja 2008. godine za kupnju dijela 

2k.č. 1911/4 - Dvorište Jelas  sa površinom od 2795 m , 
koja će biti isparcelizirana prema priloženom 
prijedlogu a koja se u naravi nalazi u Gospodarskoj 
zoni «Rižino polje» u Brodskom Stupniku i ponudio 
cijenu u iznosu od 10,00 kuna/m2. 
Na navedenoj čestici planirana je gradnja poslovno-
proizvodnog objekta u skladu s priloženim Sažetkom 
investicijskog programa. U svrhu valjanosti ponude 
dostavljen je dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 
1.397,50 kuna što iznosi 5% od početne cijene.  
� Tvrtka VERTEX d.o.o. Josipa Lovretića 12, 
35000 Slavonski Brod OIB:65787786446 je uz prijavu 
na Natječaj  priložila svu traženu dokumentaciju: 
Sažetak investicijskog programa, izvadak iz sudskog 
registra, podatke o solventnosti  na dan 24.3.2019.,  
informaciju o bonitetu, račun dobiti i gubitka  za 2016 i 
2017., potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, 
potvrdu općine da nema duga, potvrdu o izvršenoj 
uplati jamčevine i tako ispunila sve uvjete iz Natječaja 
te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o 
prihvaćanju ponude.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/19-01/05
URBROJ:2178/03-02-19-5
Brodski Stupnik,  28. ožujak 2019.g.

Predsjednik �
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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36.

 Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti (NN broj 36/15), članka 8. i 9. Odluke o 
određivanju poslova prijevoza pokojnika  koje se 
financiraju iz proračuna općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
23/15) i članak 33. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
14. sjednici održanoj  28. ožujka 2019.godine, 
donijelo je 

ODLUKU

o izboru osobe za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koje se financiraju iz proračuna 

općine Brodski Stupnik

I.

N a  t e m e l j u  p r o v e d e n o g  p o s t u p k a 
prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja 
poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna općine Brodski Stupnik (preuzimanje i 
prijevoz  umrle osobe  ili posmrtnih ostataka osobe 
za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez 
obdukcije) za razdoblje od četiri godine (2019.-
2023.) izabire se ponudu ponuditelja «PALMA», 
cvjećarna i pogrebne usluge, Andrije Štampara 37, 
OIB:39392394875, vl. Jasna Zirdum uz cijenu od 
600,00 kuna bez PDV-a.

II.

Općinski načelnik sklopit će, temeljem ove 
Odluke s ponuditeljem «PALMA»,  cvjećarna i 
p o g r e b n e  u s l u g e ,  A n d r i j e  Š t a m p a r a  3 7 , 
OIB:39392394875, vl. Jasna Zirdum ugovor o 
obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz proračuna općine Brodski Stupnik na 
rok od 4 godine.

O b r a z l o ž e nj e 

Pravni temelj za donošenja odluke o izboru 
osobe za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 
koji se financiraju iz proračuna općine Brodski 
Stupnik propisan je člankom 9. Zakona o 
pogrebničkoj djelatnosti (NN broj 36/15), kojim je 
određeno da jedinica lokalne samouprave može 
obavljanje poslova povjeriti fizičkoj ili pravnoj 
osobi na temelju pisanog ugovora najdulje na 
vrijeme od četiri godine. 

Sukladno Odluci o određivanju poslova 
prijevoza pokojnika  koje se financiraju iz proračuna 
općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 23/15)  općinski načelnik 
općine Brodski Stupnik 6.03.2019. godine donio je 
Odluku o raspisivanju natječaja za obavljanje  
poslova prijevoza  pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna općine  te imenovao Povjerenstvo za 
provedbu postupka prikupljanja ponuda. Odluka o 
raspisivanju natječaja objavljena je 6.3.2019.g. na 
Internetskim stranicama općine. 

Nakon isteka roka za dostavu ponuda 
Zapisnikom o radu povjerenstva utvrđeno je da je 
pristigla jedna ponuda i to «PALMA», cvjećarna i 
pogrebne usluge, Andrije Štampara 37, Slavonski  
Brod, OIB: 39392394875, vl. Jasna Zirdum.

Ponuda ponuditelja «PALMA»,  cvjećarna i 
pogrebne usluge, Andrije Štampara 37, Slavonski 
Brod, OIB: 39392394875, vl. Jasna Zirdum 
ocjenjuju se prema sadržaju i sposobnosti 
prihvatljivom jer potpuno udovoljava svim uvjetima 
i zahtjevima traženim pozivom za dostavu ponuda. 

 Općinski načelnik predlaže Općinskom 
vijeću donošenje odluke da se za obavljanje poslova 
prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 
općine Brodski Stupnik ustupi ponuditelju 
«PALMA» cvjećarna i pogrebne usluge, Andrije 
Štampara 37, Slavonski Brod, OIB:39392394875, 
vl. Jasna Zirdum, obzirom da je Ponuda od 
22.03.2019. godine  prihvatljiva, prikladna i 
pravilna ponuda sposobnog ponuditelja.  

Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci 
ove Odluke. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
          Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se 
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 
dana od dana dostave Odluke sukladno čl. 77.a 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17).
Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu 
Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno. 

KLASA:UP/I-501-01/19-01/01
URBROJ: 2178/03-02-19-8
Brodski stupnik, 28. ožujak 2019.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  4 8 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18),  
članka 18. stavak 3. Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na području općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 8/17) i članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 14. sjednici 
održanoj 28. ožujka 2019.godine, donosi 

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne 
djelatnosti  održavanja javne rasvjete na 

područje općine Brodski Stupnik

I.

Na temelju provedenog postupka prikupljanja 
ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih 
poslova održavanja javne rasvjete, za razdoblje od 
četiri godine (2019.-2023.) izabire ponudu 
ponuditelja ELEKTROINSTALATERKI OBRT vl. 
Ivan Safundžić, Krajačići 17, 35252 Sibinj 
OIB:17467123552. 

II.

Općinski načelnik sklopit će temeljem ove Odluke, s 
ponuditeljem ELEKTROINSTALATERSKI OBRT 
vl. Ivan Safundžić, Krajačići 17, 35252 Sibinj 
OIB:17467123552, ugovor o obavljanju komunalne 
djelatnosti održavanja javne rasvjete na rok od 4 
godine. 

O b r a z l o ž e nj e 

Pravni temelj za donošenja odluke o izboru osobe za 
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne 
rasvjete propisan je člankom 48. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, kojim je određeno da 
jedinica lokalne samouprave može obavljanje 
komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo 
iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj 
osobi na temelju pisanog ugovora najdulje na 
vrijeme od četiri godine. 
Načelnik općine Brodski Stupnik 12.03.2019. 
godine donio je Odluku o provedbi postupka 
prikupljanju ponuda za obavljanje poslova 
održavanja javne rasvjete na području općine 
Brodski Stupnik te imenovao Povjerenstvo za 

provedbu postupka prikupljanja ponuda. Pozivi za 
dostavu ponuda upućeni su  na tri adrese. 
Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, stručno 
povjerenstvo je utvrdilo da su pravovremeno 
zaprimljene 2 ponude:
1. OBRT  ELEKTRO-TIM  Sv. Valentina 39, 
Vidovci, 34000 Požega, vl. Tomislav Čabraja, 
OIB:74098506277                     
2. ELEKROINSTALATERSKI  OBRT 
vl. Ivan Safundžić, Krajačići 17, 35253 Sibinj 
OIB:17467123552        
� Nakon pregleda dokumentacije priložene 
ponudama utvrđeno je da su obje ponude ocjenjene 
prema sadržaju i sposobnostima  prihvatljive te je 
izvršeno rangiranje ponuda prema cijenama.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude, između 
prihvatljivih ponuda, je najniža ukupna cijena 
ponude. Ponuditelj ELEKROINSTALATERSKI 
OBRT vl. Safundžić Ivan, Krajačići 17, 35253 Sibinj 
OIB:17467123552 ponudio je najnižu ukupnu 
cijenu ponude što je utvrđeno zapisnikom o pregledu 
i ocjeni ponuda.
Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću 
donošenje odluke o prihvaćanju najpovoljnije 
ponude za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području općine 
Brodski Stupnik za razdoblje od 4 godine, 
ponuditelja ELEKTROINSTALATERSKI OBRT 
vl. Safundžić Ivan, Krajačići 17, 35252 Sibinj, 
OIB:17467123552 obzirom da je Ponuda br. 
15/2019 od 22.03.2019. godine prihvatljiva, 
prikladna i pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s 
najnižom cijenom.  
Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove 
Odluke. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
          Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se 
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 
dana od dana dostave Odluke sukladno čl. 77.a 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17).  
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu 
Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno. 

KLASA:UP/I-402-01/19-01/25
URBROJ: 2178/03-02-19-10
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

29.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. 33/01., 60/01., 109/07., 125/08., 36/09., 
144/12., 19/13., 137/15. i 123/17), Zakona o 
državnim potporama („Narodne novine“, br.47/14, 
69/17), članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, 
broj 10/09, 2/11,3/13, 14/14 i 7/18) općinski 
načelnik općine Donji Andrijevci, dana 12.3.2019. 
godine donosi

PROGRAM

potpora male vrijednosti za poticanje razvoja 
malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva 

općine Donji Andrijevci za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom potpora male vrijednosti za poticanja 
razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u 
Općini Donji Andrijevci za 2019. godinu (u daljnjem 
tekstu: Program) utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i 
postupak dodjele bespovratnih potpora općine Donji 
Andrijevci (u daljnjem tekstu: Općina) za poticanje 
razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, 
te obveze korisnika potpore. 

Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg 
Općina dodjeljuje potpore male vrijednosti u smislu 
Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 
2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unije na de minimis 
potpore („Službeni list Europske unije“ br. L352 od 
24. prosinca 2013. godine, u daljnjem tekstu: 
Uredba).

II. CILJ I KORISNICI 

Članak 2.

Općina u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva i obrtništva osigurava financijska 
sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje 
razvoja mikro, malih i srednjih gospodarskih 
subjekata u visini od 50.000,00 kuna u Proračunu 
općine Donji Andrijevci za 2019. godinu. 
Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80 
% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.
U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na 
potporu u trenutku kada po ovom Javnom pozivu 
preostane manji iznos sredstava od zatraženog 
iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u 
visini preostalog iznosa.

Članak 3.

Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti 
mikro, mali i srednji poduzetnici i to isključivo 
trgovačka društva i obrti koji su Zakonom o 
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poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 
novine“, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13., 121/16.,) 
definirani kao subjekti malog gospodarstva, koji 
kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: 
· koji imaju sjedište na području općine Donji 
Andrijevci; 
· koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu; 
· koji imaju najmanje jednog zaposlenog; 
· koji imaju podmirene obveze poreza, 
prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se 
potvrdom nadležne Porezne uprave); 
· koji imaju podmirene obveze prema 
zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom); 
· koji su u skladu s odredbama o potporama 
male vrijednosti - Uredba (dokazuje se Izjavom o 
korištenim potporama male); 
· koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski 
iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako 
su iste dobili (dokazuje se Skupnom izjavom); 
· koji imaju podmirene obveze prema Općini 
(dokazuje se Skupnom izjavom) 
· nad kojima nije otvoren stečajni postupak, 
postupak predstečajne nagodbe ili postupak 
likvidacije. 
Korisnici potpora po ovom Programu ne mogu biti 
poduzetnici koji su prema Odluci o Nacionalnoj 
klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. 
(„Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registrirani 
za područje A: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. 
Korisnici potpore po ovom Programu ne mogu biti 
poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene: 
proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske 
opreme; kockarnice, kladionice i slične djelatnosti; 
proizvodnju, preradu i distribuciju duhana; 
provođenje pokusa na životinjama; ugostiteljski 
objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; 
benzinske postaje; prodajne autosalone.

Članak 4.

Prava na bespovratne potpore iz ovog Programa 
ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera odnosno 
Projekata:
1. Potpore za sudjelovanje na domaćim i 
inozemnim sajmovima
2. Potpore za izradu web stranice ili web shopa
3. Potpore za stručno osposobljavanje 
zaposlenika
4. Potpore za uređenje/prenamjenu poslovnog 
prostora i prostora potrebnih za provođenje poslovne 
djelatnosti

III. KRITERIJI DODJELA POTPORA

Članak 5.

Podnositelj prijave kako bi ostvario pravno na 
bespovratnu potporu uz prijavu mora priložiti 
sljedeću dokumentaciju:
· izjavu o korištenim potporama male 
vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do 
sada nije koristio potpore male vrijednosti);
· izjavu o korištenim potporama male 
vrijednosti za povezane osobe;
· skupnu izjavu;
· izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne 
stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
· potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga 
po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od 
dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena 
odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno 
posebnim propisima; 
· presliku obrasca JOPPD (stranica A i B) za 
prethodni mjesec i potvrda Porezne uprave o 
njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je 
jedini zaposleni u obrtu;
· predračun (ponuda) ili račun za troškove 
sudjelovanja na sajmu/izrade web stranice ili web 
shopa/stručnog osposobljavanja/za uređenje/ 
prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih 
za provođenje poslovne djelatnosti.

Članak 6.

Potpore za sudjelovanje na domaćim i 
inozemnim sajmovima

Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i 
inozemnim sajmovima koji se održavaju u 2019. 
godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave 
ovog Javnog poziva, ali samo za sajmove održane u 
2019. godini. 
Prihvatljivi troškovi su:
· troškovi zakupa izložbenog prostora,
· troškovi uređenja i opremanja izložbenog 
prostora,
· t r o š k o v i  i z r a d e  p i s a n o g / t i s k a n o g 
promidžbenog materijala direktno vezanog uz 
nastup na  sajmu. 
Neprihvatljivi troškovi su:
· troškovi nabave potrošne robe,
· troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza 
sudionika na sajmu.
Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80 
% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
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pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.
Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj 
kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Članak 7.

Potpore za izrada web stranice ili web shopa

Potpore se dodjeljuju za izradu web stranice ili web 
shopa u 2018. godini, a priznaju se i troškovi nastali 
prije objave ovog Javnog poziva, ali samo za web 
stranice ili web shopove izrađene u 2018. godini. 
Prihvatljivi troškovi su:
· troškovi izrade web stranice,
· troškovi izrade web shopa.
Neprihvatljivi troškovi su:
· potrošna roba,
· plaćanje softwera i hardwera koji nisu 
potrebni za izradu web stranice ili web shopa.

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80 
% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.
Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj 
kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Članak 8.

Potpore za stručno osposobljavanje zaposlenika

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za stručno 
osposobljavanje zaposlenika. 

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju 
najmanje jednog zaposlenog i koji obavljaju 
djelatnost tijekom cijele godine. 

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:
· usavršavanja u zanimanju,
· dopunska  poduze tn ička  i zobrazba 
(seminari, tečajevi i sl.) vezana uz osnovnu 
djelatnost i informatičko obrazovanje.
Prihvatljivi troškovi su:
· troškovi usavršavanja, seminara, tečajeva i 
slično
Neprihvatljivi troškovi su:
· troškovi nabave potrošne robe,
· troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza 
sudionika na sajmu.

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80 
% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj 
kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Članak 9.

Potpore za uređenje/prenamjenu poslovnog 
prostora i prostora potrebnih 

za provođenje poslovne djelatnosti

Potpore  se  dod je l ju ju  poduze tn ic ima  za 
uređenje/prenamjenu poslovnog prostora i prostora 
potrebnih 
za provođenje poslovne djelatnosti. 

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju 
najmanje jednog zaposlenog i koji obavljaju 
djelatnost tijekom cijele godine. 

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:
· građevinske radove radi  uređenja/ 
prenamjene poslovnog prostora,
· građevinske radove radi  uređenja/ 
prenamjene drugih prostora potrebnih za provođenje 
poslovne djelatnosti.
Prihvatljivi troškovi su:
· troškovi građevinskih radova,
· troškovi građevinskog materijala.
Neprihvatljivi troškovi su:
· troškovi nabavke građevinske opreme,
· troškovi nabavke opreme za poslovnu 
djelatnost.

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80 
% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.
Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj 
kalendarskoj godini samo jedna potpora.

I. POSTUPAK DODJELE I ISPLATE POTPORA, 
ROKOVI I OBVEZE KORISNIKA POTPORA 

Članak 10.

Postupak dodjele potpora iz članaka 6., 7., 8. i 9. 
ovog Programa pokreće se i provodi temeljem 
Javnog poziva i kriterija propisanih ovim 
Programom koji se objavljuje na mrežnim 
stranicama općine. 
Javni poziv sadrži podatke o: nazivu tijela koje 
objavljuje javni poziv; predmetu javnog poziva; 
namjeni i visini moguće potpore; uvjetima za 
podnošenje prijava; potrebnoj dokumentaciji; 
načinu, mjestu i roku podnošenja prijave; načinu 
objave odluke o dodjeli potpore. 
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Javni poziv otvoren je do utroška sredstava 
planiranih u proračunu općine za određenu namjenu, 
a najkasnije do 30. studenog tekuće godine. 
Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascu s 
potrebnom dokumentacijom, a objavit će se na 
mrežnim stranicama općine. 
Prilikom pregleda prijava Jedinstveni upravni odjel 
može uputiti podnositelju prijave zahtjev za dopunu, 
osim dokumentacije koju je podnositelj bio obvezan 
priložiti uz prijavu. Podnositelj je dužan dopuniti 
prijavu u roku od 8 (osam) dana od dana primitka 
zahtjeva za dopunu. U slučaju potrebe Jedinstveni 
upravni može zatražiti od podnositelja prijave 
dostavu dodatne dokumentacije i tražiti dodatna 
pojašnjenja. 

Članak 11.

Postupak obrade podnesenih prijava provodi 
Povjerenstvo za potpore (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje 
imenuje općinski načelnik. 
U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja 
sljedeće poslove: razmatra podnesene prijave i 
utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore, 
ocjenjuje i vrednuje podnesene prijave, utvrđuje 
Prijedlog Odluke o dodjeli potpore. 

Članak 12.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva 
predsjednik Povjerenstva. 
Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje 
redoslijedom zaprimanja. O radu Povjerenstva vodi 
se zapisnik. 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo 
obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 13.

Prijedlog Odluke o dodjeli potpore utvrđuje 
Povjerenstvo, a Odluku o dodjeli potpore donosi 
općinski načelnik. 
Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih 
u Proračunu općine za tu namjenu, odnosno do 30. 
studenog tekuće godine. 
Podnositelj prijave nema pravo na potporu ukoliko je 
za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora. 
Odluka iz stavka 1. ovog članka obvezno se 
objavljuje na mrežnim stranicama općine u roku od 
15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o 
dodjeli potpore. 
Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju 
dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama 

potpora i namjenama za koje je odobrena potpora. 
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se 
Ministarstvo financija sukladno Zakonu o državnim 
potporama („Narodne novine“ br. 47/14, 69/2017.) i 
Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora i 
podataka o državnim potporama („Narodne novine“ 
br. 121/2016.) 

Članak 14.

S korisnicima potpore iz članaka 6., 7., 8. i 9. ovog 
Programa zaključuje se Ugovor, a odobrena sredstva 
potpore isplaćuju se na IBAN korisnika potpore 
odnosno podnositelja prijave po potpisu Ugovora.
Potpora se smatra dodijeljenom datumom potpisa 
Ugovora i u iznosu koji je naveden Ugovorom, bez 
obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem 
iznosu. 
Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze 
korisnika potpore i općine. Ugovor obvezno sadrži 
odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju 
trajanje projekta uključujući datum početka 
provedbe, iznos do kojeg Općina preuzima obvezu 
sufinanciranja, opis svih aktivnosti koje je korisnik 
dužan provesti, uvjete prihvaćanja troškova i 
plaćanja, obvezu dostave opisnog i financijskog 
izvješća o izvršenju, rokove izvršenja pojedinih 
obveza korisnika, odredbe o mogućnostima 
prenamjene sredstava, nadzoru i financijskoj 
provjeri na licu mjesta te odredbe o obvezi povrata 
sredstava. 

Članak 15.

Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv i 
donošenjem Odluke o dodjeli potpore, korisnik 
potpore daje odobrenje Općini da osnovne podatke o 
korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj 
mrežnoj stranici općine te u drugim izvještajima. 

Članak 16.

Korisnik potpore se obvezuje na namjensko 
korištenje sredstava potpore. Korisnik potpore se 
obvezuje dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu 
dokaze odnosno preslike računa o namjenskom 
korištenju sredstava potpore za namjenu navedenu u 
Ugovoru koji glase na korisnika potpore te 
pripadajući izvadak po transakcijskom računu kojim 
se dokazuje izvršeno plaćanja. 
Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne 
prihvaćaju se kao dokaz o namjenskom korištenju 
sredstava potpore. 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje 
sredstava potpore moraju biti iz tekuće godine i 
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odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je 
navedeno u ponudama ili predračunima dostavljenim 
uz prijavu. 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje 
sredstava potpore ne smiju se koristiti za pravdanje 
drugih potpora koje dodjeljuju ostali davatelji državnih 
potpora. 
Krajnji rok za dostavu dokaza (preslika računa i 
pripadajućeg izvatka po transakcijskom računu) o 
namjenskom korištenju sredstava potpore je 31. 
prosinac 2019. godine. 
Nadzor nad namjenskim korištenjem potpore provodi 
Jedinstveni upravni odjel temeljem dokumentiranog 
izvješća korisnika potpore, a po potrebi i kontrolom na 
licu mjesta. 
Općina radi nadzora namjenskog korištenja sredstava 
potpore može neposredno kontaktirati sve pravne i 
f iz ičke  osobe  koj ima je  prema pr i loženoj 
dokumentaciji korisnik potpore isplatio novčana 
sredstva koja je dobio od općine za financiranje 
aktivnosti iz Ugovora. Ukoliko se utvrdi nenamjensko 
korištenje potpore, korisnik potpore u obvezi je 
nenamjenski utrošena sredstva uplatiti u Proračun 
općine. 
Ukoliko korisnik potpore u skladu s Javnim pozivom 
ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene 
neistinite dokumentacije, suprotno uvjetima 
utvrđenim Javnim pozivom ili se utvrdi da je za istu 
namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena 
sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se 
obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u 
Proračun općine, te se isključuje iz dodjele potpore 
sljedeće godine. 

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17.

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

KLASA: 311-01/19-01/1
URBROJ: 2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 12.3.2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

30.

 Sukladno članku 36. Statuta općine Donji 
Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije" broj 10/09, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18) općinski 
načelnik općine Donji Andrijevci dana 29.3.2019., 
donosi 

ODLUKU 

o objavi Javnog poziva za dodjelu sredstava za 
sufinanciranje provedbe EU projekata na 

lokalnoj razini za 2019. godinu

Članak 1.

� Ovom Odlukom određuje se objava Javnog 
poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe 
EU projekata na lokalnoj razini za 2019. godinu.
 Sredstva se dodjeljuju udrugama sa sjedištem 
na području općine Donji Andrijevci koje imaju 
sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz 
fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) 
u okviru programa „Konkurentnost i kohezija“, 
„Učinkoviti ljudski potencijali“ i „Program ruralnog 
razvoja“ Republike Hrvatske programsko razdoblje 
2014.-2020.
� Sredstva se iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju 
na temelju javnog poziva i kriterijima i uvjetima 
propisanim u javnom pozivu.

Članak 2.
�
 Sredstva za sufinanciranje provedbe EU 
projekata na lokalnoj razini osigurana su u Proračunu 
općine Donji Andrijevci za 2019. 

Članak 3.
�
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 007-01/19-01/12
URBROJ: 2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 29.3.2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.
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OPĆINA  OKUČANI

11.

 Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. 
stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 
137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06.,141/06., 
146/08., 38/09. i 153/09., 143/12, 152/14), članka 
65. stavka 2. i članka 69. Zakona o sportu („Narodne 
novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 
94/13.) i članka 34. Statuta općine Okučani 
("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" br. 
10/9, 4/13, 3/18 i 7/18) Općinsko vijeće općine 
Okučani na svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 
2019.godine donijelo je

ODLUKU

o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina u vlasništvu općine Okučani

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i 
korištenja javnih sportskih građevina i drugih 
sportskih građevina u vlasništvu općine Okučani.
Javnim sportskim građevinama smatraju se 
građevine koje su u vlasništvu općine Okučani, te se 
trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u 
sportu.
Sportskim građevinama smatraju se uređene i 

opremljene površine i građevine u kojima se provode 
sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta 
propisanih posebnim propisima za te građevine 
zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu odredbama 
Zakona o sportu.

Članak 2.

Ovisno o značenju za sport općine Okučani i načinu 
upravljanja javne sportske građevine i druge 
sportske građevine u vlasništvu općine Okučani 
(dalje u tekstu:sportske građevine) su:

1.  sportske građevine I.  kategorije – 
predstavljaju građevine – nogometna igrališta s 
pratećim objektima – svlačionicama, uredskim – 
klubskim prostorijama u naselju Okučani.

Članak 3.

U poslove upravljanja sportskim građevinama 
ubrajaju se sljedeći poslovi:
1. redovito, tekuće i investicijsko održavanje 
sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom 
smislu, prema namjeni građevine, a posebno za 
provođenje programa javnih potreba u sportu općine 
Okučani;
2. davanje u zakup ili podzakup dijelova 
sportske građevine za obavljanje sportske 
djelatnosti;
3. davanje u zakup ili podzakup poslovnog 
prostora u okviru sportske građevine, sukladno 
posebnim propisima
4. primjerena zaštita sportske građevine;
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5. određivanje i provođenje unutarnjeg reda u 
sportskoj građevini;
6. primjerno osiguranje sportske građevine;
7. obavljanje povremenih i godišnjih pregleda 
sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u 
građevinskom i funkcionalnom smislu;
8. kontrola korištenja sportske građevine 
sukladno sklopljenim ugovorima;
9. donošenje godišnjeg programa upravljanja 
sportskom građevinom;
10. drugi poslovi koji, prema posebnim 
propisima, spadaju u upravljanje sportskom 
građevinom.
Modernizacija i rekonstrkucija - kapitalno 
investiranje na sportskim građevinama provodi se u 
suradnji upravitelja i vlasnika objekta – općine 
Okučani.
Ovisno o uvjetima nositelj investicijskih radova na 
sportskom objektu mogu biti i upravitelj i Općina 
Okučani ovisno o prilikama i izvorima financiranja.

Članak 4.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina 
uređuje se ovisno o njihovu značenju za sport na 
području općine Okučani i provođenju programa 
javnih potreba u sportu općine Okučani.
Vlasnik sportske građevine I. kategorije iz članka 2. 
ove Odluke je Općina Okučani, a daju se na 
upravljanje i korištenje sportskim udrugama s 
područja općine Okučani.

Članak 5.

Upravljanje i korištenje sportskih građevina može se 
povjeriti sportskim klubovima i savezima, sportskoj 
zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima za 
obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i 
održavanja sportskih građevina.

Članak 6.

Upravljanje građevinama povjerava se na 
neodređeno vrijeme, a isto se može prekinuti:

- odlukom vlasnika, općine Okučani;
- prestankom rada ili promjenom djelatnosti 

udruge upravitelja;
- prestankom potrebe upotrebe i korištenja od 

strane upravitelja,

Članak 7.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina iz 
članka 2. ove Odluke regulira se ugovorom između 
općine i upravitelja iz članka 4. i 5. ove Odluke.

Ugovor u ime općine Okučani sklapa Općinski 
načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena osoba upisana 
u Registar udruga Republike Hrvatske.

II. UVJETI UPRAVLJANJA I 
KORIŠTENJA SPORTSKIM 

GRAĐEVINAMA

Članak 8.

Predmet upravljanja u pravilu je određena sportska 
građevina kao jedinstvena cjelina, odnosno svi 
zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i 
poslovni te prateći prostori i oprema, odnosno 
nogometna igrališta i prateća oprema, te uredske 
prostoriije i prateća oprema.

Članak 9.

Općina Okučani upravljanje i korištenje sportskih 
građevina dodjeljuje temeljem javnog poziva.
Javni poziv na upravljanje i korištenje športskih 
građevina s uvjetima i dokumentacijom potrebnom 
za ostvarivanje prava upravljanja i korištenja 
određene sportske građevine objavit će se na web 
stranicama i oglasnoj ploči općine Okučani.
Temeljem zahtjeva iz javnog poziva i dokaza o 
ispunjavanju uvjeta navedenih u javnom pozivu, 
propisanih posebnim zakonom i ovom Odlukom, 
Općinski načelnik može povjeriti upravljanje i 
korištenje određene sportske građevine pravnim 
osobama iz članka 1. i 5. ove Odluke bez naknade, 
pod uvjetom da se u sportskoj građevini ne obavlja 
gospodarska aktivnost.
Zahtjev za povjeravanjem upravljanja športskom 
građevinom podnosi se Jedinstvenom upravnom 
odjelu općine Okučani.

Članak 10.

Odluku o povjeravanju upravljanja sportskim 
građevinama iz članka 2. ove Odluke donosi 
Općinski načelnik.

Članak 11.

Međusobna prava i obveze između općine Okučani 
kao vlasnika sportske građevine i pravne osobe iz 
područja športa kojoj se povjerava športska 
građevina na upravljanje i korištenje (u daljnjem 
tekstu: upravitelj) regulirat će se Ugovorom o 
upravljanju i korištenju sportske građevine (u 
daljnjem tekstu: Ugovor) koji u ime općine Okučani 
sklapa Općinski načelnik, a u ime upravitelja osoba 
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ovlaštena osoba upisana u Registar udruga.

Članak 12.

Ugovorom se obvezuje upravitelj da športskom 
građevinom upravlja pažnjom dobrog gospodara.
Upravitelj je dužan osigurati redovito funkcioniranje 
i tekuće održavanje cijele građevine.

Članak 13.

Poslovi upravljanja sportskom građevinom u pravilu 
se povjeravaju jednom upravitelju radi
jednostavnijeg i odgovornijeg gospodarenja 
športskom građevinom.
Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.

Članak 14.

Ugovorom će se osobito obvezati upravitelja 
sportske građevine da sve sportske sadržaje 
građevine, kao i prateće sadržaje (svlačionice, 
spremišta za rekvizite i sve ostale dijelove u funkciji 
sporta) te opremu koja služi sportskoj djelatnosti, 
koristi za svoju sportsku djelatnost i
za djelatnost sportskih udruga koje su ih do sada 
koristile kao i sportske udruge kojima to bude 
odobreno uz dogovorene uvjete.

III. ZAKUP

Članak 15.

Poslovni i drugi prostori sportske građevine koji nisu 
u funkciji obavljanja sportske djelatnosti,
mogu se od strane upravitelja dati u zakup i u njima 
se može obavljati samo ona djelatnost koja je 
dopuštena za lokaciju na kojoj se nalazi sportska 
građevina.
Ugovor o zakupu ne može biti sklopljen na duži rok 
od roka koji je sklopljen Ugovorom između vlasnika 
sportske građevine i upravitelja.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor, dio 
poslovnog prostora ili drugi prostor iz stavka 1. ovog 
članka dati u podzakup, a ugovor sklopljen protivno 
ovoj odredbi ništetan je.
Upravitelj je dužan prije pokretanja postupka 
davanja sportskih građevina iz stavka 2. ove Odluke 
pribaviti pisanu suglasnost Vlasnika, općine 
Okučani.

Članak 16.

Za provođenje postupka davanja u zakup 

odgovarajućeg prostora primjenjuje odredbe 
posebnih propisa.
Na prijedlog ugovora o zakupu suglasnost daje 
Općinski načelnik.

Članak 17.

Ostvareni prihod od zakupa i korištenja sportske 
građevine s osnova odvijanja sportskih, kulturnih i 
gospodarskih manifestacija upravitelj je dužan 
namjenski uložiti u daljnje održavanje i daljnje 
poboljšanje uvjeta rada na sportskoj građevini.

Članak 18.

Ugovorom će se omogućiti upravitelju da sam ili u 
suradnji s drugom pravnom ili fizičkom osobom, 
odnosno sa zakupcem ulaže sredstva u poboljšanje 
uvjeta rada sportskih ili poslovnih sadržaja na 
određenoj sportskoj građevini, uz suglasnost 
Općinskog načelnika.
Fizičke i pravne osobe vlastitim ulaganjem kao 
investitori ne stječu pravo vlasništva na izgrađenim 
sportskim ili poslovnim prostorima, već stječu pravo 
korištenja i zakupa, odnosno
podzakupa na određeni rok sukladno odluci 
nadležnog tijela.

IV. NADZOR

Članak 19.
Općinski načelnik nadzire:
- namjensko korištenje sportske građevine
- održavanje sportskih građevina u skladu s 

obvezama što ih je preuzeo zakupnik
- korištenje sportskih građevina tako da se 

poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih aktivnosti
- provođenje zaključenih ugovora o davanju u 

zakup i podzakup sportske građevina
- gospodarenje sportskim građevinama s 

namjerom smanjivanja cijene korištenja 
sportske

- građevine - investicijsko održavanje 
građevine.

V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Na upravljanje i korištenje sportske građevine, ako 
ovom Odlukom ni je  određeno drugači je , 
primjenjuju se opći propisi o upravljanju 
nekretninama i propisi o sportskim građevinama.
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Članak 21.

Korisnici javnih sportskih građevina i nekretnina koji 
nemaju regulirani odnos s Općinom, u skladu s ovom 
Odlukom dužni su sklopiti ugovore o upravljanju i 
korištenju športskih građevina u roku od 3 mjeseca od 
stupanja na snagu ove Odluke.
Na korisnike koji imaju sklopljene Ugovore o 
korištenju i upravljanju sportskim građevinama 
primjenjivat će se odredbe tih ugovora do objave 
javnog poziva.

Članak 22.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ: 2178/21-01-19-1
Okučani, 29. ožujka  2019.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac, v.r.

12.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) , Općinsko vijeće općine 
Okučani na svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 
2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća Komisije za redovni godišnji 
popis imovine općine Okučani za 2018. god.

I.

Usvaja se Izvješće Komisije za redovni godišnji popis 
imovine općine Okučani sa stanjem 31. prosinca 2018. 
godine.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 406-08/19-01-01
URBROJ: 2178/21-01-19-01
Okučani, 29. ožujka 2019. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.

13.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09, 4/13, 3/18 i 7/18), Općinsko vijeće općine 
Okučani na svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 
2019. godine

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća načelnika o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom za 2018. godinu

I.

Usvaja se Izvješće načelnika o provedbi plana 
gospodarenja otpadom za 2018. godinu.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 351-02/19-01-01
URBROJ: 2178/21-01-19-01
Okučani, 29. ožujka 2019. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.
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14.

IZVJEŠĆE 

načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
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1. UVOD

Naziv jedinice lokalne samouprave  Općina Okučani  

Adresa  Trg Dr. Franje Tuđmana 2, Okučani  

Županija  Brodsko -posavska  

 

Općina Okučani smještena je na krajnjem zapadu Brodsko posavske županije. Svojim zapadnim i južnim rubom 
graniči sa Sisačko-moslavačkom županijom, dok sjeverni rub predstavlja granicu prema Požeško-slavonskoj 
županiji. Svojim preostalim istočnim rubnim dijelovima Općina Okučani graniči s Općinama Cernik, Gornji 
Bogićevci i Stara Gradiška. 

Slika 1: Položaj općine u Brodsko-posavskoj županiji 

Područje općine prostire se na 159,31 km² i obuhvaća 17 naselja: Benkovac, Bijela Stijena, Bobare, Bodegraj, 
Cage, Čaprginci, Čovac, Donji Rogolji, Gornji Rogolji, Lađevac, Lještani, Mašićka Šagovina, Okučani, Širinci, 

2
Trnakovac, Vrbovljani i Žumberkovac. U odnosu na prostor Županije sa površinom od 2.027 km , područje općine 
čini 7,85% površine Županije.
Prema županijskom prosjeku, Općina Okučani sa ukupno 17 naselja čini jedinicu lokalne samouprave s najvećim 
brojem naselja. Kao rezultat tako velikog broja naselja, javlja se njihova prosječno manja naseljenost, pa u odnosu 
na druge lokalne samouprave, ima više manjih naselja.
Prema podacima Popisa stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2011. godine na području općine Okučani 
boravilo je 3.447 stanovnika. 
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Tablica 1: Broj stanovnika i kućanstava na području općine Okučani po naseljima 2011. godine

Naselje  Broj stanovnika  Broj kućanstava  

Benkovac  120  45  

Bijela Stijena  30  17  

Bobare  16  13  

Bodegraj  392  145  

Cage  426  140  

Čaprginci  3 4 

Čovac  139  65  

Donji Rogolji
 

40
 

13
 

Gornji Rogolji
 

26
 

10
 

Lađevac
 

269
 

99
 

Lještani
 

19
 

6
 

Okučani
 

1.598
 

582
 

Šagovina Mašićka
 

7
 

7
 

Širinci
 

2
 

1
 

Trnakovac
 

126
 

40
 

Vrbovljani
 

230
 

111
 

Žuberkovac
 

4
 

5
 

UKUPNO:
 

3.447
 

1.303
 

 

Iz Tablice 1. vidljivo je da je najveća koncentracija stanovništva u naselju Okučani koje je ujedno i  
administrativno naselje istoimene općine. Zbog velikog broja naselja također se uočava disperzna naseljenost, pa 
tako 9 naselja ima manje od 50 stanovnika. Disperzna naseljenost predstavlja otežavajuću okolnost u uređenju 
prostora (izgradnja infrastrukture, otežana cjelokupna organizacija prostora) kao i uspostavljanju cjelovitog 
sustava održivog gospodarenja otpadom.
Na području općine Okučani djeluje komunalno poduzeće „Sloboština“ d.o.o., u vlasništvu općine Okučani, koje 
vrši javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. 
Komunalnu djelatnost navedeno poduzeće obavlja na području koje obuhvaća površinu veću od 159 km² , s 3.447 
stanovnika.
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Na području općine Okučani sustav prikupljanja otpada obuhvaća:
ü Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
ü Prikupljanje glomaznog otpada
ü Odvojeno prikupljanje otpada
Na području općine Okučani nema odlagališta otpada.
S ciljem usklađivanja postojećeg Plana gospodarenja otpadom sa EU standardima, odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05) i 
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022., Općina Okučani izradila je novi 
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022., a koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 
dana 31. siječnja 2018. 
Člankom 20. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19) 
propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i 
objavljuje ga u svom službenom glasilu. Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi 
Plana i objedinjena izvješća Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu 
kalendarsku godinu. 
Stoga načelnik općine Okučani podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom, koje 
se poglavito odnosi na provedbu utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera tijekom 2018. godine.

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom Zakon o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19) definirao je red prvenstva gospodarenja 
otpadom na sljedeći način:
1. sprječavanje nastanka otpada (mjere kojima se smanjuju količine otpada uključujući ponovnu uporabu 
proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda),
2. priprema za ponovnu uporabu (postupci oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali 
otpad provjerom, čišćenjem ili popravkom, pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade),
3. recikliranje (svaki postupak oporabe kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za 
izvornu ili drugu svrhu, osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao 
gorivo ili materijal za zatrpavanje),
4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i
5. zbrinjavanje otpada. 
Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje 
zaštita okoliša, a osobito na temelju načela:
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Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), jedinica lokalne samouprave dužna 
je na svom području osigurati:
Ř javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada (davatelj 
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužan je obračunati cijenu javne usluge na 
način kojim se osigurava primjena načela „onečišćivač plaća“, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, 
redovitost i kvalitetu pružanja te usluge. Davatelj usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 
otpada dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge iz članka razmjerno količini predanog otpada u 
obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili 
volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika),
Ř odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada,
Ř sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te uklanjanje 
tako odbačenog otpada,
Ř provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
Ř donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom JLS,
Ř provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i
Ř mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada
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Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu prethodno navedenih obveza na kvalitetan, postojan i 
ekonomski učinkovit način u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i održivog gospodarenja 
otpadom osiguravajući pri tome javnost rada.
Općina Okučani ispunjava sve gore navedene obveze, propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te je 
dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje 
gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Općina Okučani nema uspostavljeno sporazumno zajedničko rješenje poslovanja sa drugim jedinicama lokalne 
samouprave za gore navedene obveze.

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE OKUČANI

Prostorni plan uređenja općine Okučani objavljen je u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije br. 02/03, 
03/09 i 21/16.
Općinsko vijeće općine Okučani donijelo je dana 4.8.2016. godine Odluku o određivanju lokacije reciklažnog 
dvorišta za područje općine Okučani na području k.o. Okučani, kč.br. 817, na području Proizvodno poslovne zone 
Okučani; te će ista biti uvrštena u dokumente prostornog uređenja prilikom sljedećih izmjena i dopuna.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19) propisano je da su jedinice lokalne 
samouprave, pa tako i Općina, dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom, te za prijedlog Plana ishoditi prethodnu 
suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Plan 
se donosi za 6 godina, a njegove izmjene prema potrebi.
Općinsko vijeće općine Okučani na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijelo je Odluku o izradi 
planskog dokumenta Plana gospodarenja otpadom općine Okučani za razdoblje od 2017.-2022. godine, te je isti 
izradila tijekom 2017. godine u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Strategijom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05) i Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.. Za navedeni Plan proveden je postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja Plana na okoliš, ishođeno je mišljenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša Brodsko-posavske Županije te je isti usvojen na sjednici Općinskog vijeća općine Okučani dana 
31.01.2018. 
Plan gospodarenja otpadom općine Okučani za razdoblje od 2017.-2022. sadrži sljedeće cjeline: uvod, 
zakonodavni okvir, analiza te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području općine uključujući 
ostvarivanje ciljeva, podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljanje otpada, odlaganje 
komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanje ciljeva, podaci o postojećim i planiranim građevinama i 
uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 
mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada uključujući izobrazno-
informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, obveze općine Okučani sukladno ZOGO-u, popis projekata 
važnih za provedbu odredbi Plana, organizacijski aspekti, izvori i visina fiancijskih sredstava za provedbu mjera 
gospodarenja otpadom te završne odredbe i zaštita okoliša.
Cilj Plana je definirati osnovne okvire za uspostavu cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom na 
području općine u navedenom razdoblju. Planom je reguliran postojeći sustav zbrinjavanja otpada općine 
Okučani, te se planiraju mjere za njegovo unapređenje. 
Plan gospodarenja otpadom je uz Prostorni plan jedan od temeljnih dokumenata kojim se analizira, određuje i 
usmjerava gospodarenje otpadom, odnosno sustav gospodarenja otpadom na području općine i to u skladu s 
obvezama i smjernicama postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih lokalnih i planskih 
dokumenata.
Planom gospodarenja otpadom na području općine Okučani definirane su sljedeće opće mjere:
Ř provoditi organizirano sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine
Ř osigurati i promicati odvojeno prikupljanje pojedinih tokova otpada na mjestu nastanka čime se osigurava 
ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba odvojeno prikupljenog otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina 
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ostatnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu otpada
Ř prikupljeni komunalni otpad zbrinjavati na postojećem odlagalištu otpada Šagulje - Ivik sve do otvaranja 
centra za gospodarenje otpadom
Ř izgraditi jedno reciklažno dvorište 
Ř kontinuirano prazniti sabirna mjesta (zelene otoke) u svim naseljima te po potrebi dodati još spremnika za 
određene vrste otpada

Izbjegavanje nastajanja otpada je najpovoljnija metoda za rješavanje problema otpada te s drugim mjerama za 
smanjivanje nastajanja otpada čini najvažniju kariku u sustavu gospodarenja otpadom. Stoga su Planom 
gospodarenja otpadom na području općine Okučani definirane mjere izbjegavanja nastanka otpada koje 
obuhvaćaju: 
Ř Izobrazno-informativne aktivnost:

- izdavanje informativnih tiskovina (letaka, prospekata, brošura i slično) o pojedinim aspektima gospodarenja 
otpadom
- uspostava i ažurno održavanje stranice s informacijama o gospodarenju otpadom (u sklopu službene web 
stranice općine)
- poticanje aktivne suradnje s ekološkim udrugama i svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na 
primjeni mjera za smanjenje komunalnog otpada
- organiziranje radionica u vrtićima i osnovnom školom s ciljem razvoja svijesti o održivom gospodarenju 
otpadom od najranije dobi
- provedba akcija kojima se potiče aktivan stav stanovnika prema zbrinjavanju otpada i osnažuje njihova 
ekološka svijest (npr. akcije uređenja zelenih površina)
- promicanje akcija u funkciji zaštite okoliša (npr. zamjena plastičnih vrećica tekstilnim ili vrećicama od 
recikliranog materijala)
- informiranje javnosti o tijeku projekta izgradnje reciklažnog dvorišta/o mogućnostima zbrinjavanja otpada 
na reciklažnom dvorištu (nakon što isto bude stavljeno u funkciju)

Ř davanje suglasnosti pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima za provedbu akcija prikupljanja otpada
Ř poticanje stanovništva na aktivno sudjelovanje u akcijama prikupljanja otpada
Ř pravovremeno obavještavanje stanovništva o provedbi akcija prikupljanja otpada
Ř provedba nadzora nad akcijama prikupljanja otpada
Ř pravovremena dostava izvješća o provedenim akcijama nadležnim tijelima

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

Na području općine Okučani provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada kojeg provodi komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. 
iz Okučana. Prikupljeni komunalni otpad se zbrinjava na odlagalištu komunalnog otpada Šagulje-Ivik na području 
Grada Nove Gradiške.
Na području općine se iz kućanstava prikuplja isključivo mješoviti komunalni otpad, bez izdvajanja korisnih i/ili 
štetnih otpadnih tvari. Biorazgradivi otpad se prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Sakupljanje 
otpada u Općini Okučani za kućanstva je organizirano putem posuda volumena 120 l, a organiziranim odvozom 
otpada obuhvaćena su sva kućanstva na području općine. Također, 10 kontejnera za odlaganje miješanog 
komunalnog otpada zapremnine 1100 l raspoređeno je registriranim poslovnim subjektima na području općine, a 4 
kontejnera su postavljena na mjesnim grobljima. “
Krupni (glomazni) komunalni otpad sakupljao se na zahtjev građana tijekom cijele godine te se besplatno odvozio 
na odlagalište Šagulje-Ivik. Ukoliko se radilo o korisnom glomaznom otpadu, tada se isti izdvajao i reciklirao. 
Uspostavljen je sustav odvojenog sakupljanja otpada te se mjere odvojenog sakupljanja otpada provode putem 17 
zelenih otoka. Na svim zelenim otocima postavljeni su spremnici za najzastupljenije vrste otpada: staklo, papir i 
PET ambalažu, a na pojedinim lokacijama su također postavljeni i spremnici za najlon, baterije, lijekove i tekstil.
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Tablica 2: Lokacije zelenih otoka na području općine Okučani

Naselje  Broj zelenih otoka  

Lađevac  1 

Bodegraj  1  

Vrbovljani  1  

Čovac  1 

Benkovac  1 

Trnakovac  1 

Rogolji  1  

Bobare  1 

Cage  1 

Okučani  

Ulica Ante Starčevića – 3 

Trg dr. Franje Tuđmana – 1 

Ulica Grigora Viteza – 1 

Ulica Alojzija Stepinca – 2 

Ulica kralja Tomislava - 1  

UKUPNO:  17  

 Izvor podataka: Sloboština d.o.o.

Tijekom cijele godine spremnici zelenih otoka su se povremeno nadopunjavali potrebnim spremnicima, a prema 
potrebama stanovništva isti su se povremeno i premještali na druge lokacije.
Prikupljeni papir i karton predaje se na obradu poduzeću Unijapapir d.d., dok se otpadno staklo predaje na obradu 
poduzeću Unija Nova d.o.o. 
U cilju unapređenja sustava gospodarenja otpadom, Općina Okučani započela je s provedbom projekta izgradnje 
reciklažnog dvorišta te je Općinsko vijeće općine Okučani donijelo dana 4.8.2016. Odluku o određivanju lokacije 
reciklažnog dvorišta za područje općine Okučani. Općina Okučani planira tijekom 2019. godine uz sufinanciranje 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristupiti izradi projektne i tehničke dokumentacije nužne za 
izgradnju reciklažnog dvorišta. Do realizacije projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, Općina ima namjeru 
koristiti usluge mobilnog reciklažnog dvorišta te uspostaviti suradnju s poduzećima koja se bave reciklažom.
Na području općine Okučani ne planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, već stanovništvo 
prema potrebi isti o svom trošku odvozi i odlaže na odlagalištu Šagulje-Ivik.
Za zbrinjavanje organskog otpada javnim su ustanovama dani na korištenje komposteri te su korisnici educirani o 
korištenju istih, a obrađeni organski otpad koriste za vlastite potrebe. Na području općine na javnim površinama 
raspoređeno je i 10 posuda volumena 240 l za biootpad putem kojih se prikuplja otpad kojeg komunalno poduzeće 
kompostira i koristi za vlastite potrebe (kao kompost za sadnju cvijeća, drveća, grmova i dr.). S obzirom da je 
područje općine Okučani ruralno područje gdje većina stanovnika raspolaže okućnicama i vrtovima, te s obzirom 
da biootpad čini najveći udio u otpadu, Općina Okučani i komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. su kontinuirano 
educirali stanovnike o mogućnostima i načinu izgradnje i korištenja kompostišta u vlastitom kućanstvu. 
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Uspostavljen je sustav edukacije građana koji se provodi putem letaka, povremenih predavanja te putem oglasa na 
lokalnoj radio postaji.
Ocjena postojećeg stanja gospodarenja na području općine Okučani može se okarakterizirati na sljedeći način:
· potrebno je u većoj mjeri provoditi mjere sprječavanja nastanka otpada na mjestu nastanka s ciljem 
značajnijeg smanjenja količina prikupljenog otpada
· uspostavljen je sustav odvojenog prikupljanja pojedinih vrsta otpada koji se kontinuirano nadograđuje
· povremeno se provode kampanje educiranja stanovništva u cilju smanjenja količina otpada
· lokacije odbačenog otpada se kontinuirano saniraju
· odlaganje komunalnog otpada obavlja se na postojećem odlagalištu Šagulje Ivik koje je u fazi sanacije sve do 
uspostave Centra za gospodarenje otpadom na istoj lokaciji
Inspekcija zaštite okoliša (županijski inspektor zaštite okoliša Željko Rubil) obavila je dva inspekcijska  nadzora:
- dana 27.06.2018. obavljen je inspekcijski nadzor. Predmet nadzora: kontrola izvršenja mjera danih u zapisnik 
(KLASA:351-02/16-01/1672, URBROJ:517-08-1-2-16-1) od 20.07.2016.  
- dana16.11.2018. obavljen je inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti u prostorijama općine Okučani. Predmet 
nadzora: tematski nadzor JLS vezano za uvjete razvrstavanja otpada prema odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13 i 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom 
(Narodne novine, broj 50/17). 

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE 
OSTVARENJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI

Prema podacima Komunalnog poduzeća „Sloboština“ d.o.o. na području općine Okučani s danom 31.12.2018. 
godine evidentirana su ukupno 1.009 korisnika usluge prikupljanja otpada, od čega 946 u sektoru kućanstva te 63 u 
sektoru gospodarstva.
 
Sva kućanstva na području općine su obuhvaćena organiziranim odvozom otpada. Sakupljanje, odnosno odvoz 
otpada po naseljima u Općini Okučani se obavlja jednom tjedno po utvrđenom rasporedu. Sakupljanje otpada u 
Općini Okučani za kućanstva je organizirano putem posuda volumena 120 l, odnosno 240 l za ona kućanstva koja 
izraze potrebu za trajno povećanim volumenom, dok sektor gospodarstva sukladno svojim potrebama koristi 
spremnike od 120 l, 1100 l, ili 5000 l. Posude odnosno spremnici za otpad konstruirani su tako da onemoguće 
rasipanje otpada i širenje neugodnih mirisa. 
Komunalni otpad prikuplja se jednom tjedno, po unaprijed utvrđenom rasporedu, a prikupljanje se vrši 
specijalnim vozilom zatvorenog tipa. Komunalno poduzeće „Sloboština“ d.o.o. raspolaže vlastitim specijalnim 
vozilom – auto smećar, za prikupljanje i odvoz otpada na odlagalište.
Odvojeno sakupljeni otpad prikuplja se putem sustava zelenih otoka. Zeleni otoci se svakodnevno obilaze i po 
potrebi prazne u suradnji s ovlaštenim tvrtkama.
Na području općine Okučani tijekom 2018. godine prikupljene su sljedeće količine otpada, po vrstama, kako 
slijedi:
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Tablica 3: Podaci o vrstama i količinama sakupljenog otpada

Tvrtka ili 
naziv  

Područje 
s kojeg je 

otpad 
skupljen  

Broj 
stanovnika 
obuhvaćen 

skupljanjem  

Ključni 
broj otpada  

Naziv otpada  
Ukupno 

sakupljeno u 
tonama  

Sloboština 
d.o.o.  

Općina 
Okučani  

3447 

20 03 01  
miješani komunalni 
otpad  

381 

Unijapapir 
d.d. 

20 01 01  
otpadni papir i 
karton  

5,15 

Unija nova 
d.o.o.  

20 01 02  otpadno staklo  8,67 

- 20 01 39  otpadna plastika  nema podataka  

- 20 01 11  tekstil  nema podataka  

- 
20 03 07  

miješani glomazni 
otpad  

nema podataka  

MS mobile Sl. 
Brod  

16 02 13  električni otpad  10,442  

 Izvor podataka: Sloboština d.o.o.

Količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada se kontinuirano smanjuju, što je vidljivo iz priloženog 
grafikona:

Izvor podataka: Sloboština d.o.o.

Podaci o odvojeno sakupljenom otpadu dostupni su za papir, staklo i električni otpad. Udio odvojeno prikupljenog 
otpada se kreće 1,5% što je nezadovoljavajuće te je potrebno intenzivirati aktivnosti edukacije stanovništva 
vezano za odvojeno prikupljanje otpada.

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

Na području općine Okučani ne postoji odlagalište otpada te se otpad s područja općine odlaže na odlagalištu 
komunalnog otpada Šagulje-Ivik na području grada Nova Gradiška. 

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, obveza je jedinice lokalne samuprave sprječavanje 
odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada. Mjere za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada koje se provode na području općine Okučani obuhvaćaju:
· uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
· uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
· provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja 
odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog 
otpada,
· druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave
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Navedene mjere se kontinuirano provode od strane komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o., što je rezultiralo 
smanjenjem količine neadekvatno odloženog otpada. 
Tijekom 2018. godine na području općine Okučani nisu evidentirane lokacije odbačenog otpada. 

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 
NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE 
PRIKUPLJANJA OTPADA

Izbjegavanje nastajanja otpada je najpovoljnija metoda za rješavanje problema otpada te s drugim mjerama za 
smanjivanje nastajanja otpada čini najvažniju kariku u sustavu gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. U tom 
smislu, prevencija nastajanja otpada i mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta 
nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u 
proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.
Zakon o gospodarenju otpadom definira:
SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao 
otpad, a kojima se smanjuju:
a) količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda,
b) štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili
c) sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.

Bitan segment uspješnog funkcioniranja sustava odvojenog skupljanja otpada čini razvoj ekološke svijesti. 
Godinama se provodi sustavna edukacija građana svih dobnih skupina kontinuiranim održavanjem ekoloških 
akcija i radionica. Komunalno društvo Sloboština d.o.o. informira stanovništvo putem informativnih publikacija o 
gospodarenju otpadom, odnosno letaka koji se dostavljaju uz mjesečne račune za uslugu odvoza otpadom, a 
tijekom 2018. godine provedene su i edukacije stanovništva te edukacije učenicima osnovne škole. Za ovu svrhu 
utrošeno je 3.000,00 kn (sredstva komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o.) za izradu letaka te emitiranje oglasa na 
lokalnoj radio postaji. Kućanstva su u 2018. godini obavještavana o lokacijama odvojenog prikupljanja i odvoza 
otpada sa područja općine Okučani putem web stranice općine Okučani kao i putem kalendara i letaka podijeljenih 
kućanstvima o vremenu odvoza otpada. Kućanstava su dodatno informirana o korištenju zelenih otoka, 
kompostera, mogućnostima  izgradnje i korištenja kompostišta u vlastitim domovima, te općenito o primarnom 
razdvajanju otpada putem letaka dostavljenih uz račune. Na web stranici općine nalaze se i servisne informacije o 
gospodarenju otpadom na području općine. Općina je svake godine zajedno s osnovnom školom uključena u 
akciju „zelena čistka“ unutar koje se čiste lokacije sa evidentiranim odbačenim otpadom i to u suradnji sa svim 
udrugama s područja općine i komunalnim poduzećem.
Na području općine Okučani uspostavljen je i sustav za zaprimanje obavijesti i evidenciju o nepropisno 
odbačenom otpadu. Građani razne komunalne probleme (pa tako i one vezane uz otpad) također mogu prijaviti 
putem web servisa ZAKRPAJ.to. Servisu se može pristupiti putem web sučelja ili mobilne aplikacije, a sam način 
prijave je vrlo jednostavan.
U cilju poboljšanja sustava gospodarenja otpadom na području općine Okučani je omogućena provedba akcija 
prikupljanja otpada. Naime, sukladno zakonskoj regulativi, pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s 
osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati 
akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog 
sadržaja ako je ishodila suglasnost nadležnog upravnog odjela jedinice lokalne samouprave. U slučaju da se 
Općini Okučani uputi zahtjev za suglasnost za provedbu akcije prikupljanja otpada, Jedinstveni upravni odjel će 
provesti sve aktivnosti predviđene čl. 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te je u tom smislu 
omogućena provedba akcija prikupljanja otpada.

10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA

Cilj uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području općine Okučani je uspostavljanje potpunog 
nadzora otpada od mjesta nastanka do mjesta konačne obrade i zbrinjavanja. U postupcima gospodarenja otpadom 
na području općine Okučani kontinuirano se primjenjuju sljedeće opće mjere:
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ü provođenje organiziranog sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine
ü osiguranje i promicanje odvojeno prikupljanje pojedinih tokova otpada na mjestu nastanka čime se osigurava 
ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba odvojeno prikupljenog otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina 
ostatnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu otpada
ü zbrinjavanje prikupljenog komunalnog otpada na postojećem odlagalištu otpada Šagulje-Ivik na području 
Grada Nova Gradiška za koje je u tijeku sanacija, sve do otvaranja Regionalnog 
ü  centra za gospodarenje otpadom
ü kontinuirano pražnjenje sabirnih mjesta (zelenih otoka) u svim naseljima općine Okučani te po potrebi 
nabava dodatnih spremnika za određene vrste otpada

Sakupljanje i obrada opasnog otpada obavlja se putem ovlaštenih osoba za sakupljanje ili obradu određene vrste 
opasnog otpada. 

Mjere za gospodarenje komponentama opasnog otpada koje se provode na području općine Okučani su sljedeće:
ü poticanje mogućnosti prikupljanja opasnog otpada i na drugim lokacijama (npr. lijekovi u ljekarnama, 
otpadne baterije u trgovinama i slično) 
ü predaja prikupljenih komponenti opasnog otpada ovlaštenim pravnim osobama na konačno zbrinjavanje
Mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se provode u općini Okučani su sljedeće:
ü poticanje korištenja zelenih otoka, redovito pražnjenje spremnika i upotpunjavanje zelenih otoka 
spremnicima koji nedostaju
ü priprema projekta izgradnje reciklažnog dvorišta gdje će građani imati mogućnost privremenog skladištenja 
sljedećih vrsta otpada koji spadaju u kategoriju posebnog otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna 
ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila i građevinski otpad.

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

Mjere za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koje se provode na 
području općine Okučani su sljedeće:
ü osiguranje minimalnog standarda prikupljanja komunalnog otpada jednaput tjedno na području svih naselja 
općine, putem kanti za otpad volumena 120 l, uz korištenje specijalnog vozila
ü unapređenje postojećeg sustava gospodarenja biootpadom – po potrebi nabava dodatnih kompostera i 
spremnika za biootpad, poticanje i educiranje stanovništva o mogućnostima kompostiranja na razini kućanstva
Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada koje se provode na području općine Okučani su sljedeće:
ü priprema projekta izgradnje reciklažnog dvorišta gdje će se između ostalog prikupljati i metal, papir, staklo i 
plastika te krupni komunalni otpad, a prikupljene kategorije otpada će se skladištiti odvojeno u odgovarajućim 
spremnicima. 
ü po potrebi postavljanje dodatnog broja i vrste spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, 
otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila na zelenim otocima
ü predaja odvojeno sakupljenog otpada privrednim subjektima ovlaštenima za oporabu pojedine kategorije 
otpada.

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

Tijekom 2018. godine provedeni su sljedeći projekti iz gospodarenja otpadom na području općine Okučani:
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R.br.  
Naziv prove denog 

projekta  

Utrošena 

financijska 

sredstva  

Izvor financijskih 

sredstava  
Napomena  

1.
 

Mjere izobrazbo
 

informativnih 

aktivnosti
 

1.500 ,00 kn
 

 
Sloboština d.o.o.

 

 

Troškovi oglašavanja na radiju 

Bljesak i izrade letaka za 

građane
 

 Izvor podataka: Sloboština d.o.o

13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Od aktivnosti predviđenih Planom gospodarenja otpadom općine Okučani za 2018. godinu 
provedeno je sljedeće:

R.br.  Predviđeno PGO za 2017 . 
Razdoblje 
provedbe  

Izvršeno 
(da/ne/djelomično)  

1. 

Izgradnja reciklažnog dvorišta  
Planirati izgradnju reciklažnog dvorišta kao 
prioritetan projekt izgradnje komunalne 
infrastrukture. Prostornim planom uređenja  
općine Okučani definirana je približna 
lokacija reciklažnog dvorišta . Potrebno je 
definirati točn u lokaciju reciklažnog dvorišta  
te pristupiti izradi projektne dokumentacije 
za ishođenje građevinske dozvole, kako bi se 
moglo pristupiti izgradnji reciklažnog 
dvorišta koje će udovoljavati osnovnim 
tehničko-tehnološkim uvjetima sukladno 
odredbama Pravilnika o gospodarenju 
otpadom.  

2018.-2021. 

djelomično  
Općina je započela s 
pripremom projekta te 
je Općinsko vijeće 
donijelo Odluku o 
određivanju lokacije 
reciklažnog dvorišta. 
Općina Okučani 
planira uz 
sufinanciranje Fonda 
za zaštitu okoliša i 
energetsku 
učinkovitost pristupiti 
izradi projektne i 
tehničke 
dokumentacije nužne 
za izgradnju 
reciklažnog dvorišta.  

2. 

Unapređenje sustava odvojenog 
prikupljanja otpada  
U cjelosti urediti površine na kojima su 
izgrađeni zeleni otoci, postaviti spremnike za 
vrste otpada (biootpad , metal, tekstil i dr. ) 
koji nedostaju na pojedinim zelenim otocima 
kako bi izvršila sve obveze sukladno Zakonu 
o održivom gospodarenju otpadom.  

2018.-2022. 

da 
Sustav zelenih otoka 
se kontinuirano 
unapređuje te je 
tijekom 2017. godine 
uređen plato i 
postavljen još jedan 
zeleni otok.  

3.  

Nabava komunalnog vozila  
Nabaviti komunalno vozilo za obavljanje 
komunalnih poslova prikupljanja i odvoza 
otpada. 

2018.-2019. ne 
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4. 

Unapređenje sustava odvojenog 
prikupljanja biorazgradivog komunalnog 
otpada  
Osigurati odvojeno prikupljanje 
biorazgradivog komunalnog otpada na 
mjestu nastanka, odnosno zelenog otpada 
s javnih površina te biootpada iz 
domaćinstava, poticati kompostiranje na 
razini kućanstva (nabava  i  distribucija 
kućnih kompostera), distribuirati posebne 
vrećice za prikupljanj e biorazgradivog 
otpada, organizirati prigodne akcije 
prikupljanja biootpada (božićna drvca, 
otpalo   jesensko lišće, proljetna i zimska 
rezidba).  

 
 
 

2018.-2022. 

da  
Sustav odvojenog 
prikupljanja 
biorazgradivog 
komunalnog otpada  
se kontinuirano 
unapređuje 
(poticanje 
kompostiranja na 
razini kućanstva, 
organiziranje 
prigodnih akcija 
prikupljanja 
biootpada -božićna 
drvca, 
otpalo   jesensko lišće, 
proljetna i zimska 
rezidba).  

5. 

Provedba mjera izobrazno informativnih 
aktivnosti  
Na službenoj mrežnoj (web) stranici  općine 
kontinuirano i ažurno objavljivati 
informacije o gospodarenju otpadom na 
području općine. Kontinuirano provoditi 
program stalne edukacije javnosti vezano za 
uspostavu i provedbu cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom na području  općine 
Okučani. 

2017.-2022. 

da 
Mjere izobrazno 
informativnih 
aktivnosti se 
kontinuirano provode.  

6. 

Sprječavanje odbacivanja otpada  i 
sanacija lokacija odbačenog otpada  
Donijeti Odluku o mjerama za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 
za uklanjanje odbačenog otpada, 
kontinuirano provoditi nadzor kako bi se 
izbjeglo stvaranje nelegalnih odlagališta 
otpada, uspostaviti sustav za zaprimanje 
obavijesti o nepr opisno odbačenom otpadu, 
uspostaviti sustav evidentiranja lokacija 
odbačenog otpada.  

2017.-2022. 

da 
Provedene su akcije 
čišćenja dva manja 
odlagališta  u 2018. g., 
te prema dostupnim 
podacima na području  
općine trenutno nema 
divljih odlagališta 
otpada. 

7. 

Pravodobno i ažurno vođenje cjelovitih 
podataka o gospodarenju otpadom  
Voditi cjelovite podatke o provedenim 
aktivnostima vezanim uz sustav 
gospodarenja otpadom, pravodobno 
dostavljati podatke o gospodarenju otpadom 
i provedbi Plana nadležnim tijelima.  

 
 
 

2017.-2022. 

 
 
 

da 
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14. ZAKLJUČAK

Zaključno se može istaknuti da s obzirom na propisane aktivnosti i mjere u gospodarenju otpadom iz Plana 
gospodarenja otpadom općine Okučani te još uvijek prisutnim nedostacima i problemima u sustavu gospodarenja 
otpadom na području općine, da je gospodarenje otpadom velikim dijelom usklađeno i uređeno s relevantnom 
regulativom, uz napomenu da predstoji usklađenje u pojedinim segmentima s novom regulativom, posebno u 
dijelu koji se odnosi na izgradnju građevina za gospodarenje otpadom.
Definirani ciljevi u području gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih i financijskih 
mogućnosti općine Okučani. Uspostavljeni sustav sakupljanja otpada zadovoljava potrebe stanovništva općine, 
što potvrđuju podaci o prikupljenom, obrađenom i odloženom otpadu. Međutim, tek će se realizacijom 
Regionalnog centra za gospodarenje otpadom stvoriti nužni preduvjeti za uspostavu cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom. 
Uspostavom sustava prikupljanja komunalnog otpada iz kućanstva pomoću posuda za odvojeno prikupljanje 
korisnih frakcija otpada iz kućanstava unaprijedit će se mogućnost za adekvatno tretiranje otpada na području 
općine. Navedeni sustav omogućuje olakšano odvajanje najzastupljenijih vrsta otpada na samom mjestu nastanka, 
tj. kućanstvima i pogodan je za primjenu prvenstveno u sredinama manje gustoće naseljenosti. Potrebno je stoga 
intenzivirati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te osigurati svim 
korisnicima usluge odvojenog prikupljanje otpada, ali i mogućnost zbrinjavanja ostalih kategorija otpada iz 
kućanstva. Ovaj zahtjev biti će ispunjen izgradnjom reciklažnog dvorišta na području općine Okučani.  
Tijekom 2019. godine Općina Okučani će uložiti dodatne napore u provođenju zadanih ciljeva, kako bi se u 
budućem razdoblju potpunosti implementirao program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispunile 
zakonske odredbe.

Općina Okučani

načelnik

Aca Vidaković, v.r.
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15.

 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 
27/13 i 48/13- pročišćeni tekst, 2/14- Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16, 70/17) i 
članka 34. Statuta općine Okučani ("Službeni 
vjesnik Brodsko- posavske županije" broj 10/09, 
4/13, 3/18,7/18), Općinsko vijeće općine Okučani na 
svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2019. godine, 
donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna općine 
okučani za 2019. godinu za redovito 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću općine Okučani

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću općine Okučani koja su osigurana 
u Proračunu općine Okučani za 2019. godinu.

Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću osigurana 
su u Proračunu općine Okučani za 2019. godinu u 
iznosu od 13.200,00 kuna.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Za svakog izabranog člana predstavničkog tijela 
podzastupljenog spola (žene), političkim strankama 
pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa 
predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela.

Političke stranke Broj članova 
Općinskog vijeća 

 

 
 

SREDSTVA 
 

Ukupno žene Ukupno Žene Sveukupno 

Hrvatska 
demokratska 

zajednica (HDZ) 

8 2 8.000,00 KN 200,00 KN 8.200,00 KN 

Hrvatska seljačka 
stranka (HSS) 

2  2.000,00 KN  2.000,00 KN 

Demokratski savez 
srba (DSS) 

1  1.000,00 KN  1.000,00 KN 

Samostalna  
demokratska  srpska 

stranka (SDSS) 

1  1.000,00 KN  1.000,00 KN 

Socijaldemokratska 
partija (SDP) 

1  1.000,00 KN  1.000,00 KN 

UKUPNO 13 2 13.000,00 KN 200,00 KN 13.200,00 KN 
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Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća općine 
Okučani prestane članstvo u političkoj stranci, 
financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je 
član pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća općine.

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

Članak 5.

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

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom vjesniku Brodsko- posavske 

županije".

KLASA:400-06/19-01- 02
URBROJ:2178/21-01-19-01
Okučani, 29. ožujak  2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r. 

16.

      Na temelju članka 26. Zakona o radu 
(Narodne novine br. 93/14, 127/17), članka 19. 
Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 
17/19) i članka 34. Statuta općine Okučani 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) na prijedlog Ravnateljice 
Narodne knjižnice i čitaonice Okučani, Općinsko 
vijeće općine Okučani na svojoj 15. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2019. godine, donosi 

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Pravilnik o 
unutarnjem ustroju

I.

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te načinu 
rada Narodne knjižnice i čitaonice Okučani, koji je 
sastavni dio ove odluke.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 612-01/19-01/01
URBROJ: 2178/21-01-19-1
Okučani, 29.ožujka 2019. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.
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17.

 Na temelju članka 26. Zakona o radu 
(Narodne novine br. 93/14, 127/17), članka 19. 
Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 
17/19) i članka 34. Statuta općine Okučani 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) na prijedlog Ravnateljice 
Narodne knjižnice i čitaonice Okučani, Općinsko 
vijeće općine Okučani na svojoj 15. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2019. godine, donosi

PRAVILNIK 

o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih 
mjesta te načinu rada

Narodne knjižnice i čitaonice Okučani

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

� Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i 
sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada Narodne 
knjižnice i čitaonice Okučani  (u daljnjem tekstu : 
Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i 
opis radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti djelatnika, 
zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava, obveze 
i odgovornosti u radnom odnosu ili u svezi s radnim 
odnosom, organizacija rada djelatnika, plaće 
djelatnika, naknade i otpremnine te druga pitanja 
bitna za uređivanje radnog odnosa u Narodnoj 
knjižnici i čitaonici Okučani (u daljnjem tekstu: 
Knjižnica).

II. ORGANIZACIJA RADA

Članak 2.

� Utvrđuju se sljedeća radna mjesta i koeficijenti 
složenosti poslova u Knjižnici:

Radna mjesta u Knjižnici razvrstavaju se u sljedeće 
kategorije:

1. radna mjesta I. kategorije uključuju ovlaštenja i 
odgovornosti za upravljanje Knjižnicom;
2. radna mjesta II .  kategori je  uključuju 
izvršavanje jednostavnijih i pretežno rutinskih 
knjižničarskih, administrativnih i stručnih poslova.

U I. kategoriji radnih mjesta utvrđuje se radno mjesto 
ravnatelja Knjižnice.
U II. kategoriji radnih mjesta utvrđuje se radno 
mjesto knjižničara.

I. RADNA MJESTA, POSLOVI I ZADACI:

1. RAVNATELJ

Članak 3.

Knjižnica ima obvezno zaposlenog ravnatelja na 
puno radno vrijeme.
Ravnatelj organizira i vodi stručni rad i poslovanje 
Knjižnice, a obavlja i druge poslove određene 
Statutom Knjižnice, Zakonom o knjižnicama i 
knjižničnoj djelatnosti i Zakonom o ustanovama.
Za ravnatelja knjižnice može biti imenovana osoba 
koja osim općih uvjeta propisanih zakonom, 
ispunjava i uvjete iz zakona o knjižnicama.
Ravnatelj zasniva radni odnos s Knjižnicom na 
određeno vrijeme, s mandatom od četiri godine i 
može biti ponovno izabran. Ravnatelj stupa na 
dužnost na dan utvrđen aktom o imenovanju.
Ravnatelj s načelnikom općine kojeg je ovlastilo 
Općinsko vijeće općine Okučani zaključuje Ugovor 
kojim se uređuje visina plaće i ostala prava i obveze 
iz radnog odnosa uređene zakonom, Statutom i 
Pravilnikom o radu Knjižnice.
Poslovi i zadaci ravnatelja, način imenovanja i uvjeti 
utvrđeni su Statutom Knjižnice.

2. KNJIŽNIČAR: 

Knjižničar, viši referent, može biti osoba koja ima 
završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja 
informacijskih i komunikacijskih znanosti s 
na jman je  30  ECTS bodova  i z  p rograma 
knjižničarskog usmjerenja, ili završen drugi 
preddiplomski studij, odnosno studij kojim je 
stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji 
su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine , broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07- 
Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09, 63/11, 
94/13 I 139/12), položen stručni ispit za knjižničara , 
poznavanje korištenja računala, komunikacijske 
vještine.
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Naziv radnog 
mjesta  

Stručna 
sprema  

Koeficijent 

složenosti
poslova   

Ravnatelj  

knjižnice  

VSS  1,36 0 

Knjižničar  VŠS  1,018  



Posebni uvjeti: probni rad tri mjeseca.
Opis poslova: sudjeluje u nabavi knjižne građe, upisuje 
nove članove, obavlja administrativne poslove 
posudbe, ulaže knjižnu građu u police, pruža pomoć 
kod posudbe knjižne građe, vrši nadzor nad posudbom 
i nadzor u čitaonici, obavlja inventarizaciju i tekuću 
inventurnu kontrolu knjižne građe, vodi blagajnu s 
upisninama, zakasninama i drugim naknadama, piše 
opomene za nevraćenu knjižnu građu, skuplja i uređuje 
podatke o posudbi, tehnički obrađuje knjižnu građu, 
obavlja i druge poslove za koje se ukaže potreba u 
skladu sa stručnom spremom.

Članak 4.

Radnik Knjižnice koji obavlja stručne knjižničarske 
poslove, a nije položio stručni ispit svog zvanja, dužan 
ga je položiti u zakonskom roku propisanom Zakonom 
o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i podzakonskim 
propisima.
Osoba može biti primljena na radno mjesto knjižničara 
ako nema položen stručni ispit za knjižničara s tim da 
ga je dužna položiti u zakonskom roku.

II. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Ravnatelj može, uz suglasnost Općinskog vijeća, na 
neodređeno, odnosno, uz ispunjenje uvjeta iz Zakona o 
radu i ovim Pravilnikom, na određeno vrijeme zaposliti 
osobu koja ispunjava uvjete za radno mjesto II. 
kategorije, kao i vježbenika za radno mjesto I. i II. 
kategorije.

Ravnatelj može, uz suglasnost Općinskog vijeća, 
sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa.

Članak 5.

Ugovor o radu s ravnateljem Knjižnice sklapa, ispred 
općine Okučani, općinski načelnik.

Ugovor o radu sa drugim zaposlenikom Knjižnice, 
sklapa ravnatelj Knjižnice.
Zapošljavanje osobe iz st.1. ovog članka provodi se 
nakon objavljivanja oglasa kod Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. Rok za prijavu na oglas je najmanje 
osam dana.
U oglasu se navodi naziv radnog mjesta, vrsta radnog 
odnosa i trajanje radnog vremena, posebni uvjeti koje 
mora ispunjavati kandidat, rok do kojeg se primaju 
prijave i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti 
obaviješteni o izboru.

Odluku o izboru kandidata donosi ravnatelj Knjižnice.

Članak 6.

Zaposlenik Knjižnice dužan je u skladu sa svojim 
sposobnostima i potrebama rada školovati se, 
obrazovati, osposobljavati i usavršavati za rad.
Tijekom obrazovanja za potrebe Knjižnice 
zaposleniku pripadaju sva prava kao da je radio, u 
skladu sa Zakonom o radu i ovim pravilnikom. 

Članak 7.

Knjižnica može osobu koja se prvi put zapošljava u 
zanimanju za koje se školovala zaposliti kao 
pripravnika.
Pripravnici se mogu zapošljavati na poslovima za koje 
se traži viša i visoka stručna sprema.
Ako posebnim propisima nije drukčije utvrđeno, 
pripravnički staž može trajati najviše godinu dana.
Ako je posebnim zakonom utvrđena obveza, trajanje i 
način provođenja pripravničkog staža i polaganje 
stručnog ispita, pripravnik polaže stručni ispit 
sukladno tim propisima.

Članak 8.

Ako je stručni ispit ili radno iskustvo, posebnim 
zakonom ili drugim propisima utvrđeno kao uvjet za 
obavljanje poslova određenog radnog mjesta, 
Knjižnica može osobu koja je završila odgovarajuće 
školovanje primiti na stručno osposobljavanje za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa, te s njom sklopiti 
ugovor o stručnom osposobljavanju za rad.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora se sklopiti u 
pisanom obliku.

III. PLAĆE ZAPOSLENIKA KNJIŽNICE

Članak 9.

Plaću zaposlenika u Narodnoj knjižnici i  čitaonici 
Okučani čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta na kojem zaposlenik radi i osnovice za 
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža.

Članak 10.

Osnovica za obračun plaće djelatnika je jednaka 
osnovici koja se primjenjuje za obračun plaće 
službenika Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Okučani.
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Naziv
radnog
mjesta

  
Stručna 
sprema  

Koeficijent 
složenosti 
poslova 

Ravnatelj knjižnice  VSS  

 

1,36 0 

Knjižničar  VŠS  

 

1,018  

Članak 11.

Koeficijenti za obračun plaće zaposlenika određuje 
se na sljedeći način:

Članak 12.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik 
ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta 
najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 13.

Zaposlenik u Knjižnici ima pravo na naknadu plaće 
kada ne radi zbog:
- godišnjeg odmora,
- plaćenog dopusta,
- državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih 
zakonom,
- obrazovanja, prekvalifikacije i stručnog 
osposobljavanja na koje je upućen od strane 
Knjižnice/Osnivača  i 
- drugih slučajeva utvrđenih zakonom i 
pravilnikom.

Članak 14.

Za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te 
za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim 
danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, 
zaposlenik Knjižnice ima pravo na uvećanu plaću.

Osnovna plaća zaposlenika u Knjižnici uvećat će 
se:
- za rad subotom ako je subota neradni dan 
25%,
- za rad noću 40%,
- za prekovremeni rad 50%,
- za rad nedjeljom 35%.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi iz stavka 
2. ovog članka zaposlenik može koristiti jedan ili 
više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima 
prekovremenog rada uz pripadajuće uvećanje.

Ako je zaposlenik odsutan s rada zbog bolovanja od 

42 dana, pripada mu naknada plaće u visini 85% od 
njegove plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca 
neposredno prije nego je započeo bolovanje.

I. OSTALA MATERIJALNA PRAVA 
ZAPOSLENIKA KNJIŽNICE

Članak 15.

Zaposleniku se može isplatiti regres za korištenje 
godišnjeg odmora u visini neoporezivog iznosa 
utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak, ako su 
sredstva osigurana u proračunu općine Okučani. 
Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom 
godišnje najkasnije do kraja lipnja tekuće godine, a 
zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg 
bolovanja, rodiljnog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na 
poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije 
početka korištenja godišnjeg odmora. 
Regres se može isplatiti i zaposleniku koji u tekućoj 
godini koristi razmjerni dio godišnjeg odmora.

Članak 16.

Zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na 
otpremninu prema važećim odredbama Pravilnika o 
porezu na dohodak.

Članak 17.

Zaposlenik Knjižnice ili njegova obitelj imaju pravo 
na pomoć u visini neoporezivog iznosa Pravilnikom 
o porezu na dohodak, u slučaju:
- smrti zaposlenika,
- smrti supružnika, djeteta ili roditelja,
- bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana,
- rođenja djeteta,
- nastanka teške invalidnosti zaposlenika, djeteta 
ili supružnika (u godini u kojoj je invalidnost 
nastala).

Članak 18.

Ako zaposlenik Knjižnice mora koristiti privatni 
automobil u službene svrhe, naknadit će mu se 
troškovi prema propisu koji važi za zaposlenike 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani.

Članak 19.

Pravo na jubilarnu nagradu, dar za djecu, dodatak za 
božićne/uskrsne blagdane ostvaruju se jednako kao 
prava zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Okučani. 
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Ako sredstva za materijalna prava svih zaposlenih 
Knjižnica ne ostvaruje u proračunu općine Okučani, 
prava iz stavka 1. ovog članka ostvarivat će se ako 
Knjižnica osigura sredstva za tu namjenu.

Članak 20.

Ostala materijalna prava zaposlenika Knjižnice, 
osim korištenja privatnog automobila u službene 
svrhe, može ostvariti samo osoba koja je zaposlena u 
Knjižnici na neodređeno vrijeme, te ravnatelj.

II. ODMORI I DOPUSTI 

Članak 21.

Pravo na stanku uredit će svojom odlukom ravnatelj 
Knjižnice, sukladno Zakonu o radu.

Članak 22.

Tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset 
četiri sata, zaposlenik Knjižnice ima pravo na 
dnevni odmor od najmanje dvanaest sati 
neprekidno. 

Članak 23.

Pravo na tjedni odmor zaposlenik Knjižnice 
ostvaruje sukladno Zakonu o radu.

Članak 24.

Zaposlenik Knjižnice ima za svaku kalendarsku 
godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri 
tjedna, odnosno najmanje 20 dana, a ona se uvećava 
prema pojedinačno određenim mjerilima:

1. s obzirom na složenost poslova:
 - zaposlenicima VSS� 5 dana
 - zaposlenicima VŠS� 4 dana

2. s obzirom na dužinu radnog staža:
- do 5 godina radnog staža� � 1 dan
- od 5 do 10 godina radnog staža� 2 dana
- od 10 do 15 godina radnog staža� 3 dana
- od 15 do 20 godina radnog staža� 4 dana
- od 20 do 25 godina radnog staža� 5 dana
- od 25 do 30 godina radnog staža� 6 dana
- od 30 i više godina radnog staža� 8 dana

3. s obzirom na posebne socijalne uvjete:
- roditelju, posvojitelju ili staratelju s 
jednim malodobnim djetetom� 2 dana
- za svako daljnje dijete još po     1 dan.

Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na 
način da se četiri tjedna (20 radnih dana) uveća za 
zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1. do 
3. stavka 1. ovog članka.
Zaposlenik Knjižnice može koristiti godišnji odmor 
bilo u dijelovima, bilo u cijelosti, ako to omogućuju 
radne obveze. Prvi dio godišnjeg odmora zaposlenik 
Knjižnice će koristiti u trajanju od dva tjedna, a 
preostali  dio godišnjeg odmora, sukladno 
mogućnostima i radnim obvezama, mora iskoristiti 
do 30. lipnja sljedeće godine.

Za zaposlenika Knjižnice ravnatelj donosi odluku 
kojom mu određuje razdoblja korištenja godišnjeg 
odmora, nakon dostave njegovog prijedloga.
Ravnatelj Knjižnice dužan je pisanim putem 
obavijestiti općinskog načelnika o korištenju svojeg 
godišnjeg odmora.

Članak 25.

Zaposlenik ima  pravo na dopust uz naknadu plaće 
(plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini, u 
sljedećim slučajevima:
- zaključivanje braka� � 5 radnih dana,
- rođenje djeteta� � � 5 radnih dana,
- smrti supružnika, roditelja, 
očuha, maćehe, djeteta, pastorčadi, 
posvojitelja, posvojenika i unuka � 5 radnih dana,
- smrti brata ili sestre, djeda ili bake
te roditelja supružnika� � 2 radna dana,
- selidbe u istom mjestu stanovanja� 2 radna dana,
- kao dobrovoljni davatelj krvi za 
svako dobrovoljno davanje� � 2 radna dana,
- teške bolesti djeteta ili roditelja 
izvan mjesta stanovanja� � 3 radna dana,
- polaganja stručnog ispita prvi put� 5 radnih dana.

Zaposlenik može koristiti plaćeni dopust isključivo 
u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima 
pravo na plaćeni dopust.

III. PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak ugovora o radu

Članak 26.

Ugovor o radu prestaje:
- smrću djelatnika,
- istekom vremena na koje je sklopljen ugovor 
o radu na određeno vrijeme,
- kada djelatnik navrši 65 godina života i 15 
godina mirovinskog staža,
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- pisanim sporazumom djelatnika i poslodavca,
- utvrđivanjem prava na mirovinu zbog opće 
nesposobnosti za rad,
- otkazom i
- odlukom nadležnog suda.

Otkazni rok

Članak 27.

Kada otkazuje djelatnik, otkazni rok iznosi najviše 
mjesec dana, ako se djelatnik i poslodavac drukčije 
ne dogovore.

Kad otkazuje poslodavac, otkazni rok utvrđuje se u 
skladu sa Zakonom o radu.

Dostavljanje otkaza i odluke djelatniku

Članak  28.

Otkaz mora biti u pisanom obliku i obrazložen. 

Članak 29.

Otkaz i sve odluke kojima se odlučuje o pravima i 
obvezama iz radnog odnosa ili u svezi s radnim 
odnosom, moraju se dostaviti djelatniku.

IV. NAKNADA ŠTETE

Članak 30.

Zaposlenik koji na radu ili u svezi s radom namjerno 
ili krajnje nepažnje uzrokuje štetu Knjižnici, dužan 
je štetu nadoknaditi.
Ako štetu uzrokuje više zaposlenika, svaki 
zaposlenik odgovara za dio štete koji je uzrokovao.
Ako se za svakog zaposlenika ne može utvrditi dio 
štete koji je on uzrokovao, smatra se da su svi 
zaposlenici podjednako odgovorni i  štetu 
nadoknađuju u jednakim dijelovima.
Visina štete utvrđuje se uvidom u cjenik ili ponudu 
dobavljača takve stvari.

Članak 31.

Ako zaposlenik Knjižnice pretrpi štetu na radu ili u 
svezi s radom, Knjižnica je dužna zaposleniku 
naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava.
Pravo na naknadu štete iz stavka 1. ovoga članka 
odnosi se i na štetu koju je Knjižnica uzrokovala 
zaposleniku povredom njegovih prava iz radnog 
odnosa.

V. NAČIN RADA KNJIŽNICE

Članak 32.

U skladu sa Zakonom o knjižnicama, Statutom 
Knjižnice i Standardima za narodne knjižnice u 
Republici Hrvatskoj, Knjižnica posuđuje knjižnu 
građu članovima, osigurava uvjete za korištenje 
knjižne građe i usluga u prostorijama Knjižnice, te 
pruža informacijske i druge usluge pravnim i 
fizičkim osobama.

1. Članstvo knjižnice  

Članak 33.

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se 
upisom u članstvo Knjižnice.
Pravo korištenja uslugama Knjižnice imaju svi stalni 
i privremeni stanovnici područja pod istim uvjetima, 
a članovima postaju kada se učlane u knjižnicu, 
prihvate obveze iz Pravilnika o pružanju usluga i 
korištenju knjižne građe u Narodnoj knjižnici i 
čitaonici Okučani i preuzmu člansku iskaznicu.

2. Prestanak članstva 

Članak 34.

Ravnatelj Knjižnice može odlučiti o prestanku 
članstva u slučaju:
- ako korisnik unatoč poduzetim mjerama ne 
vrati knjige ili drugu građu i ne podmiri troškove,
- ako se korisnik ne pridržava reda, uputa i 
odredbi Pravilnika o pružanju usluga i korištenju 
knjižne građe u Narodnoj knjižnici i čitaonici 
Okučani.

3. Radno vrijeme: 
Članak 35.

Knjižnica mora biti otvorena za korisnike najmanje 
40 sati tjedno.
Radno vrijeme u kojem je Knjižnica otvorena 
korisnicima predlaže, u sklopu prijedloga programa 
rada za narednu godinu, ravnatelj Knjižnice.

4. Knjižni red:

Članak 36.

U prostorijama Knjižnice nije dozvoljeno pušenje, 
preglasni razgovor, unašanje i uživanje krane i 
napitaka osim u za to predviđenim prostorijama.
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Zabranjuje se uvođenje životinja osim za slijepe osobe.

5. Revizija i otpis knjižne građe:

Članak 37.

Revizija i otpis knjižne građe provodi se prema 
Pravilniku o reviziji i otpisu koji propisuje ministar 
kulture Republike Hrvatske.

Članak 38.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE: 

Članak 39.

Odredbe ovog Pravilnika koje su u suprotnosti s 
odredbama naknadno donesenih zakona koji obvezuju 
Knjižnicu, ne utječu na valjanost ovog Pravilnika u 
cijelosti, već se umjesto odredbi suprotnih zakonu 
neposredno primjenjuju odredbe zakona do donošenja 
izmjena i dopuna Pravilnika.

Članak 40.

Pravilnik se može mijenjati i dopunjavati na način 
propisan zakonom.

Članak 41.

U tekstu ovog pravilnika pod pojmom visoka stručna 
sprema (VSS) podrazumijeva se završen pred-
diplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 
preddplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka 
stručna sprema koju je zaposlenik stekao sukladno 
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 
2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09, 63/11, 
94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka Ustavnog suda RH).

Pod pojmom viša stručna sprema (VŠS) podra-
zumijeva se završen preddiplomski sveučilišni studij 
ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, 
odnosno viša stručna sprema koju je zaposlenik stekao 
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja 
na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju.

Članak 42.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom 
primjenjuje se Zakon o radu ili propisi koji se 
primjenjuju na službenike i namještenike Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Okučani, ovisno što je 
povoljnije za radnika Knjižnice.

Članak 43.

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

KLASA:612-01/19-01/01
URBROJ: 2178/21-01-19-1
Okučani, 29. ožujka 2019. godine

Ravnateljica 
Narodne knjižnice i čitaonice Okučani

Dijana Kašljević, v.r.

18.

 Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ 82/15), članka 
13. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 
operativnih snaga sustava civilne zaštite („NN“ broj 
69/16), članka 5. stavak 2. i 3. Uredbu o sastavu i 
strukturi postrojbi civilne zaštite („NN“27/17), Odluke 
o donošenja procjene rizika KLASA: 810-01-/19-01-
03   URBROJ: 2178/21-01-19-01 od 26. veljače 2019. 
godine i članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni 
vjesnik Brodsko – posavske županije“, broj 10/09, 
4/13, 3/18 i 7/18 ), Općinsko vijeće općine Okučani na 
svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka  2019. godine 
donosi:

ODLUKA

o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne 
zaštite općine Okučani

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se postrojba civilne zaštite 
opće namjene, te se utvrđuje se sastav i struktura 
postrojbe civilne zaštite  za provedbu mjera i aktivnosti 
iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica 
terorizma i ratnih razaranja.
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Članak 2.

Temeljem Procjene rizika i analize stanja spremnosti 
kapaciteta sustava civilne zaštite osniva se postrojba 
civilne zaštite opće namjene. (u daljnjem tekstu: 
postrojba)

Članak 3.

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji  20 
(dvadeset) pripadnika. 

Članak 4.

Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po 
strukturi je:
– upravljačka skupina
–dvije operativne skupine.

Članak 5.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika.
Zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelje 
skupina postrojbe imenovati će načelnik općine 
posebnom odlukom. 

Članak 6.

Postrojba ima dvije operativne skupine i svaka ima 
svog voditelja.
Svaka operativna skupina ima  10 pripadnika.
Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog 
članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i 
sastavni  je dio ove Odluke.

Članak  7.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za 
provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, 
potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, 
prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva 
te zaštite od poplava.

Članak 8.

Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno 
djeluje samo na području osnivanja, a iznimno može 
se koristiti i za djelovanje na području Republike 
Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu 
smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava 
hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži 
pomoć.

Članak 9.

Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji 
su evidentirani kao kandidati za popunu postrojbi 
civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne 
ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za 
poslove obrane.
Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite 
mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama 
građana dio njihovih članova, sukladno odredbama 
Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite, 
koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve 
zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne 
zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u 
postrojbe civilne zaštite,  kroz suradnju s 
volonterskim centrima, iz njihovih evidencija 
odabrati potencijalne obveznike za raspoređivanje u 
postrojbe civilne zaštite.

Članak 10.

Načelnik općine određuje/osigurava administrativne 
kapacitete za vođenje raspoređivanja obveznika u 
postrojbe civilne zaštite, vođenje evidencije, 
obavljanja svih poslova u svezi provođenja obveza 
povezanih s rješavanjem prava pripadnika postrojbi 
u svezi sudjelovanja u saniranju posljedica velikih 
nesreća na koje su pozvani nalogom za mobilizaciju, 
izrađuje ili organizira izradu planova djelovanja 
civilne zaštite uključujući i sheme mobilizacije 
pripadnika postrojbi civilne zaštite, organizira i 
sudjeluje u provođenju mobilizacije pripadnika 
postrojbi civilne zaštite, predlaže i rješava prava i 
naknada volontera, kao i drugih obveza pripadnika 
civilne zaštite povezanih s rasporedom u postrojbe 
civilne zaštite, kao što su pohađanja osposo-
bljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite i 
slično.

Članak 11.

Postrojba civilne zaštite mora postupati sukladno 
operativnom postupovniku koji donosi načelnik 
stožera civilne zaštite općine Okučani.
Operativnim postupovnikom definiraju se sve 
pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju, 
operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak 
djelovanja postrojbe civilne zaštite.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  
Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene općine Okučani "Službeni vjesnik Brodsko 
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– posavske županije" br.15/02.

Članak 13.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 810-01/19-01-04
URBROJ: 2178/21-01-19-01
Okučani, 29. ožujka 2019. godine
�

Općinsko vijeće 
Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.                                                      

Prilog 1
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19.

 Na temelju članka 34. Statuta općine 
Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ broj 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) Općinsko 
vijeće općine Okučani na svojoj 15. sjednici 
održanoj dana 29. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU

o utvrđivanju uvjeta ugovornog odnosa za 
davanje na korištenje stana u vlasništvu općine 

Okučani

Članak 1.

Ovom Odukom utvrđuju se uvjeti ugovornog odnosa 
za davanje na korištenje stan u vlasništvu općine 
Okučani u Okučanima, Ulica Ante Starčevića 3A/II, 
površine 50m2.

Članak 2.

Stan iz članka 1. ove Odluke daje se na korištenje dr. 
Jasminu Pavloviću,  djelatniku Doma zdravlja Nova 
Gradiška na vrijeme dok obavlja poslove 
zdravstvene zaštite u djelatnosti opće medicine u 
Domu zdravlja Nova Gradiška Ispostava ambulanta 
Okučani bez naknade.

Članak 3.

Ukoliko djelatnik dr. med. Jasmin Pavlović raskine 
radni odnos s Domom zdravlja Nova Gradiška, 

odnosno prestane raditi u ambulanti u Okučanima 
dužan je u roku od 30 dana iseliti iz stana, osloboditi 
stan od stvari te ga vratiti vlasniku Općini Okučani.

Članak 4.

Na temelju Odluke o davanju na korištenje stana 
zaključuje se Ugovor o korištenju stana između 
najmoprimca i najmodavca.

Članak 5.

Ovlašćuje se načelnik općine Okučani za potpis 
Ugovora o korištenju stana s dr. Jasmin Pavlović, 
djelatnikom Doma zdravlja Nova Gradiška.

Članak 6.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 021-05/19-01-08
URBROJ: 2178/21-01-19-01
Okučani, 29. ožujka 2019. godine.

Općinsko vijeće
Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

5.

 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 članka 30. Statuta 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće 
općine Oprisavci na 12. sjednici održanoj dana 29. 
ožujka 2019. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju izvješća o godišnjem popisu 
dugotrajne imovine,sitnog inventara, novčanih 

sredstava, te obveza i potraživanja općine 
Oprisavci sa stanjem 31.12.2018.g.

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo 

je izvješće o godišnjem popisu dugotrajne 
imovine,sitnog inventara, novčanih sredstava, te 
obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 
31.12.2018.g.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i dostavlja se računovodstvu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/19-01/06
UR.BROJ: 2178/14-01-19-1
Oprisavci, 29. ožujka 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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6.

 Na temelju članaka 29., stavak 2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 
20/18 i 115/18)  i članka 30. Statuta općine Oprisavci  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
3/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 
12. sjednici održanoj 29. ožujka 2019. godine 
donijelo je

ODLUKU

o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Oprisavci

� � � � � �  
 

Članak 1.

� Donosi se Program raspolaganja poljo-
privrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Oprisavci.

� � � � �         
Članak 2.

�   Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Oprisavci sastavni je dio ove 
Odluke i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ osim prikaza 
katastarskih čestica po predviđenom i dosadašnjem 
obliku raspolaganja a koje se mogu naći na službenoj 
internetskoj stranici općine Oprisavci
(www.oprisavci.hr). 

Članak 3.

Program raspolaganja se donosi na temelju 
pristigle, zakonom propisane dokumentacije 
sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za 
donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 
27/18 i 115/18).

Ukoliko nakon donošenja Programa 
raspolaganja, a po primitku dokumentacije koja prije 
donošenja Programa nije pristigla, dođe do promjena 
u obuhvatu ili namjeni površina obuhvaćenih 
Programom raspolaganja, radit će se Izmjene i 
dopune Programa raspolaganja Poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 
općinu Oprisavci.

Članak 4.

� Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“ i nakon 
pribavljenih suglasnosti Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Oprisavci će se 
primjenjivati.

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:023-05/19-01/12
UR.BR.:2178/14-01-19-1
Oprisavci, 29. ožujka 2019

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

7.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko 
vijeće općine Oprisavci na svojoj 12. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2019. g. donosi

ODLUKU 

o poništenju Odluke o donošenju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Oprisavci

Članak 1.

� Ovom Odlukom poništava se Odluka o 
donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Oprisavci (KLASA:023-05/18-
01/20, UR.BR.:2178/14-01-18-1 od 08. lipnja 
2018.g.).
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Članak 2.

� Navedena Odluka se poništava na temelju 
očitovanja Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 945-
01/18-01/745, URBROJ: 525-07/1791-18-2 od 11. 
rujna 2018.g.)

Članak 3.

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

   
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/19-01/11
UR.BROJ: 2178/14-01-19-1
Oprisavci, 29. ožujka 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

8.

 Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. 
stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00., 73/00., 114/01., 79/06.,141/06., 146/08., 38/09. 
i 153/09., 143/12, 152/14), članka 65. stavka 2. i članka 
69. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13.) i članka 30. 
Statuta općine Oprisavci (Službeni glasnik Brodsko 
–posavske županije br. 03/18) Općinsko vijeće općine 
Oprisavci na svojoj 12. sjednici, održanoj 29. ožujka 
2019.godine donijelo je

ODLUKU

o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina u vlasništvu općine Oprisavci

• OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i 
korištenja javnih sportskih građevina i drugih 
sportskih građevina u vlasništvu općine Oprisavci.

Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine 
koje su u vlasništvu općine Oprisavci, te se trajno 
koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu.
Sportskim građevinama smatraju se uređene i 
opremljene površine i građevine u kojima se provode 
sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta 
propisanih posebnim propisima za te građevine 
zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu odredbama 
Zakona o sportu.

Članak 2.

Ovisno o značenju za sport općine Oprisavci i načinu 
upravljanja javne sportske građevine i druge sportske 
građevine u vlasništvu općine Oprisavci (dalje u 
tekstu:sportske građevine) su:

• sportske građevine I. kategorije – predstavljaju 
građevine – nogometna igrališta s pratećim objektima 
– svlačionicama, uredskim – klubskim prostorijama, i 
športskim tribinama u naseljima Oprisavci, Poljanci, 
Trnjanski Kuti, Svilaj, Stružani, Prnjavor i Novi Grad.

Članak 3.

U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju 
se sljedeći poslovi:
• redovito, tekuće i investicijsko održavanje 
sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom 
smislu, prema namjeni građevine, a posebno za 
provođenje programa javnih potreba u sportu općine 
Oprisavci;
• davanje u zakup ili podzakup dijelova sportske 
građevine za obavljanje sportske djelatnosti;
• davanje u zakup ili podzakup poslovnog prostora 
u okviru sportske građevine, sukladno posebnim 
propisima
• primjerena zaštita sportske građevine;
• određivanje i provođenje unutarnjeg reda u 
sportskoj građevini;
• primjerno osiguranje sportske građevine;
• obavljanje povremenih i godišnjih pregleda 
sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u 
građevinskom i funkcionalnom smislu;
• kontrola korištenja sportske građevine sukladno 
sklopljenim ugovorima;
• donošenje godišnjeg programa upravljanja 
sportskom građevinom;
• drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, 
spadaju u upravljanje sportskom građevinom.
Modernizacija i rekonstrukcija - kapitalno investiranje 
na sportskim građevinama provodi se u suradnji 
upravitelja i vlasnika objekta – općine Oprisavci. 
Ovisno o uvjetima nositelj investicijskih radova na 
sportskom objektu mogu biti i upravitelj i Općina 
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Oprisavci  ovisno o pr i l ikama i  izvorima 
financiranja.

Članak 4.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina 
uređuje se ovisno o njihovu značenju za sport na 
području općine Oprisavci i provođenju programa 
javnih potreba u sportu općine Oprisavci.
Vlasnik sportske građevine I. kategorije iz članka 2. 
ove Odluke je općina Oprisavci, a daju se na 
upravljanje i korištenje sportskim udrugama s 
područja općine Oprisavci.

Članak 5.

Upravljanje i korištenje sportskih građevina može se 
povjeriti sportskim klubovima i savezima, sportskoj 
zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima za 
obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i 
održavanja sportskih građevina.

Članak 6.

Upravljanje građevinama povjerava se na 
neodređeno vrijeme, a isto se može prekinuti:
• odlukom vlasnika, općine Oprisavci;
• prestankom rada ili promjenom djelatnosti 
udruge upravitelja;
• prestankom potrebe upotrebe i korištenja od 
strane upravitelja, 

Članak 7.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina iz 
članka 2. ove Odluke regulira se ugovorom između 
općine i upravitelja iz članka 4. i 5. ove Odluke.
Ugovor u ime općine Oprisavci sklapa općinski 
načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena osoba upisana 
u Registar udruga Republike Hrvatske. 

• UVJETI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA 
SPORTSKIM GRAĐEVINAMA

Članak 8.

Predmet upravljanja u pravilu je određena sportska 
građevina kao jedinstvena cjelina, odnosno svi 
zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i 
poslovni te prateći prostori i oprema, odnosno 
nogometna igrališta i prateća oprema, te uredske 
prostoriije i prateća oprema.

Članak 9.

Općina Oprisavci upravljanje i korištenje sportskih 
građevina dodjeljuje temeljem javnog poziva.
Javni poziv na upravljanje i korištenje športskih 
građevina s uvjetima i dokumentacijom potrebnom 
za ostvarivanje prava upravljanja i korištenja 
određene sportske građevine objavit će se na web 
stranicama i oglasnoj ploči općine Oprisavci.
Temeljem zahtjeva iz javnog poziva i dokaza o 
ispunjavanju uvjeta navedenih u javnom pozivu, 
propisanih posebnim zakonom i ovom Odlukom, 
Općinski načelnik može povjeriti upravljanje i 
korištenje određene sportske građevine pravnim 
osobama iz članka 1. i 5. ove Odluke bez naknade, 
pod uvjetom da se u sportskoj građevini ne obavlja 
gospodarska aktivnost.
Zahtjev za povjeravanjem upravljanja športskom 
građevinom podnosi se Jedinstvenom upravnom 
odjelu općine Oprisavci.

Članak 10.

Odluku o povjeravanju upravljanja sportskim 
građevinama iz članka 2. ove Odluke donosi 
Općinski načelnik.

Članak 11.

Međusobna prava i obveze između općine Oprisavci 
kao vlasnika sportske građevine i pravne osobe iz 
područja športa kojoj se povjerava športska 
građevina na upravljanje i korištenje (u daljnjem 
tekstu: upravitelj) regulirat će se Ugovorom o 
upravljanju i korištenju sportske građevine (u 
daljnjem tekstu: Ugovor) koji u ime općine 
Oprisavci sklapa Općinski načelnik, a u ime 
upravitelja osoba ovlaštena osoba upisana u Registar 
udruga.

Članak 12.

Ugovorom se obvezuje upravitelj da športskom 
građevinom upravlja pažnjom dobrog gospodara.
Upravitelj je dužan osigurati redovito funkcioniranje 
i tekuće održavanje cijele građevine.

Članak 13.

Poslovi upravljanja sportskom građevinom u pravilu 
se povjeravaju jednom upravitelju radi
jednostavnijeg i odgovornijeg gospodarenja 
športskom građevinom.
Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 860



Članak 14.

Ugovorom će se osobito obvezati upravitelja 
sportske građevine da sve sportske sadržaje 
građevine, kao i prateće sadržaje (svlačionice, 
spremišta za rekvizite i sve ostale dijelove u funkciji 
sporta) te opremu koja služi sportskoj djelatnosti, 
koristi za svoju sportsku djelatnost i
za djelatnost sportskih udruga koje su ih do sada 
koristile kao i sportske udruge kojima to bude 
odobreno uz dogovorene uvjete.

• ZAKUP

Članak 15.

Poslovni i drugi prostori sportske građevine koji nisu 
u funkciji obavljanja sportske djelatnosti, mogu se 
od strane upravitelja dati u zakup i u njima se može 
obavljati samo ona djelatnost koja je dopuštena za 
lokaciju na kojoj se nalazi sportska građevina. 
Ugovor o zakupu ne može biti sklopljen na duži rok 
od roka koji je sklopljen Ugovorom između vlasnika 
sportske građevine i upravitelja.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor, dio 
poslovnog prostora ili drugi prostor iz stavka 1. ovog 
članka dati u podzakup, a ugovor sklopljen protivno 
ovoj odredbi ništetan je.
Upravitelj je dužan prije pokretanja postupka 
davanja sportskih građevina iz stavka 2. ove Odluke 
pribaviti pisanu suglasnost Vlasnika, općine 
Oprisavci.

Članak 16.

Za provođenje postupka davanja u zakup 
odgovarajućeg prostora primjenjuje odredbe 
posebnih propisa.
Na prijedlog ugovora o zakupu suglasnost daje 
općinski načelnik.

Članak 17.

Ostvareni prihod od zakupa i korištenja sportske 
građevine s osnova odvijanja sportskih, kulturnih i 
gospodarskih manifestacija upravitelj je dužan 
namjenski uložiti u daljnje održavanje i daljnje 
poboljšanje uvjeta rada na sportskoj građevini.

Članak 18.

Ugovorom će se omogućiti upravitelju da sam ili u 
suradnji s drugom pravnom ili fizičkom osobom, 
odnosno sa zakupcem ulaže sredstva u poboljšanje 

uvjeta rada sportskih ili poslovnih sadržaja na 
određenoj sportskoj građevini, uz suglasnost 
općinskog načelnika.
Fizičke i pravne osobe vlastitim ulaganjem kao 
investitori ne stječu pravo vlasništva na izgrađenim 
sportskim ili poslovnim prostorima, već stječu pravo 
korištenja i zakupa, odnosno
podzakupa na određeni rok sukladno odluci 
nadležnog tijela.

• NADZOR

Članak 19.

Općinski načelnik nadzire:
• namjensko korištenje sportske građevine
• održavanje sportskih građevina u skladu s 
obvezama što ih je preuzeo zakupnik
• korištenje sportskih građevina tako da se 
poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih aktivnosti
• provođenje zaključenih ugovora o davanju u 
zakup i podzakup sportske građevina
• gospodarenje sportskim građevinama s 
namjerom smanjivanja cijene korištenja sportske
• građevine - investicijsko održavanje građevine.

•  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Na upravljanje i korištenje sportske građevine, ako 
ovom Odlukom ni je  određeno drugači je , 
primjenjuju se opći propisi o upravljanju 
nekretninama i propisi o sportskim građevinama.

Članak 23.

Korisnici javnih sportskih građevina i nekretnina 
nemaju regulirani odnos s Općinom, u skladu s ovom 
Odlukom dužni su sklopiti ugovore o upravljanju i 
korištenju športskih građevina u roku od 3 mjeseca 
od stupanja na snagu ove Odluke.
Na korisnike koji imaju sklopljene Ugovore o 
korištenju i upravljanju sportskim građevinama 
primjenjivat će se odredbe tih ugovora do objave 
javnog poziva. 

Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Brodsko-posavske 
županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
 OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/19-01/10
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Oprisavci, 29. ožujka 2019.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

9.

 Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 
73/17) i članka 30. Statuta općine Oprisavcia 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
03/18.), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 
12. sjednici održanoj 29. ožujka 2019.g. donosi 

ODLUKU

o usvajanju Plana gospodarenja otpadom općine 
Oprisavci za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Članak 1.

� Usvaja se Plan gospodarenja otpadom općine 
Oprisavci za razdoblje  od 2018. – 2023. godine, koji je 
izradila tvrtka EKO SAVJETNIK d.o.o., Matije Gupca 

28, 35000 Slavonski Brod (OIB: 31441764158), 
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša Brodsko-posavske županije izdao prethodnu 
suglasnost (KLASA:351-01/19-01/13, URBROJ: 
2178/1-03-19-2 od 05. ožujka 2019. godine).
� Javni uvid u nacrt Plana održan je od 16. siječnja 
2019.godine do 16. veljače 2019. godne  u skladu s 
člankom 22. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom.

Članak 2.

� Plan gospodarenja otpadom općine Oprisavci za 
razdoblje od 2018.-2023. godine sastavni je dio ove 
Odluke i objavit će se  na web stranici općine 
Oprisavci.
 Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Plan 
gospodarenja otpadom općine Oprisavci za razdoblje 
2012.-2020.g. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 20/2011).

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/19-01/13
URBROJ:2178/14-01-19-1
Oprisavci, 29. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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10.

PLAN 

gospodarenja otpadom za razdoblje 
2018.-2023. godine

SADRŽAJ 

1 UVOD 
1.1 Ciljevi 
1.2 Obveze jedinice lokalne samouprave 
2 ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 
OPĆINE OPRISAVCI, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
2.1 Stanovništvo 
2.2 Poduzetništvo i obrtništvo 
2.3 Gospodarenje otpadom 
2.4 Sakupljanje komunalnog otpada 
2.5 Biorazgradivi otpad 
2.6 Glomazni otpad 
2.7 Otpadni tekstil i obuća 
2.8 Problematični otpad iz domaćinstava 
2.9 Građevni otpad i otpad koji sadrži azbest 
2.10 EE otpad 
2.11 Ambalaža i otpadna ambalaža 
2.12 Otpadna vozila 
2.13 Otpadne gume 
2.14. Reciklažna dvorišta 
2.15. Zeleni otoci 
2.16 Ocjena stanja 
2.17 Zaštita prirode i područja ekološke mreže 
3 PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG 
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA, TE OSTVARIVANJU 
CILJEVA 
3.1 Podaci o količinama odvojeno sakupljenog otpada 
4 PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM, TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH 
OTPADOM 
4.1 Odlagalište otpada 
4.2 Reciklažna dvorišta 
4.3 Zeleni otoci 
4.4 Ostali objekti 
4.5 Komunalna oprema, uređaji i vozila 
5 PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
5.1 Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta
6 MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA 
OTPADA 
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6.1 Opće mjere za gospodarenje otpadom 
6.2 Mjere za gospodarenje opasnim otpadom 
6.3 Mjere za sanaciju Planom utvrđenih lokacija onečišćenih otpadom 
6.4 Mjere za gospodarenje otpadom koji predstavlja posebne probleme u gospodarenju 
6.5 Mjere za gospodarenje ostalim posebnim kategorijama otpada 
6.6 Akcije sakupljanja otpada 
6.7 Izobrazno-informativne aktivnosti
7 OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA 
8 MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 
KOMUNALNOG OTPADA 
9 MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE, TE 
KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 
10 POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA 
10.1 Reciklažna dvorišta 
10.2 Zeleni otoci 
10.3 Ostali objekti 
11 ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU 
MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 
12 ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
13 POPIS ZAKONA I PRAVILNIKA 

POJMOVI 

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Planu imaju sljedeće značenje: 
1. »biološki razgradivi otpad« je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom; 
2. »biootpad« je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, 
ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda; 
3. »biorazgradivi komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan 
otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu 
sadrži biološki razgradiv otpad; 
4. »centar za gospodarenje otpadom« je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih 
građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada; 
5. »deklasifikacija« je postupak dokazivanja da je određeni otpad koji je, u skladu s Katalogom otpada, 
određen kao opasan u pojedinačnom slučaju neopasni otpad; 
6. »djelatnost druge obrade otpada« je postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja otpada; 
7. »djelatnost oporabe otpada« uključuje postupke oporabe propisane Dodatkom II. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom; 
8. »djelatnost prijevoza otpada« je prijevoz otpada za vlastite potrebe ili za potrebe drugih na teritoriju 
Republike Hrvatske; 
9. »djelatnost sakupljanja otpada« uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i 
postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište; 
10. »djelatnost trgovanja otpadom« je kupovanje i prodavanje otpada sa ili bez preuzimanja otpada u posjed 
bez obzira na način prodaje; 
11. »djelatnost zbrinjavanja otpada« uključuje postupke zbrinjavanja otpada propisane Dodatkom I. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom; 
12. »gospodarenje otpadom« su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade 
otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon 
zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik; 
13. »građevina za gospodarenje otpadom« je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna 
stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se 
građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada; 
14. »građevni otpad« je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja 
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postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti 
za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao; 
15. »interventno sakupljanje otpada« je sakupljanje otpada uređajima i opremom u svrhu hitnog uklanjanja 
otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja 
okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta; 
16. »inertni otpad« je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama; 
17. »krupni (glomazni) komunalni otpad« je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno 
prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. 
stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom; 
18. »komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva; 
19. »materijalna oporaba« je svaki postupak oporabe koji ne uključuje energetsku oporabu i preradu u 
materijale koji će se koristiti kao gorivo; 
20. »miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po 
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini 
materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01; 
21. »mobilni uređaj za obradu otpada« je pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad obrađuje, u pravilu, na 
mjestu nastanka ili na mjestu ugradnje u materijale postupcima obrade, osim R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 
D10, D11 i D12 i postupaka R i D u kojima nastaje otpadna voda koja se ispušta u okoliš. Mobilnim uređajem 
za obradu otpada ne smatra se onaj uređaj koji se koristi duže od šest mjeseci na određenoj lokaciji, osim 
mobilnog uređaja kojim se koristi radi sanacije onečišćene lokacije; 
22. »nasipavanje otpada« je postupak oporabe pri kojem se odgovarajući otpad koristi za nasipavanje 
iskopanih površina ili u tehničke svrhe pri krajobraznom uređenju i kojim se otpad koristi kao zamjena za 
materijal koji nije otpad sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i propisima donesenim na 
temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom; 
23. »najbolje raspoložive tehnike« su najbolje raspoložive tehnike sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita 
okoliša; 
24. »neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava; 
25. »neusklađeno odlagalište« je odlagalište koje ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 104. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom i određeno je odlukom iz članka 26. stavka 6. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom; 
26. »obrada otpada« su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja; 
27. »odlagalište otpada« je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno 
odlagalište), uključujući: 
a. interno odlagalište otpada na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje, 
b. odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje 
duže od jedne godine), 
c. iskorištene površinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjem 
pogodne za odlaganje otpada 
28. »odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i 
svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada; 
29. »opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava 
30. »oporaba otpada« je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad 
zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi 
ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe; 
31. »otpad« je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra 
i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa; 
32. »ovlaštenik« je pravna ili fizička osoba - obrtnik kojem je prema Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom dana suglasnost za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vezi 
gospodarenja posebnom kategorijom otpada; 
33. »ponovna uporaba« je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova 
proizvoda, koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni; 
34. »posjednik otpada« je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada; 
35. »postupci gospodarenja otpadom« su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za 
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ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, 
posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje 
otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada; 
36. »pretovarna stanica« (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada 
namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja; 
37. »problematični otpad« je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u 
kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji 
uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod 
proizvođača tog otpada; 
38. »proizvodni otpad« je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, 
osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača; 
39. »proizvođač otpada« je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, 
miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada; 
40. reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i 
druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.) 
41. »reciklažno dvorište« je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada; 
42. »reciklažno dvorište za građevni otpad« je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i 
privremenom skladištenju građevnog otpada; 
43. »recikliranje« je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se 
otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u 
energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje; 
44. »sakupljanje otpada« je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje 
otpada u svrhu prijevoza na obradu; 
45. »spaljivanje otpada« je postupak oporabe, odnosno zbrinjavanja otpada u kojem se spaljuje otpad sa ili bez 
oporabe topline proizvedene izgaranjem. To uključuje oksidacijsko spaljivanje otpada, kao i druge termičke 
procese, poput pirolize, rasplinjavanja ili plazma procesa, sve dok se rezultirajući produkti tih obrada nakon 
toga spaljuju; 
46. »sprječavanje nastanka otpada« su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, 
a kojima se smanjuju: 
a) količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda, 
b) štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili 
c) sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima. 
47. »stavljanje na tržište« je svaki postupak proizvođača proizvoda kojim određeni proizvod čini dostupan 
kupcu, neovisno o načinu prodaje na teritoriju Republike Hrvatske, 
48. »suspaljivanje otpada« je postupak oporabe, odnosno zbrinjavanja otpada čija je prvenstvena svrha 
proizvodnja energije ili materijalnih produkata (proizvoda) i u kojem se otpad koristi kao redovno ili dopunsko 
gorivo ili u kojem se otpad termički obrađuje radi zbrinjavanja. To uključuje oksidacijsko spaljivanje otpada, 
kao i druge termičke procese, poput pirolize, rasplinjavanja ili plazma procesa, sve dok se rezultirajući 
produkti tih obrada nakon toga spaljuju; 
49. »tehnološki procesi gospodarenja otpadom« (u daljnjem tekstu: tehnološki procesi) su određene 
funkcionalno-tehnološke cjeline gospodarenja otpadom kojima se opisuje materijalni tok otpada, a uključuju 
prikupljanje, prihvat, skladištenje, prethodno razvrstavanje i razvrstavanje, miješanje otpada, pakiranje, 
popravak, čišćenje, provjera budućeg proizvoda i u slučaju oporabe ili zbrinjavanja otpada tehnološke procese 
koje je odredio podnositelj zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno smjernicama; 
50. »termička obrada otpada« su postupci spaljivanja, suspaljivanja i drugi postupci obrade otpada kojima se 
promjenom temperature otpada postiže promjena strukture i svojstva otpada; 
51. »trgovac otpadom« je pravna ili fizička osoba koja u svoje ime i za svoj račun kupuje i prodaje otpad, 
uključujući trgovca otpadom koji ne preuzima otpad u neposredni posjed; 
52. »vlasnik otpada« je osoba koja je nositelj materijalnih i drugih prava i obveza u vezi otpada; 
53. »zbrinjavanje otpada« je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao 
sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada. 
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1 UVOD

 
Plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje od 2018. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan) 
temelji se na ciljevima Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 
3/17), te članka 17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13., 73/17.) kojim su preneseni zahtjevi 
članka 28. Okvirne direktive o otpadu i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 5/17). 
Nastavno na viziju i ciljeve gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj do 2025. godine, definirane Strategijom 
gospodarenja otpadom (NN 130/05) i važeće nacionalne propise, Plan ima za zadatak uspostavu cjelovitog i 
učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, koji će se ostvariti provedbom aktivnosti sanacije i zatvaranja 
postojećih neusklađenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, crnih točaka te unaprjeđenjem sustava odvojenog 
sakupljanja i obrade otpada. 
Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, s jasno propisanim obavezama, odgovornostima i 
mehanizmima kontrole, postavljen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji zajedno s 
pripadajućim strateškim ciljevima iz područja zaštite okoliša postavlja slijedeće osnovne ciljeve gospodarenja 
otpadom u RH: 

1. Sprječavanje nastanka otpada 

Jedan od ciljeva Plana je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u 
proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti. 

2. Povećanje iskorištenja korisnih sirovina 

Osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje sljedećih otpadnih materijala: papir, metal, plastika i staklo 
iz kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora ako su ti tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva. 
Također, mora se osigurati priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne oporabe, 
uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, 
neopasnog građevnog otpada, isključujući zemlju i kamenje koja nije onečišćena opasnim tvarima. 

3. Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada 

4. Smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta 

5. Smanjenje količina biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada 

6. Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom 

1.1 Ciljevi 

Temeljem ocjene postojećeg stanja u gospodarenju otpadom i obveza koje Republika Hrvatska mora postići 
sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu, Planom gospodarenja otpadom RH definiraju se sljedeći ciljevi koji 
se moraju dostići do 2022. godine: 

(1) Najveća dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti na svim 
odlagalištima i neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog 
komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi: 
1. 75%, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013. 
2. 50%, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016. 
3. 35%, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020. 

(2) Najveća dopuštena masa otpada koja se godišnje odlaže na svim neusklađenim odlagalištima u 
Republici Hrvatskoj iznosi: 
1. 1.710.000 tona do 31. prosinca 2013. 
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2. 1.410.000 tona do 31. prosinca 2014. 
3. 1.210.000 tona do 31. prosinca 2015. 
4. 1.010.000 tona do 31. prosinca 2016. 
5. 800.000 tona do 31. prosinca 2017. 

(3) 50% priprema za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada do 2020. godine. 

(4) 70% recikliranja / materijalne oporabe građevnog otpada do 2020. godine. 

Prvi korak u cjelokupnom sustavu je osigurati provođenje mjera za sprječavanje nastanka otpada definirane 
Planom sprječavanja nastanaka otpada. Najvažnije mjere u poglavlju sprječavanja nastanka otpada su uspostava 
Centara za ponovnu uporabu i osiguranje potrebne opreme za kućno kompostiranje. Nadalje, težište u sustavu 
gospodarenja komunalnim otpadom će biti na sustavu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i to kroz 
osiguranje potrebne infrastrukture za odvajanje komunalnog otpada: na mjestu nastanka otpada, putem 
reciklažnih dvorišta, na javnim površinama te kroz provedbu propisa za posebne kategorije otpada (otpadna 
ambalaža, otpadne gume, otpadna EE oprema itd). 
Odvojeno prikupljeni biorazgradivi otpad će se koristiti za kućno kompostiranje ili odvoziti na materijalnu 
oporabu u postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada 
(kompostište ili anaerobna digestija) u cilju proizvodnje komposta ili digestata i bioplina. 
Odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo i plastika će se odvoziti do postrojenja za sortiranje odvojeno 
prikupljenog otpada (sortirnice) radi povećanja vrijednosti odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i 
pripreme otpada za recikliranje. Odvojeno prikupljeni otpad će se nakon sortiranja odvoziti ovlaštenim tvrtkama 
za recikliranje, odnosno obradu. 
Miješani komunalni otpad (ostatni otpad) će se prikupljati u okviru javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada koju pružaju davatelji te usluge, a prikupljeni otpad će se dopremati do CGO-a izravno ili 
putem pretovarnih stanica. 
Uspostavom prethodno opisanog sustava osigurat će se ispunjenje ciljeva ovoga Plana u 2022. godini, a isto tako i 
promijeniti današnji tokovi otpada. Primjenom mjera sprječavanja nastanka otpada ispunit će se cilj smanjenja 
ukupne količine komunalnog otpada u 2022. godini. 

1.2 Obveze jedinice lokalne samouprave 

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: 
- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog 
otpada, 
- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu, te uklanjanje tako odbačenog otpada, 
- provedbu Plana, 
- donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, 
- provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području, 
- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno 
propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 
Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu Plana na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit 
način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost 
rada. 
Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati provedbu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Ovom 
Uredbom propisuje se sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u 
vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 
odvojenog prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) 
otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada 
za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. 
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2 ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 
OPĆINE OPRISAVCI, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA 

Općina Oprisavci nalazi se u istočnom prisavskom području Brodsko-posavske županije, između autoceste A3 
Zagreb-Lipovac na sjeveru, i rijeke Save na jugu. Zbog svog položaja Općina Oprisavci ubraja se među 
najznačajnije Općine ove županije a i Republike Hrvatske, jer njenim područjem prolaze neki od najvažnijih 
prometnih pravaca koji povezuju istok i zapad Europe, te u skoroj budućnosti njezin sjever i jug. Važnost 
prometnom položaju ove Općine u budućnosti će sigurno rasti i jačanjem riječnog prometa na rijeci Savi. 

Najveća prirodna vrijednost uz rijeku Savu je zaštićeno područje Gajne, koje bi u budućnosti trebalo dati zavidne 
rezultate u turističkoj ponudi Općine. To je poplavni prostor uz obalu Save površine 480 hektara, s obilježjima 
prisavskog pašnjaka s bogatom močvarnom florom i faunom, koji je zaštićen 1990. godine. Područje cijele Općine 
izrazito je ravničarsko u blizini rijeke Save, što je kroz povijest imalo velikog utjecaja na način života, rada, 
tradiciju i običaje iz kojih je proizišao i kulturni izričaj u odijevanju, izgovoru i pjesmi ovoga kraja. Značaj Općine 
je u njezinom očuvanom krajoliku, što najviše dolazi do izražaja u poljodjelstvu i ratarstvu kao osnovnim 
djelatnostima ovog područja, a položaj na važnim prometnim pravcima istok-zapad i sjever-jug, daje joj osobitost 
u komunikacijskom smislu. 

2.1 Stanovništvo 

Općina Oprisavci prema popisu iz 2011. godine ima 2.508 stanovnika, a proteže se na 60 četvornih kilometara. U 
sastavu Općine je osam naselja: Trnjanski Kuti (345), Poljanci (255), Svilaj (285), Novi Grad (303), Prnjavor 
(232), Stružani (169), Zoljani (33) i Oprisavci (886), koji su najveće selo i sjedište Općine. Gotovo sva naselja 
nalaze se uz glavne prometne pravce. Iz statističkih pokazatelja vidljivo je da sva naselja, osim Novog Grada, 
posljednjih 50-ak godina bilježe pad broja stanovnika 

Slika 2.1 Općina Oprisavci 
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Tablica 2.1.1 Broj stanovnika po naseljima 

2.2 Poduzetništvo i obrtništvo 

U gospodarstvu Općine, njen geostrateški položaj je u mnogome odredio da se kroz povijest većina stanovnika 
bavila izrazito poljoprivredom, što se od nastanka Hrvatske države počelo polako mijenjati u skladu s novim 
uvjetima života i rada. Na području Općine nastalo je nekoliko većih i danas uspješnih trgovačkih društava poput 
Decospan Mato furnir d.o.o., A-PELET d.o.o., EURO-JANKOVIĆ vl. Jerko Janković, Kuća dida Tunje vl. Jerko 
Janković, Izgradnja Mađarević d.o.o., OPRISAVCI-TRANSPORT d.o.o. u Oprisavcima, Slavonija Bus i Dom za 
starije i nemoćne osobe u Novom Gradu, te Slavonija plastika u Svilaju. U poljoprivredi i proizvodnji hrane 
događaju se prilagodbe načinu rada u Europskoj uniji, pa je u Općini Oprisavci nastao veći broj obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava poput OPG Franjo Rečić iz Oprisavaca, OPG Mira Vinarć iz Stružana, OPG 
Mato Tomašević iz Stružana, OPG Mato Blažević iz Novog Grada, OPG Marin Vučković iz Prnjavora, te 
mnoga druga obiteljska poljoprivredna gospodarstava koja postupno podižu standarde proizvodnje 
poljoprivrednih proizvoda na svom području djelovanja. 

Na području Općine postoji veći broj obrta u uslužnoj djelatnosti, kao što su trgovine na malo, caffe i noćni disco 
barovi, frizerski saloni i slično. U okviru OPG Mata vlasnika Mate Kaluđera iz Trnjanskih Kuta, nudi se usluga 
terapeutskog jahanja. Na području Općine djeluje i privatna ergela konja lipicanske pasmine osnivača Antuna 
Dorića iz Svilaja. 

2.3 Gospodarenje otpadom 

Na području Općine Oprisavci organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog 
proizvodnog otpada obavlja komunalno društvo Runolist d.o.o. Vrpolje. Organizirano sakupljanje, odvoz i 
zbrinjavanje otpada obavlja se u svim naseljima Općine Oprisavci: : Trnjanski Kuti, Poljanci , Svilaj, Novi Grad, 
Prnjavor, Stružani, Zoljani, i Oprisavci. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište "Vitika" tvrtke Univerzal 
d.o.o. Đakovo na području Osječko-baranjske županije. Korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na 
različite načine: po domaćinstvima su podijeljene posude 120 l te posude od 1.100 lit. po mjesnim grobljima i 
pojedinim tvrtkama. 
Prema podacima tvrtke Runolist d.o.o. u 2017. godini na području Općine Oprisavci prikupljeno je 149,7 tona 
mješovitog otpada. 
Odvoz komunalnog otpada provodi se jednom tjedno. 
Glomazni otpad se ne odvozi organizirano budući da tvrtka RUNOLIST d.o.o. iz Vrpolja nema potrebite dozvole 
za zbrinjavanje takve vrste otpada. 
U 2017. godini s radom je započelo reciklažno dvorište (REC-94) na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 87, 
Oprisavci. 

2.4 Sakupljanje komunalnog otpada 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: ZOGO, NN 94/13., 73/17) komunalni otpad se 
definira kao otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, a ne uključuje 
proizvodni otpad i otpad iz poljoprivrede i šumarstva. Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz 
trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a iz kojeg posebnim 
postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (npr. papir, staklo i dr.), te je u Katalogu otpada (Pravilnik o katalogu 
otpada, NN 90/15) označen kao 20 03 01. 
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Na području Općine, miješani komunalni otpad prikuplja tvrtka Runolist d.o.o. iz Vrpolje. Miješani komunalni 
otpad prikuplja se jednom tjedno u svim naseljima Općine, dok se glomazni otpad ne prikuplja. Sva kućanstava na 
području Općine koriste ovakav način prikupljanja miješanog komunalnog otpada. 

Tablica 2.4.1 Domaćinstva obuhvaćena prikupljanjem MKO 

Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za miješani komunalni otpad. Tipizirani/standardizirani 
spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 120 l. 
Odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada (papir, staklo, plastika, tekstil) provodi se sakupljanjem 
putem spremnika na kućnom pragu volumena 120 l. 
Pojedine vrste posebnih kategorija otpada (ambalaža, EE, gume, automobili) sakupljaju se pomoću uspostavljenih 
nacionalnih shema. 

2.5 Biorazgradivi otpad 

Biorazgradivi komunalni otpad obuhvaća biološki razgradive vrste otpada podrijetlom iz kućanstva i otpad koji je 
po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, primjerice otpadni papir, biorazgradivi tekstil, zeleni otpad od 
održavanja javnih površina i sl., osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. 
Zahtjev za smanjenje biorazgradivog otpada na odlagalištu provedi se kroz odvojeno sakupljanje biorazgradivog 
otpada iz miješanog komunalnog otpada u domaćinstvima. 
U Općini Oprisavci nije omogućeno odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na kućnom pragu. 
Kućanstvima se trebaju podijeliti posude za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada. Kućanstvima koja to 
žele potrebno je podijeliti kompostere. 
Smanjenje količina biorazgradivog otpada na odlagalištu provodi se također kroz implementaciju sustava 
odvojenog sakupljanja otpada, jer se papir, koji čini značajan dio biorazgradivog otpada, više ne odlaže na 
odlagalište nego predaje ovlaštenim sakupljačima. Kroz podjelu kompostera domaćinstvima, isto tako će se 
smanjiti količine biorazgradivog otpada na odlagalištu. 

2.6 Glomazni otpad 

Krupni ili glomazni komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u 
sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Sakupljanje glomaznog otpada na području Općine 
Oprisavci se trenutno ne obavlja, budući da tvrtka Runolist d.o.o. nema potrebite dozvole za sakupljanje te vrste 
otpada, . 

2.7 Otpadni tekstil i obuća 

Količine otpadnog tekstila koji se odvojeno sakupi ili je izdvojen iz komunalnog otpada su relativno male. Neki od 
uzroka tome su što je tek nedavno donesen posebni propis koji uređuje gospodarenje ovom vrstom otpada 
(Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)), tako da nije moguće sa 
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sigurnošću utvrditi učinke uređenja sustava. Procjenjuje se da se i dalje visoki postotak otpadnog tekstila zbrinjava 
postupkom odlaganja, posebice onaj koji je sadržan u miješanom komunalnom otpadu 
U Općini Oprisavci otpadni tekstil se organizirano sakuplja u kontejnerima za sakupljanje otpadnog tekstila, koji 
su postavljeni u reciklažnom dvorištu. 

2.8 Problematični otpad iz domaćinstava 

Sakupljanje problematičnog otpada u Općini Oprisavci je riješeno na način da korisnici mogu svoj problematični 
otpad predati u reciklažno dvorište. U mjestima gdje nema istog, potrebno je osigurati postavljanje mobilnog 
reciklažnog dvorišta. 
Prema čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 
stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 
25.000 stanovnika na svojem području. 
U 2017. godini s radom je započelo reciklažno dvorište (REC-94) na adresi Ulica hrvatskih branitelja 87, 
Oprisavci. Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno poduzeće u vlasništvu Općine, RAKITOVAC d.o.o. 

2.9 Građevni otpad i otpad koji sadrži azbest 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih 
građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje 
građevine zbog kojeg je nastao. 
Na području Općine Oprisavci ne postoji reciklažno dvorište za građevinski otpad. Mještani mogu građevinski 
otpad predati u reciklažno dvorište. 
Ne postoji uređeno odlagalište građevinskog otpada koji sadrži azbest. 
Fizičke osobe mogu bez naknade predati svoj azbestni otpad ovlaštenom sakupljaču, dok pravne osobe za to 
plaćaju naknadu. 
Potrebno je napraviti bazu podataka sa podacima o zgradama na kojima se nalazi pokrov od azbestnih ploča u 
Općini Oprisavci. 

2.10 EE otpad 

EE otpad se sastoji od velikoga broja različitih komponenata opasnih po okoliš kao što su živa, kadmij, krom, 
brom, olovo, arsen, zatim azbest, spojevi silicija, berilija, fosfor itd. Sadrži i plastiku i slične materijale koji se 
mogu nakon oporabe EE otpada ponovno koristiti kao polazna sirovina za neki novi proizvod. Gospodarenje ovom 
vrstom otpada u skladu s pravilnikom pridonijet će zbrinjavanju opasnih komponenata EE otpada na odgovarajući 
način, kao i iskorištenju upotrebljivih dijelova EE otpada, odnosno smanjenju iskorištenja prirodnih resursa što je 
vrlo važan podatak ako se zna da je EE otpad najbrže rastuća vrsta otpada. EE otpad iz kućanstva (hladnjake, 
zamrzivače, perilice i sušilice rublja, perilice posuđa, štednjake, električne radijatore, termoakumulacijske peći, 
klima-uređaje, TV prijamnike i drugi EE otpad mase veće od 30 kg) skupljač je dužan preuzeti unutar 30 dana od 
poziva. Sakupljanje EE otpada obavljaju ovlašteni sakupljači te vrste otpada. 
Sakupljanje električnog i elektroničkog otpada omogućeno je na način da proizvođač otpada pozove ovlaštenog 
sakupljača i besplatno mu preda isti. Isto tako trgovine imaju obvezu preuzimanja električnog i elektroničkog 
otpada. 

2.11 Ambalaža i otpadna ambalaža 

Ambalažni otpad definiran u kategorijama Kataloga otpada predstavlja svaku ambalažu ili ambalažni materijal 
koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke. Gospodarenje 
ambalažnim otpadom uređeno je Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15). Na području Općine 
Vrpolje omogućeno je odvajanje ambalažnog otpada u kontejnere u reciklažnom dvorištu. PET ambalažu i 
povratnu staklenu ambalažu mještani mogu vraćati u trgovine gdje su proizvod kupile, te za isto dobivaju povratnu 
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naknadu. Opasni ambalažni otpad mještani mogu predati u trgovini gdje su proizvod kupili, reciklažno i mobilno 
reciklažnog dvorišta. 

2.12 Otpadna vozila 

Otpadna vozila sastavljena su od niza različitih materijala. Oko 75% mase automobila načinjeno je od čelika, 
željeza i aluminija. Ostale dijelove čini uglavnom plastika, zatim staklo, guma itd. U dijelovima se mogu naći 
olovo, živa, kadmij. Otpadna vozila sadrže i opasne sastojke kao što su npr. antifriz, tekućine za kočnice i ulja koja 
bi mogla uzrokovati onečišćenje okoliša. 
Na području Općine Oprisavci otpadna vozila se skupljaju od strane ovlaštenih skupljača na poziv ili pak osobnom 
dopremom otpadnog vozila na lokaciju ovlaštenih tvrtki. Građani i tvrtke koje posjeduju otpadno motorno vozilo 
imaju pravo na naknadu za predaju otpadnog vozila skupljaču. Otpadna vozila moraju se skupljaču predati u 
cijelosti. 
Sakupljanje se obavlja sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15). 

2.13 Otpadne gume 

Gospodarenje otpadnim gumama regulirano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 
156/09, 111/11 i 86/13). Otpadna guma je guma osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih 
strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica te slični odgovarajući proizvodi koje posjednik ne 
može ili ne želi upotrebljavati, te ih zbog toga odbacuje ili namjerava odbaciti. 
Na području Općine Oprisavci otpadne gume se mogu predati kod vulkanizera prilikom zamjene novih guma ili 
predati ovlaštenim skupljačima otpadnih guma. Ovlašteni sakupljač otpadnih guma dužan je preuzeti otpadne 
gume bez naplate od posjednika guma. 

2.14. Reciklažna dvorišta 

Prema čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 
stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta. Na području Općine 
Oprisavci izgrađeno je jedno reciklažno dvorište. 

Tablica 2.14.1 Reciklažno dvorište - izgrađeno-potrebno izgraditi 

2.15. Zeleni otoci 

U naseljima Općine Oprisavci nisu postavljeni zeleni otoci. 

Tablica 2.15.1 Zeleni otoci 
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2.16 Ocjena stanja 
Sakupljanje otpada na području Općine Oprisavci je djelomično zadovoljavajuće prema dostupnosti i organizaciji 
sakupljanja. Nije zadovoljavajuća mogućnost izdvajanja biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog 
otpada. U tu svrhu potrebno je omogućiti izdvajanje biorazgradivog otpada podjelom kanti za sakupljanje na 
kućnom pragu i kompostera svim korisnicima koji se izjasne za kompostiranje. 
Sakupljanje glomaznog otpada nije riješeno sakupljanjem od strane sakupljača. Tvrtka Runolist d.o.o. ne odvozi 
glomazni otpad. 
Sakupljanje otpada koji sadrži azbest će se riješiti u suradnji sa Brodsko-posavskom županijom. 
Riješeno je sakupljanje problematičnog otpada. Problematični otpad se sakuplja u reciklažnom dvorištu. U 
naseljima u kojima nema reciklažnog dvorišta potrebno je uspostaviti i urediti lokacije za mobilna reciklažna 
dvorišta. 
Sakupljanje reciklabilnog otpada (papira, plastike, stakla i tekstila), za koje postoji obveza izdvajanja iz 
komunalnog otpada je riješeno podjelom posuda na kućnom pragu. U reciklažnom dvorištu postavljeni su 
kontejneri za odvojeno sakupljanje papira, plastike, stakla i tekstila. 
Svi korisnici moraju sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom dobiti kante za odvojeno sakupljanje 
biorazgradivog otpada, reciklabilnog otpada i miješanog komunalnog otpada. 
Sakupljanje građevinskog otpada riješeno je predajom istoga u reciklažno dvorište. 
Skupljeni komunalni otpad odlaže se na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Vitika" Đakovo. 

2.17 Zaštita prirode i područja ekološke mreže 
Plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018. – 2023. godine obuhvaća cijelo područje JLS. 
Planom gospodarenja otpadom želi se unaprijediti stanje zaštite okoliša u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i 
zbrinjavanje otpada nastalog na području JLS. Ovaj plan će imati pozitivan utjecaj na zaštitu i očuvanje okoliša 
(tlo, voda, zrak, krajobraz), budući da se njime pod kontrolu stavljaju sva odlagališta otpada a otpad koji nastaje 
sakuplja se i zbrinjava na način da ne ugrožava okoliš. 
Unutar područja Općine Oprisavci nalaze se područja očuvanja značajna za ptice i područja očuvanja značajna za 
vrste i stanišne tipove (Natura 2000), parkovi prirode, značajni krajobrazi, strogi rezervati, nacionalni parkovi. 
Slika 2.17.1 Zaštićena područja 
Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS): 
- HR2000427 Gajna 
- HR2001311 Sava nizvodno od Hruščice 
- HR20000426 Dvorina – rubno 

Područja očuvanja značajno za ptice (POP): 
- HR1000005 Jelas polje 

Zaštičeno područje značajni krajobraz: 
- Gajna 

Posebni ornitološki rezervat: 
- Bara Dvorina. 
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OPRISAVCI 

POVS HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice 

Izvor: Bioportal 

Izvor: Bioportal 
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POVS HR2000427 Gajna – Zaštičeno područje značajni krajobraz 

Izvor: Bioportal 

Izvor: Bioportal 

Izvor: Bioportal 

POVS HR2000426 Dvorina – Posebni ornitološki rezervat 

POP HR1000005 Jelas polje 
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Ciljevi zaštite prirode 

Ciljevi i zadaće zaštite prirode su: 

–  očuvati i/ili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne ravnoteže 
i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, 

–  utvrditi i pratiti stanje prirode, 
–  osigurati sustav zaštite prirode radi njezina trajnog očuvanja, 
–  osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje 

narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica, 
–  pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, mora, očuvanju 

atmosfere i proizvodnji kisika te očuvanju klime, 
–  spriječiti ili ublažiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i 

obavljanja djelatnosti. 

Zaštita i očuvanje prirode temelji se na načelima: 

–  svatko se mora ponašati tako da pridonosi očuvanju bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i 
georaznolikosti i očuvanju općekorisne uloge prirode, 

–  neobnovljiva prirodna dobra treba koristiti racionalno, a obnovljiva prirodna dobra održivo, 
–  u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora obvezno je primjenjivati načela održivog korištenja, 
–  zaštita prirode obveza je svake fizičke i pravne osobe, te su u tom cilju dužni surađivati radi izbjegavanja i 

sprječavanja opasnih radnji i nastanka šteta, uklanjanja i sanacije posljedica nastale štete te obnove 
prirodnih uvjeta koji su postojali prije nastanka štete, 

–  predostrožnosti, kada postoji prijetnja od ozbiljne ili nepopravljive štete za prirodu, 
–  javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode. 

Pri planiranju i uređenju prostora te pri planiranju i korištenju prirodnih dobara osigurava se očuvanje značajnih i 
karakterističnih obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za 
migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta. 
Zaštita krajobraza podrazumijeva planiranje i provedbu mjera kojima se sprječavaju neželjene promjene, 
narušavanje ili uništavanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, uključujući i ona koja se na temelju 
svoje linearne i kontinuirane strukture i funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu vrsta, njihove 
raznolikosti, iznimnosti i kulturnih vrijednosti te omogućavanje održivih multifunkcionalnih i/ili tradicionalnih 
načina korištenja krajobraza. 
Zaštita krajobraza temelji se na razvrstavanju krajobraza prema njihovim prirodnim i/ili stvorenim obilježjima u 
krajobrazne tipove te strukturiranju međusobno povezanih i multifunkcionalnih mreža zelene/krajobrazne 
infrastrukture na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. 
Zaštita krajobraza provodi se integriranjem u postupke izrade dokumenata prostornog uređenja kao i planova 
gospodarenja prirodnim dobrima. 

3 PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA, TE 
OSTVARIVANJU CILJEVA 

3.1 Podaci o količinama odvojeno sakupljenog otpada 

Podaci o skupljenim i odloženim količinama otpada, kao i o količinama odvojeno skupljenog otpada predanog 
ovlaštenim sakupljačima nalaze se u sljedećim tablicama: 
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Tablica 3.1.1 Količine sakupljenog miješanog komunalnog otpada u 2015., 2016. i 2017. godini 

Tablica 3.2 Količine odvojenih vrsta otpada iz komunalnog otpada u 2015. godini 

Izvor: HAOP 
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3.2 Podaci o ostvarivanju ciljeva 

Ciljeve koje je potrebno postići u sakupljanju MKO do 2022. godine prikazani su u tablici. 

Tablica 3.2.1 Ciljevi u sakupljanju i odlaganju MKO 

*Izvor: Podaci o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama 
lokalne samouprave za 2015.godinu. 

Tablica 3.2.2 Ostvarivanje ciljeva 
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4 PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM, TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I 
LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 

4.1 Odlagalište otpada 

Na području Općine Oprisavci ne postoji odlagalište otpada. Sav komunalni otpad odvozi se na odlagalište 
otpada Vitika u Đakovu. 

Naziv postrojenja : Odlagalište otpada Vitika Đakovo 
Lokacija : Postrojenje se nalazi na području Grad Đakovo u Osječko-baranjskoj 
Operater : Univerzal d.o.o., Đakovo 

Slika 4.1.1:Odlagalište otpada Vitika Đakovo 

Tablica 4.1.1 Odlagališta otpada 

Izvor: HAOP 
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4.2 Reciklažna dvorišta 

Prema čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 
stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 
25.000 stanovnika na svojem području. Na području Općine Oprisavci izgrađeno je 1 reciklažno dvorište na 
sljedećoj lokaciji: 
- Ulica Hrvatskih branitelja 87. Oprisavci. (REC-94) 

Tablica 4.2.1 Plan izgradnje reciklažnih dvorišta 

4.3 Zeleni otoci 

Na području općine Oprisavci nema izgrađenih zelenih otoka na kojima se odvojeno sakuplja otpadni papir, staklo 
i plastika, tekstil, stara odjeća i obuća. Nije planirana izgradnja novih zelenih otoka. 

Tablica 4.3.1 Lokacije zelenih otoka 

4.4 Ostali objekti 

Izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.god. (PGO RH) planiran 
je regionalni koncept centara za gospodarenje otpadom po kojemu će se otpad Brodsko-posavske županije (osim 
Općine Čaglin) zbrinjavati u Centru za gospodarenje otpadom Šagulje u Brodsko-posavskoj županiji. Planom 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.god. isto je potvrđeno, a novi je plan 
definirao u poglavlju 8. projekte važne za provedbu plana gospodarenja otpadom. Novi Plan gospodarenja 
otpadom Općine Oprisavci treba biti usklađen s PGO RH te bi u njemu trebali biti definirani svi objekti za 
gospodarenje otpadom važni za provedbu mjera i dostizanje zadanih ciljeva. 
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4.5 Komunalna oprema, uređaji i vozila 

Za gospodarenje otpadom, Općina Oprisavci raspolaže sljedećom opremom: 

Tablica 4.5.1 Oprema za sakupljanje otpada 

U razdoblju provedbe Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci planira se kontinuirana nabavka komunalne 
opreme. 

5 PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 

5.1 Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta 

Na području Općine Oprisavci evidentirana su tri „divlja odlagališta" na koje stanovništvo nekontrolirano 
odbacuje otpad. 

Uspostavljena je kontrola stvaranja „divljih odlagališta" od strane komunalnog pogona. Svi stanovnici Općine 
mogu prijaviti dolaskom kod komunalnog redara ili na stranicama Općine, sve uočene nepravilnosti odbacivanja 
otpada i stvaranje „divljih odlagališta". 

Tablica 5.1.1 Lokacije divljih odlagališta 
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6 MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 
NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE 
PRIKUPLJANJA OTPADA 

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Republike Hrvatske proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i 
obvezama koje RH mora postići sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu. 

Tablica 6.1 Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu 

Izvor: Plan gospodarenja otpadom RH 2017. - 2022. godine 

Kroz ovaj Plan gospodarenja otpadom predviđa se provedba niza mjera, smjernica i aktivnosti (ulaganja), kojima 
će se osigurati uspostava cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, uz istovremenu integraciju već 
postojećih sustava i građevina gospodarenja otpadom, predviđenim i izgrađenim u okviru prethodnog planskog 
razdoblja. 
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6.1 Opće mjere za gospodarenje otpadom 

1. Unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 

U predstojećem planskom razdoblju treba nastaviti sa aktivnostima na unaprjeđenju već postojećeg sustava 
odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, te edukaciju 
i informiranje dionika sustava te revizijom tarifnog sustava na način da se usluga skupljanja i zbrinjavanja 
naplaćuje po količini proizvedenog otpada. 
Unaprjeđenje sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada provest će se poboljšanjem kvalitete primarne 
selekcije otpada putem spremnika na „kućnom pragu", izgradnjom reciklažnog dvorišta i mobilnih reciklažnih 
dvorišta. 

2. Unaprijediti sustav obrade biorazgradivog otpada 

Unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, gdje postoji mogućnost odvojenog 
sakupljanja biorazgradivog otpada na „kućnom pragu" i postavljanja posebnih spremnika za biorazgradivi otpad u 
sklopu reciklažnog dvorišta. 
Potrebno je provesti javnu edukaciju mještana sa ciljem razloga izdvajanja biorazgradivog otpada iz komunalnog 
otpada. S tim u vezi na stranicama Općine Oprisavci, tvrtke Runolist d.o.o. i putem letaka, potrebno je obučiti 
mještane za izdvajanje biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada. Općina Oprisavci će uz 
sufinanciranje fonda kupiti kompostere i podijeliti ih mještanima za obradu vlastitog komposta. 
U sklopu Plana sprječavanja nastanka otpada dodatno su predviđene aktivnosti promicanja kućnog 
kompostiranja. 

6.2 Mjere za gospodarenje opasnim otpadom 

Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom provest će se odvajanjem istog u reciklažno dvorište i 
mobilna reciklažna dvorišta u naseljima u kojima nema reciklažnog dvorišta. Svi mještani će u ista moći dovesti 
problematičan otpad (kante od boje, ulja, zaštitnih sredstava...) sa popisa problematičnog otpada koji se može 
predati u reciklažno dvorište. Predaja opasnog/problematičnog otpada za mještane je besplatna. U reciklažna 
dvorišta problematični otpad mogu predati i pravne osobe sa područja Općine Oprisavci, ali uz naplatu. 
Prilikom dovoza problematičnog otpada od strane korisnika, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je 
identificirati osobu kako bi se utvrdilo je li sa područja Općine Oprisavci. 

6.3 Mjere za sanaciju Planom utvrđenih lokacija onečišćenih otpadom 

Nastavak aktivnosti sanacije „divljih" odlagališta i „crnih točaka". 
Kroz povećani nadzor komunalnog redara i uspostavu komunikacije sa žiteljima Općine Oprisavci, spriječiti 
odlaganje otpada u okoliš i stvaranje novih divljih odlagališta. U tom cilju potrebno je pored objave na web 
stranicama Općine Oprisavci, putem letaka ili/i plakata obučiti i informirati sve stanovnike o prijavi svih uočenih 
nepravilnosti vezanih uz odbacivanje otpada na zelene površine. Na svim kritičnim mjestima postaviti će se 
znakovi zabrane odlaganja otpada u okoliš. 

6.4 Mjere za gospodarenje otpadom koji predstavlja posebne probleme u gospodarenju 

Ovaj Plan gospodarenja otpadom prepoznao je, osim komunalnog otpada i druge prioritetne tokove otpada: 
građevni otpad, otpadni tekstil i obuća, medicinski otpad i ambalažni otpad. Za svaki navedeni otpad uspostaviti će 
se odgovarajući sustav gospodarenja. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom dodatno će se postići izgradnjom reciklažnog dvorišta za 
građevni otpad i uspostavom odlagališta građevnog otpada. Ovaj projekat treba riješiti u suradnji sa županijom 
Brodsko posavskom 
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Za zadovoljavanje budućih potreba vezano za gospodarenje otpadom koji sadrži azbest potrebno je osigurati 
najmanje jednu lokaciju kazete za azbest na području Brodsko-posavske županije, u sklopu CGO ili na drugoj 
lokaciji. Također, Općina Oprisavci treba na svom području ustrojiti i voditi bazu podataka s popisom zgrada i 
proizvodnih pogona na njezinom teritorijalnom području, koje sadrže azbest i to kao pokrov ili kao drugi građevni 
materijal te izraditi Plan postupanja zamjene azbesta drugim građevnim materijalima za zgrade i proizvodne 
pogone koji sadrže azbest kao pokrov ili neki drugi građevni materijal, a koji mora sadržavati i podatke o 
procijenjenim količinama otpada koji sadrži azbest. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadnim tekstilom i obućom provest će se dodatnim edukacijom mještana i 
postavljanjem kontejnera za sakupljanje istog u reciklažnom dvorištu i mobilnim reciklažnim dvorištima. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja ambalažnim otpadom provesti će se postojećim sustavom sakupljanja, 
uspostavom kvalitetnije organizacije sakupljanja ambalažnog otpada kojom će biti obuhvaćen sav ambalažni 
otpad koji nastaje. 

6.5 Mjere za gospodarenje ostalim posebnim kategorijama otpada 

Za otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatore, otpadne gume, električni i elektronički otpad, nastaviti će se 
postojećim načinom sakupljanja. 
Za unapređenje sustava potrebno je informativnim lecima uputiti žitelje na način zbrinjavanja ovih posebnih 
kategorija otpada. 

6.6 Akcije sakupljanja otpada 

U svrhu ostvarenja cilja sprječavanja i smanjenja nastanka otpada, Općina Oprisavci može sukladno članku 40. 
ZOGO provoditi godišnje akcije prikupljanja otpada. 
O provedbi planova i akcija vezanih uz gospodarenje otpadom, Općina Oprisavci pravovaljano obavještava 
zainteresiranu javnost putem javnih glasila i putem web stranice, te informativnim letcima. 

6.7 Izobrazno-informativne aktivnosti
 
U postizanju ciljeva sakupljanja svih vrsta otpada, ključnu ulogu igra i izobrazba i informativne aktivnost. Općina 
Oprisavci će putem vlastitih stranica vršiti kontinuirano informiranje dionika u gospodarenju otpadom. Mogu se 
organizirati i tematski skupovi za mještane na temu sakupljanja pojedinih kategorija otpada. U školama se može 
provoditi i dodatna edukacija učenika na temu gospodarenja otpadom. 

U cilju smanjenja i sprječavanja nastanka otpada planira se izrada edukativnih materijala i provedba edukacije 
koja će pridonijeti razvijanju ekološke svijesti svih mještana i promicanju razvrstavanja otpada u domaćinstvima, 
vrtićima, školama, svim poslovnim i gospodarskim subjektima. Općina Oprisavci izraditi će web stranicu na kojoj 
građani mogu dobiti sve informacije vezane za gospodarenje otpadom, upoznati se s planovima odvoza otpada 
(komunalnog, korisnog i glomaznog), educirati se vezano za izdvajanje korisnih vrsta otpada, kompostiranje i 
pripremu za odvoz glomaznog otpada. Informiranje vezano za sve aktivnosti gospodarenja otpadom provodi se i 
putem medija - lokalnog radija, tiska, web portala. Općina Oprisavci će na svojim web stranicama omogućiti 
edukativno informativne aktivnosti iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Kontinuirano je potrebno 
provoditi sustavnu edukaciju, izradu promidžbenih i edukacijskih materijala, informirati javnost o svim 
aktivnostima vezanim za okoliš, kreirati informacije i ekološke poruke u suradnji sa školama, ustanovama i 
tvrtkama i sl., a sve s ciljem poticanja svakog pojedinca u društvu na smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada te 
pravilno postupanje s otpadom. 
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7 OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA 

U predstojećem planskom razdoblju treba nastaviti sa aktivnostima na unaprjeđenju već postojećeg sustava 
odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, edukaciju i 
informiranje dionika sustava te promjenom sustava naplate na način da se usluga skupljanja i zbrinjavanja 
naplaćuje po količini proizvedenog otpada. 
Unaprjeđenje sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada provest će se poboljšanjem kvalitete primarne 
selekcije otpada putem spremnika na „kućnom pragu", postavljanjem mobilnih reciklažnih dvorišta i podjelom 
kompostera za biorazgradivi otpad. 
Sustav gospodarenja opasnim otpadom potrebno je unaprijediti organizacijski i infrastrukturno na način da se 
provede edukacija mještana za pravilno izdvajanje opasnog otpada iz miješanog komunalnog otpada i predaja 
istog u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom dodatno će se postići izgradnjom reciklažnog dvorišta 
za građevni otpad i uspostavom odlagališta za gospodarenje građevnim otpadom u suradnji sa Brodsko-
posavskom županijom. 
Za zadovoljavanje budućih potreba vezano za gospodarenje otpadom koji sadrži azbest potrebno je osigurati 
najmanje jednu lokaciju kazete za azbest na području Brodsko posavske županije. Općina Oprisavci treba na svom 
području ustrojiti i voditi bazu podataka s popisom zgrada i proizvodnih pogona na njezinom teritorijalnom 
području, koje sadrže azbest i to kao pokrov ili kao drugi građevni materijal, te izraditi Plan postupanja zamjene 
azbesta drugim građevnim materijalima za zgrade i proizvodne pogone koji sadrže azbest kao pokrov ili neki drugi 
građevni materijal, a koji mora sadržavati i podatke o procijenjenim količinama otpada koji sadrži azbest. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadnim tekstilom i obućom dodatno će se provesti izgradnjom 
reciklažnog dvorišta i postavljanjem dodatnih kontejnera za sakupljanje navedene kategorije otpada. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja ambalažnim otpadom provesti će se informiranjem mještana o načinu 
zbrinjavanja navedene kategorije otpada. Informiranje mještana će se obaviti putem letaka, web stranice i 
organiziranjem radionica na temu gospodarenje pojedinim kategorijama otpada.

8 MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 
KOMUNALNOG OTPADA
 
U predstojećem planskom razdoblju treba dati naglasak na unaprjeđenju već postojećeg sustava odvojenog 
sakupljanja miješanog komunalnog otpada iz kojeg je trenutno moguće izdvojiti papir, plastiku, tekstil i staklo. 
Sustav je potrebno unaprijediti izdvajanjem biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada. 
Unaprjeđenje sustava odvojenog sakupljanja miješanog komunalnog otpada provest će se poboljšanjem kvalitete 
primarne selekcije otpada putem podjele spremnika za sakupljanje biorazgradivog otpada i kompostera za one 
korisnike koji to žele, na „kućnom pragu", te spremnika za reciklabilni otpad. 

Unaprjeđenjem sustava izdvajanja biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada podjelom kanti, gdje 
postoji mogućnost odvojenog sakupljanja na „kućnom pragu" i podjelom kompostera za biorazgradivi otpad, 
postići će se i unaprjeđenje sustava sakupljanja biorazgradivog otpada i ispuniti ciljevi za ovu kategoriju otpada. 

Postojećim mjerama treba se ostvariti granična količina miješanog komunalnog otpada Općine Oprisavci koja se 
predaje na odlagalište otpada: 
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9 MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE, 
TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
 
Kako bi cijeli sustav prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike u sustavu gospodarenja komunalnim 
otpadom funkcionirao, veliko značenje ima odvojeno prikupljanje na mjestu nastanka i njihova oporaba. Na taj 
način se izravno utječe na izbjegavanje i smanjenje količina miješanog komunalnog otpada. 
Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike na području Općine Oprisavci provest će 
se nadogradnjom elemenata za odvojeno prikupljanje navedenih vrsta otpada i korištenjem reciklažnog dvorišta i 
mobilnih reciklažnih dvorišta. 
Domaćinstva imaju mogućnost odvojenog prikupljanja papira, plastike i stakla na način da isti odvojeno odlože u 
reciklažno dvorište ili mobilna reciklažna dvorišta, koji se trebaju nalaziti u svim naseljima. 
Sakupljeni korisni otpad iz gospodarskih subjekata i domaćinstava odvozi se prema planovima odvoza, jedanput 
tjedno. Korisni otpad odvozi se i predaje ovlaštenim sakupljačima. U narednom periodu isti će se odvoziti 
sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom. 
Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u 
sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada na svom je području dužna organizirati jedinica lokalne samouprave. Popis vrsta predmeta i 
tvari koji se smatraju glomaznim komunalnim otpadom propisan je naputkom. 
Prijevoz glomaznog komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge dužan je osigurati davatelj usluge 
prikupljanja komunalnog otpada. 

10 POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA 

Građevine za gospodarenje otpadom su građevine za sakupljanje otpada, građevine za obradu otpada i centar za 
gospodarenje otpadom. 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom je Jedinicama lokalne samouprave propisana obveza osiguranja 
uspostave minimalnog broja reciklažnih dvorišta ili mobilnih jedinica ovisno o broju stanovnika JLS-a. 
Provedbenim propisom određene su vrste otpada koje reciklažna dvorišta moraju zaprimati (problematični otpad, 
otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE 
otpad, baterije i akumulatori i građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva). 

10.1 Reciklažna dvorišta 

Prema čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 
stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 
25.000 stanovnika na svojem području Planom gospodarenja otpadom Općine Oprisavci predviđeno je jedno . 
reciklažno dvorište. U mjestima gdje nema reciklažnog dvorišta uredit će se pristupi i podloge za postavljanje 
mobilnih reciklažnih dvorišta. 

10.2 Zeleni otoci 

Na području Općine Oprisavci ne postoje zeleni otoci na kojima se odvojeno sakuplja otpadni papir, staklo i 
plastika. 

10.3 Ostali objekti 

Općina Oprisavci nije planirala izgradnju drugih građevina vezano uz gospodarenje otpadom. 
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Tablica 10.1 Popis projekata važnih za provedbu plana 

11 ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU 
MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Gospodarenje otpadom osiguravaju Vlada 
Republike Hrvatske i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike propisivanjem mjera gospodarenja otpadom. 
Provedbena tijela na državnoj razini su Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. JLS i JP(R)S dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja 
otpadom. 

Jedinice područne (regionalne) samouprave - JP(R)S 

JP(R)S nadležne su za planiranje lokacija odlagališnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada i lokacija 
odlagališta otpada, a zajedno s jedinicama lokalne samouprave, putem pravnih osoba koje uspostavljaju i 
upravljaju centrima za gospodarenje otpadom (temeljem vlasničkih obveza) osiguravaju kapacitete za obradu 
miješanog komunalnog otpada i otpada koji preostaje nakon obrade miješanog komunalnog otpada, izdavanje 
dozvola za gospodarenje otpadom za koje nije nadležno MZOE, provjeru usklađenosti plana gospodarenja 
otpadom proizvođača otpada, te provjeru usklađenosti (i izdavanje prethodne suglasnosti) planova gospodarenja 
otpadom jedinica lokalne samouprave s Planom gospodarenja Republike Hrvatske. 

Jedinice lokalne samouprave - JLS 

JLS nadležne su za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta te 
provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš kao i uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje 
suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno-
informativnih aktivnosti te provedbu obveza propisanih ovim Planom, te ostalo sukladno ZOGO-u. 
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Također, jedinice lokalne samouprave dužne su, sukladno ZOGO-u provoditi ovaj Plan. 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja poslove: 
- primanje obavijesti o nepravilnom odlaganju otpada u okoliš, 
- sanaciju nepravilno odloženog otpada, 
- komunikaciju sa nadležnim upravnim odjelom županije, 
- utvrđivanje i naplatu komunalnih i sličnih obveza koji obuhvaća upravne i druge poslove utvrđivanja tih obveza, 
te njihovu naplatu. 

Obveze davatelja usluge (ZOGO) 
(1) Davatelj usluge dužan je: 
1. udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada kojeg prikuplja, 
2. predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu iz članka 86. ZOGO, 
3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, 
4. raspolagati nužnim financijskim, ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje propisanih poslova. 

(2) Davatelj usluge može sklopiti ugovor o pružanju javne usluge iz članka 30. stavka 4. ovoga Zakona s pravnom i 
fizičkom osobom – obrtnikom na njegov zahtjev. 

(3) Davatelj usluge dužan je izvješće o radu podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. 
siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Agenciji. 

(6) Davatelj usluge dužan je obračunati cijenu javne usluge iz članka 30. stavka 1. ZOGO na način kojim se 
osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu 
pružanja te usluge. 

(7) Davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge iz članka 30. stavka 1. ovoga 
Zakona razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u 
obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika 
sukladno odluci iz članka 30. stavka 7. ZOGO. 

(8) Davatelj usluge dužan je voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u 
obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada. 

(9) Davatelj usluge dužan je u cijenu javne usluge uključiti sljedeće troškove: troškove nabave i održavanja 
opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i druge troškove propisane 
Uredbom o komunalnom otpadu 
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Tablica 11.1 Financijska sredstva za provedbu mjera gospodarenja otpadom 

Tablica 11.2 Izvori financiranja za provedbu mjera gospodarenja otpadom 
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13.  POPIS ZAKONA I PRAVILNIKA 
- 03/17 Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. godine Narodne novine 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom Narodne novine 94/13 

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske Narodne novine 130/05 

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom Narodne novine 50/17 

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama Narodne novine 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13 

- Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama Narodne 
novine 40/15 

- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama 
lokalne samouprave Narodne novine 59/06, 109/12 

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 
86/13 

- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine Narodne novine 85/07, 
126/10, 31/11, 46/15 

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

- Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina Narodne novine 
128/08 

- Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u 
Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije Narodne novine 6/14 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15 Pravilnik o gospodarenju 
otpadom Narodne novine 23/07, 111/07 Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o 
gospodarenju otpadom („Narodne novine", br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji 
ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona 

- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom Narodne novine 42/14, 48/14, 
107/14, 139/14 Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom 
Narodne novine 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o 
gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine", br. 42/14) osim odredbi članka 
4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do 
stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge 
sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu. 
- Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima Narodne novine 103/14 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida Narodne novine 117/14 
- Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada Narodne novine 117/14 
- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Narodne novine 50/15 
- Naputak o glomaznom otpadu Narodne novine 79/15 
- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži Narodne novine 88/15, 78/16 Pravilnik o ambalaži i ambalažnom 
otpadu Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13 
Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 
88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. 
Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za 
obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 
12., 13. i 14. Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži 
('Narodne novine', br. 88/15). 
- Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Narodne novine 88/15 
- Pravilnik o katalogu otpada Narodne novine 90/15 
- Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima Narodne novine 95/15 
- Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom Narodne novine 97/15 

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom Narodne novine 99/15 
- Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima Narodne novine 105/15 
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- Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima Narodne novine 111/15 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima Narodne novine 133/06, 31/09, 156/09, 
45/12, 86/13 Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim 
baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. 
ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za 
obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te 
članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do 
uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika. 
- Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima Narodne novine 112/15 
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 
Narodne novine 114/15 Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za 
prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ Službeni list Europske unije L 
11, 16. 1. 2003., str. 27- 49 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima Narodne novine 125/15, 90/16 Pravilnik o gospodarenju 
otpadnim vozilima Narodne novine 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13 Napomena: prestao važiti 
stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine", br. 125/15), osim odredbi 
članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o 
obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. 
stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine", br. 125/15) 
- Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom Narodne novine 20/16 
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest Narodne novine 69/16 
- Pravilnik o termičkoj obradi otpada Narodne novine 75/16 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama Narodne novine 113/16 

- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine 
Narodne novine 3/17 
Akti Europske unije 
- Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada 
(Konsolidirana verzija) 

- Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za 
oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u 
određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja 
otpada(Konsolidirana verzija) 

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske 
tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa 
otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o 
pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016) 

Međunarodni ugovor 
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992.) 
Objavljena u 'Narodnim novinama - Međunarodni ugovori' br. 3/94. Stupila je na snagu u odnosu na Republiku 
Hrvatsku 7. kolovoza.
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11.

 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakonom o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
i članka 47. Statuta općine Oprisavci («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije » br.3/13), a u 
skladu s Planom gospodarenja otpadom na području 
općine Oprisavci za razdoblje od 2012. do 2020. 
godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 20/2011) , Općinski načelnik općine 
Oprisavci Pejo Kovačević, Općinskom vijeću 
općine Oprisavci dana 11. ožujka  2019. godine 
podnosi:

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana gospodarenja otpadom
općine Oprisavci za 2018. godinu

1. UVOD

Sukladno članku 21. stavak 4. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 
94/13), općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 
17. sjednici  održanoj dana 29. prosinca 2011. godine 
donijelo je Plan gospodarenja otpadom općine 
Oprisavci za razdoblje od 2012. do 2020. godine, 
koji je objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije (br.20/2011).
Plan gospodarenja otpadom općine Oprisavci 
dokument je kojim se definira način i sustav 
gospodarenja  otpadom  na  području  općine,  a  
ujedno  služi  i  kao  osnova  za  realizaciju projekata 
predviđenih Županijskim planom gospodarenja 
otpadom.

2. ZAKONSKA REGULATIVA

Plan gospodarenja otpadom općine Oprisavci 
predviđen je temeljem zakonske obveze Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 
73/17). Prema Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom, Plan gospodarenja otpadom JLS je planski 
dokument gospodarenja otpadom. Člankom 21. 
navedenog zakona  propisano  je  da  P lan 
gospodarenja otpadom grada  odnosno JLS sadrži :

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju 
otpadom na području jedinice lokalne samouprave, 
odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje 
ciljeva,
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog 
otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju 

komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju 
ciljeva,
3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i 
uređajima za gospodarenje otpadom te statusu 
sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija 
onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i 
njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja 
ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući 
izobrazno-informativne aktivnosti i akcije 
prikupljanja otpada,
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim 
otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada,
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, 
metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada,
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu 
financijskih sredstava za provedbu mjera 
gospodarenja otpadom,
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.

Plan gospodarenja otpadom donosi gradsko, 
odnosno općinsko vijeće. Donošenjem Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
čl. 20 propisano je da jedinice lokalne samouprave 
dostavljaju godišnje izvješće o provedbi Plana 
jedinici područne (regionalne ) samouprave do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 
godinu i objavljuju ga u svom službenom glasilom.

Jedinica područne (regionalne) samouprave 
dostavlja objedinjena izvješća Ministarstvu zaštite 
okoliša i prirode i Agenciji za zaštitu okoliša  do 31. 
svibnja tekuće godine za prethodnu  kalendarsku 
godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu i na 
svojim mrežnim stranicama. Plan gospodarenja 
otpadom općine Oprisavci usklađen je sa sljedećim 
dokumentima na razini države:
· Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 
153/13, 78/15)
· Zakonom o održivom gospodarenju 
otpadom (NN 94/13, 73/17)
· Strategi jom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske (NN 130/05)
· Planom gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine. (NN 
3/2017)
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3. OPĆI PODACI O OPĆINI OPRISAVCI

Općina Oprisavci nalazi se u sastavu BRODSKO-
POSAVSKE županije. Općina Oprisavci obuhvaća 
naselja: Oprisavci, Trnjanski Kuti, Poljanci, Svilaj, 
Stružani, Zoljani, Prnjavor i Novi Grad. Broj 
stanovnika  u općini Oprisavci prema popisu 
stanovništva iz 2011. godine iznosi 2.508 stanovnika. 
Prijevoz i skupljanje komunalnog otpada obavlja  
Komunalna  tv r tka  RUNOLIST d .o .o . ,  J . J . 
Strossmayera 34, 35210 Vrpolje.

4. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU 
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 
OPRISAVCI

Plan gospodarenja otpadom za općinu Oprisavci 
usvojen je 29. prosinca  2011. godine, a u pripremi je 
usvajanje novog plana gospodarenja otpadom za 
razdoblje 2017.-2022. godine.
Plan je prihvatilo  Općinsko Vijeće,  a sukladno istom i 
članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o 
otpadu, jednom godišnje (do 30. travnja tekuće godine) 
Općinski načelnik je u obvezi podnijeti Općinskom 
Vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o 
provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetnih 
mjera.
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju 
otpadom koje proizlaze iz Zakona o otpadu država je 
odgovorna  za gospodarenje opasnim otpadom i za 
spaljivanje otpada, županije i Grad Zagreb odgovorni 
su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za 
opasni otpad i spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni 
su za gospodarenje komunalnim otpadom i 
građevinskim otpadom.

5. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA 
KOMUNALNOG OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u 
domaćinstvima na području općine Oprisavci vrši 
tvrtka RUNOLIST d.o.o., iz Vrpolja.  Tako skupljeni 
otpad odvozi se na odlagalište "Vitika" tvrtke 
Univerzal d.o.o. Đakovo  na području Osječko-
baranjske  županije, a korisnici usluge odvoza i 
odlaganja otpada odlažu ga na različite načine: po 
domaćinstvima su podijeljene posude 120 l te posude 
od 1.100 lit. po mjesnim grobljima i pojedinim 
tvrtkama.
Prema podacima tvrtke Runolist d.o.o. u 2018. godini 
na području općine Oprisavci prikupljeno je 365.940 
kg mješovitog komunalnog otpada.
Odvoz mješovitog komunalnog otpada provodi se 
jednom tjedno.
Glomazni  otpad  ne odvozi  se  organizirano  budući 
da  tvrtka RUNOLIST d.o.o. iz Vrpolja nema potrebite 
dozvole za zbrinjavanje takve vrste otpada.
24. svibnja 2017. godine s radom je započelo 
reciklažno dvorište (REC-94) na adresi Ulica 
hrvatskih branitelja 87, u kojemu je do kraja 2017. 
godine prikupljeno 5.007 kg reciklažnog otpada. 
Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno poduzeće 
u vlasništvu općine Oprisavci RAKITOVAC d.o.o.
U slijedećoj tablici nalazi se specifikacija prikupljenog 
otpada prema nazivu, vrsti (ključnom broju), opisu i 
količinama prikupljenog otpada u 2018. godini na 
lokacji reciklažnog dvorišta tvrtke RAKITOVAC 
d.o.o..
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r.br  
NAZIV  

KOLIČIN

A (kg)  

1.  15 01 01  - papirna i kartonska ambalaža  160  

2.  15  01  02  - plastična ambalaža  570  

3.  15 01 07 - staklena ambalaža  1.080  

4.  16 01 03 - otpadne gume  430  

5.  20 01 01 - papir i karton  1.558  

6.  20  01  23  - odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike  170  

7.  

20  01  35  - odbačena električna  i elektronička oprema koja 

nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 , koja sadrži opasne 

komponente  

2.850  

8.  20 01 39 - plastika  135  

9.  20 01 40 - metali  2.520  

UKUPNO  PRIKUPLJENO RECIKLAŽNOG OTPADA  9.473  

 

6. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG 
ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Općina Oprisavci je donijela Odluku o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se 
odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada u sklopu Odluke o komunalnom redu (Službeni vjesnik BPŽ br. 
15/11) donesene na 16. sjednici OV održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, što predstavlja dobar temelj za 
provedbu predloženih mjera u Planu gospodarenja otpadom.

7. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG 
OTPADA

Na području općine Oprisavci nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već koncesionar 
sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište "Vitika" tvrtke Univerzal d.o.o. Đakovo  na području Osječko-
baranjske  županije.
U 2018. godini nije bilo inspekcijskih nadzora vezano za gospodarenje otpadom.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 898



8. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih dozvola. 
Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti, 
kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.
Na području općine Oprisavci postoji 3 nesanirana odlagališta otpada:

 

R. 
br.  

Lokacija Koordinate K.č.br. 
Dimenzije 
deponije 

Volu
men 
(m3) 

Sastav otpada 

1. 
Trnjanski 

Kuti 
630382 4999038 495 20 m × 40 m 500 

Glomazni i 
ostali otpad 

2. Svilaj 642294 4999181 674 80 m × 20 m 300 
Građevinski 

otpad 

3. Stružani 641854 5000225 483 60 m x 120 m 300 Glomazni otpad 

9. ZAKLJUČAK

Općina Oprisavci ispunila je svoju zakonsku obvezu i 
donijela Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana 
se sustavno ostvaruju. Realizacija i kvalitetno 
funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja 
otpadom zacrtanog Planom, zasnovano je na 
uključenosti i velikoj suradnji građana, gospodarskih 
subjekata, te jedinice lokalne samouprave i tvrtke 
RUNOLIST d.o.o.
U prvom kvartalu 2019. godine biti će usvojen novi 
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. 
godine sukladno pozitivnim zakonskim propisima 
kojima po kojima je Općina Oprisavci takav Plan 
dužna izraditi i po njemu postupati.
Sanacijom svih divljih odlagališta, te korištenjem 
reciklažnog dvorišta kvaliteta zbrinjavanja otpada bit 
će na zadovoljavajućem nivou glede zakonskih 
obveza. Odvojenim sakupljanjem otpada smanjiti će se 
količine otpada u cijelosti.
U narednom razdoblju očekujemo intenziviranje 
aktivnosti oko zaštite okoliša i načina zbrinjavanja 
otpada budući da će se u 2019. godini povećati količina 

prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu. Time će 
ujedno biti riješen problem ilegalnih odlagališta 
otpada budući da do izgradnje reciklažnog dvorišta 
stanovnici općine nisu imali odgovarajuću lokaciju na 
koju bi dovozili otpad koji nisu mogli zbrinuti kao 
mješoviti komunalni otpad.

Tijekom 2018. godine u reciklažnom dvorištu kojim 
upravlja tvrtka u vlasništvu općine Oprisavci 
„RAKITOVAC“ d.o.o., povećana je količina 
zaprimljenog reciklažnog otpada u odnosu na 
prethodnu godinu za 90%, te se predviđa i daljnje 
povećanje količina svih vrsta reciklažnog otpada čime 
se smanjuje nepropisno odlaganje otpada na divlje 
deponije.

KLASA: 351-01/19-01/02
URBORJ: 2178/14-02-19-1
Oprisavci, 11. ožujak  2019. godine

Općinski načelnik
Pejo Kovačević, v.r.
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12.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 
144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko 
vijeće općine Oprisavci na 12. sjednici održanoj 
dana 29.  ožujka 2019. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o 
provedbi plana gospodarenja otpadom u 2018.g.

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine 
Oprisavci  za 2018. godinu.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
općinskog načelnika. (KLASA: 351-01/19-01/02
URBORJ: 2178/14-02-19-1, od  11. ožujka 2019. 
godine).

Ćlanak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 351-01/19-01/02
URBORJ: 2178/14-02-19-2
Oprisavci, 29. ožujka 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

13.

 Temeljem članka 48. Statuta općine 
Oprisavci  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 03/18), podnosim Općinskom vijeću 
općine Oprisavci  sljedeće

IZVJEŠĆE

o radu općinskog načelnika za razdoblje  
01. srpnja  do 31. prosinca 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.
� U izvještajnom razdoblju općinski načelnik 
općine Oprisavci, u okviru svog djelokruga, 
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog 
djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom.
� Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik 
je ostvarivao na sastancima i konzultacijama, radnim 
dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz 
aktivnosti načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog 
upravnog odjela općine. 
- U  Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Oprisavci zaprimljeno je i obrađeno 408 ulaznih 
računa,  izdano je 20 računa  (zakup poslovnih 
prostora)
- Obrađeno, odnosno urudžbirani -
      UPRAVNI  PREDMETI (rješenja, komunalni 
doprinos,  rješenja godišnji odmor     �d j e l a t n i k a , 
rješenja o legalizaciji, rješenja o grobnoj naknadi  i 
dr.) - 128 predmeta
  � NEUPRAVNI  PREDMETI (odluke, zaključci,  
dopisi, odgovori na upite, upitnici,  � ponude  i dr.) –  
109 predmeta 
- Općinski načelnik zaključio je 49    ugovora i 
sporazuma ( ugovori o djelu, ugovori o obavljanju 
komunalnih poslova, ugovori o obavljanju usluga 
postupaka javne nabave, ugovori s fondom i dr. )
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II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

� U ovom izvještajnom razdoblju izvršeno:

- popravak i nasipanje poljskih puteva na 
području općine Oprisavci ,
- uređenje, održavanje i čišćenje  javnih 
površina,
- ugradnja novih rasvjetnih tijela  ( izmjena starih 
) u naseljima općine Oprisavci,
- odrađen postupak jednostavne nabave za 
izgradnju nerazvrstane ceste Prnjavor – Mala 
Kopanica , cesta izgrađena,
- I z r a d a  i z m j e n e  i  d o p u n e  p r o j e k t n e 
dokumentacije za dom Svilaj,
- radovi na mrtvačnicama  u Novom Gradu i 
Prnjavoru (elektroinstalaterski, vodoinstalaterski, 
strojno žbukanje i toplinska izolacija, strojna 
glazura),  
- podjela udžbenika učenicima osnovne škole, 
- bojanje unutarnjih zidova dom Poljanci, 
postavljanje keramičkih pločica,
- izrada projektne dokumentacije za pješačke 
staze u Novom Gradu,
- izrada projektne dokumentacije za pješačke 
staze u Oprisavcima,

- nabava namještaja za mrtvačnicu Svilaj,
- nasuta  sva parkirališta na grobljima,
- zacjevljenje kanala kod škole, ispred groblja 
Novi Grad i Prnjavor,
- kupnja zemljišta u Stružanima za izgradnju 
novog doma,
- uređenje dječjih igrališta Poljanci i Novi Grad,
- izvedba injekcijskih bušotina za prekidanje 
kapilarne vlage na zgradi općine,
- prijava na natječaj LAG-a za stazu u 
Oprisavcima.

 Sukladno ovlastima  iz Statuta, Općinskom vijeću 
podnošeni su prijedlozi akata .
�
� Sudjelovao sam na sastancima u našoj županiji ,  
T.D. „Vodovod “ Slavonski Brod,  „Posavska 
Hrvatska“ Slavonski Brod , nekim od susjednih 
općina, te na sastancima LAG-a „Slavonska  
ravnica“.

U području društvenih djelatnosti izvršeno je 
sljedeće:

- Sukladno Programu javnih potreba u  
društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 
2018.g. , a temeljem javnog natječaja za financiranje 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge u kulturi i sportu  na području općine 
Oprisavci za 2018. godinu isplaćena su novčana 
sredstva  nogometnim klubovima, školi,lovačkim 
udrugama, ribolovnim udrugama, vjerskim 
zajednicama. Također su isplaćene redovne dotacije 
političkim strankama i vatrogascima  .

U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno 
je sljedeće:

- Program javnih potreba socijalne skrbi 
realiziran je u izvještajnom razdoblju programom 
pomoći koji obuhvaća sufinanciranje ljetovanja i  
prehrane učenika osnovne škole , pravo na 
jednokratnu pomoć rodiljama, pomoći za malu 
školu,jednokratne pomoći socijalno ugroženim 
obiteljima,  pomoći za podmirenje troškova 
stanovanja . 

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

14.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 
144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i članka 30. Statuta 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće 
općine Oprisavci na 12. sjednici održanoj dana 29. 
ožujka 2019. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju izvješća o radu  općinskog 
načelnika  za razdoblje   

01. 07. 2018.g. do 31.12. 2018. g.

I

� Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja 
izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje   
01. 07. 2018.g. do 31.12. 2018. g. što je u skladu s 
člankom  48. Statuta općine Oprisavci  (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18).
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/19-01/08
UR.BROJ: 2178/14-01-19-1
Oprisavci, 29. ožujka 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

15.

 Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), te  članka 
46. Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije ” br. 03/18), Općinski 
načelnik općine Oprisavci, Općinskom vijeću općine 
Oprisavci dana 15. ožujka 2019.g.,  p o d n o s i

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture općine Oprisavci

za 2018. godinu

Članak 1. 

� � Programom održavanja komunalne 
infrastrukture na području općine Oprisavci u 
2018.g. utrošeno je  1.307.074,72 kn  kako sljedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 

-  Zacjevljenje kanala 

- Parking kod OŠ Oprisavci
- Prnjavor- ispred groblja 
- Novi Grad- kod dječjeg igrališta 
- Novi Grad – ispred groblja

PLANIRANO: 150.000,00 kn
IZVRŠENO: 129.266,94 kn
          
Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom.

�

II.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI 
SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH 
POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima 
općine Oprisavci:
- uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza , javnih 
površina i dr.
- uklanjanje otpada s javnih površina
- čišćenje javnih površina. parkirališta, putova staza i 
drugih prostora ispred javnih objekata
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera
- naknada po ugovoru o djelu za čišćenje javnih 
površina

PLANIRANO: 173.000,00 kn
IZVRŠENO: 60.000,00-kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

Održavanje javnih površina u svim naseljima općine 
Oprisavci
- održavanje javnih površina. parkirališta, putova 
staza i drugih prostora ispred javnih objekata,
- košenje javnih zelenih površina,
- održavanje cvjetnih gredica,
- obrezivanje stabala i grmova,
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina,
- ukrašavanje naselja, 
- naknada po ugovoru o djelu za čišćenje javnih 
površina.

PLANIRANO: 300.000,00 kn
IZVRŠENO: 244.474,15  kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Nasipanje poljskog puta u naselju Stružani na 
k.č.br. 668 i 669 u dužini 500 m.
- Uređenje otresišta na izlazu s poljskih puteva na 
glavnu cestu.
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva  
na području općine Oprisavci po potrebi  
- Sanacija napuštene deponije
- Nasipanje parkirališta groblje Oprisavci

PLANIRANO: 500.000,00 kn
IZVRŠENO: 417.990,01 kn
Izvori sredstava-  Pomoći iz Proračuna tekuće
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V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- poslovi čišćenja mrtvačnica,
- obrezivanje stabala i tuja, 
- košnja travnatih površina , 
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina,
- održavanje putova staza i prostora ispred 
mrtvačnica od snijega, 
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera i 
odvoz „Runolist“.
�
� PLANIRANO: 150.000,00 kn
      IZVRŠENO: 155.815,04 kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Tijekom godine izvršen je  pregled i popravak 
javne rasvjete u svim naseljima općine Oprisavci 
Za troškove održavanja javne rasvjete .
PLANIRANO: 120.000,00 kn
IZVRŠENO: 113.706,42kn
Za troškove energije javne rasvjete: 
PLANIRANO:200.000,00 kn
IZVRŠENO: 185.822,16 kn

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom

 Članak 2.

� Ovo Izvješće  bit će objavljen u  „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-01/19-01/05
Urbroj: 2178/14-01-19-1
Oprisavci, 15. ožujka  2019.g.                     
� � � � � � � � �        

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

16.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 i 123/17)  i temeljem članka  30. Statuta 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine 
Oprisavci na  svojoj  12. sjednici održanoj 29.  ožujka 
2019.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o 
izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture općine Oprisavci za 2018. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o 
izvršenju programa održavanja  komunalne 
infrastrukture općine Oprisavci za 2018. godinu

� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog 
načelnika (KLASA:400-01/19-01/05 URBROJ: 
2178/14-02-19-1, Oprisavci, 15. ožujka 2019.g)                    

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/19-01/05
URBROJ: 2178/14-01-19-2
Oprisavci, 29. ožujka 2019.g.
 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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17.

 Na temelju članka 71. Zakona o komu-
nalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), 
te članka 46. Statuta općine Oprisavci (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 03/18), 
Općinski načelnik općine Oprisavci, Općinskom 
vijeću općine Oprisavci dana 15.  ožujka 2019.g.,  
podnosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa  građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture

općine Oprisavci za 2018.g.

Članak 1. 
�  
� U 2018. godini Program građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Oprisavci  izvršeno je  1.923.341,93kn  kako 
slijedi:

I     GRAĐENJE JAVNE POVRŠINE  
(OBJEKATI  I NABAVA UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE 
POVRŠINE)
-   Dječja igrališta
PLANIRANO –300.000,00 kn
IZVRŠENO-193.612,86 kn
Izvori sredstava - Opći prihodi i primici 

-  Zemljište Stružani
PLANIRANO -100.000,00 kn
IZVRŠENO- 100.000,00 kn.
Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom 

II     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
        NABAVA OPREME ZA OPSKRBU 
PITKOM VODOM

- Vodovod
PLANIRANO –60.000,00 kn
IZVRŠENO –   54.814,65 kn
Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici 

III     GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA
- Šumska cesta Marčevka Oprisavci, 1200 m
PLANIRANO –55.000,00 kn
IZVRŠENO: 54.687,50 kn
Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici

- Šumska cesta Jelas Trnjanski Kuti  1200 m
PLANIRANO –100.000,00 kn
IZVRŠENO: 99.375,00 kn
Izvori sredstava-  Pomoći iz proračuna tekuće 

- Nerazvrstana cesta Prnjavor- Mala 
Kopanica 

PLANIRANO –250.000,00 kn
IZVRŠENO –   244.343,75 kn
Izvori sredstava-  Pomoći iz proračuna tekuće i 
kapitalne 
IV      GRAĐENJE GROBLJA
-Mrtvačnica Svilaj
PLANIRANO –397.000,00 kn
IZVRŠENO –362.415,34 kn
Izvori sredstava – Opći prihodi i primici 

-Mrtvačnica Prnjavor
PLANIRANO –103.000,00 kn
IZVRŠENO – 102.642,15 kn
Izvori sredstava – Opći prihodi i primici 

-Mrtvačnica Novi Grad
PLANIRANO –170.000,00 kn
IZVRŠENO – 143.426,50 kn
Izvori sredstava – Opći prihodi i primici 

V     GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA

-    Dom Novi Grad
PLANIRANO –50.000,00 kn
IZVRŠENO –   31.250,00 kn
Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici 

 -  Dodatna ulaganja (zgrada općine, mrtvačnice)
PLANIRANO –91.000,00 kn
IZVRŠENO –   90.956,25 kn
Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici
      
- Dom Poljanci 
PLANIRANO –494.000,00 kn
IZVRŠENO –   445.817,93 kn
Izvori sredstava-  Opći prihodi i primici 

Članak 2. 

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije“.

KLASA:400-01/19-01/02
URBROJ: 2178/14-02-19-1
Oprisavci,  15 . ožujka 2019.g.  

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.
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18.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 30. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci 
na svojoj 12. sjednici održanoj 29. ožujka 2019.g. 
donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o 
izvršenju programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 

2018.g.

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o 
izvršenju programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2018.g.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
Općinskog načelnika (KLASA:400-01/19-01/02
URBROJ: 2178/14-02-19-1, Oprisavci, 15 ožujka 
2019.g)                      

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/19-01/02
URBROJ: 2178/14-01-19-2
Oprisavci, 29. ožujka 2019.g. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

19.

 Na temelju članka  42. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 i 123/17)  i članka 46. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 03/18), Općinski načelnik općine 
Oprisavci Općinskom vijeću  15. ožujka 2019.g. 
podnosi

 
 IZVJEŠĆE

 o izvršenju programa javnih potreba i potrebnih 
sredstava u području društvenih djelatnosti 

općine Oprisavci za 2018.g.

Članak 1. 

 Programom javnih potreba  u društvenim 
djelatnostima općine Oprisavci za koje se sredstva 
osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci u 2018.g. 
utrošeno je 634.092,73 kn  kako sljedi:
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r. 
br.  

OPIS  
PLAN  

KN  
IZVRŠENO  

KN  

1.  VJERSKE ZAJEDNICE    

1.1.  Tekuće donacije vjerskim zajednicama  25.000,00  25.000,00  

2.
 

UDRUGE
   

2.1.
 

Tekuće donacije udrugama građ.
 

80.000,00
 

79.500,00
 

2.2.
 

Ostale tekuće donacije
 

30.000,00
 

29.999,87
 

 3.
 

 POLITIČKE STRANKE
 

  
3.1.

 
Tekuće donacije političkim strankama

 
40.000,00

 
26.200,00

 
 4.
 

 SPORTSKA DRUŠTVA
 

  
4.1.

 
Tekuće donacije sportskim društvima

 
155.000,00

 
152.000,00

 5.

 
VATROGASTVO, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

   5.1.

 

Zaštita i spašavanje

 

10.000,00

 

9.625,00

 5.2

 

Ostale tekuće donacije DVD

 

180.000,00

 

140.000,00

 5.3.

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

12.000,00

 

0,00

 5.4.

 

Ostale tekuće donacije HGSS

 

5.000,00

 

5.000,00

 
6.

 

OSNOVNO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ

   
6.1.

 

Ostale tekuće donacije školama

 

10.000,00

 

7.426,00

 
6.2.

 

Predškolski odgoj

 

20.000,00

 

16.862,67

 6.3.

 

Školske knjige

 

10.000,00    9.653,35

 6.4.

 

Ostale

 

donacije –OŠ-

 

pom. u nastavi

 

10.000,00

 

6.161,19

 
7.

 

OSTALE DONACIJE

   
7.1.

 

Ostale tekuće donacija LAG

 

10.000,00

 

10.000,00

 
7.2.

 

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

 

120.000,00

 

116.664,65

 Članak 2.

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

KLASA:400-01/19-01/03
URBROJ: 2178/14-01-19-1
Oprisavci, 15 ožujka  2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo Kovačević, v.r.
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20.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)   i temeljem članka 
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko 
vijeće općine Oprisavci na  svojoj  12.  sjednici 
održanoj  29. ožujka 2019.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o 
izvršenju programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima općine Oprisavci  za 
2018. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima općine Oprisavci  za 2018. godinu.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
Općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/03
URBROJ: 2178/14-02-19-1, Oprisavci, 15. ožujka 
2019.g)                      

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA:400-01/19-01/03
URBROJ: 2178/14-02-19-2
Oprisavci, 29. ožujka 2019.g. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

21.

 Na temelju članka  42. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i članka 46. Statuta 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 03/18), Općinski načelnik 
općine Oprisavci Općinskom vijeću  15. ožujka 
2019.g. podnosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju programa socijalne skrbi i 
zdravstvene zaštite na području

općine Oprisavci  za 2018. godinu

Članak 1.

�    Programom socijalne skrbi i zdravstvene 
zaštite na području općine Oprisavci  za kojI se 
sredstva osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  
u  2018.godini utrošeno je 
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I. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , 
KONTO  3721  

216.500,00 kn  
 

 · pomoć obiteljima i kućanstvima  22.100 ,00 kn 

 · pomoć osobama s invaliditetom  12.800, 00 kn 

 · jednokratne pomoći novorođenima  75.000,00 kn  

 · pomoć studentima  69.000 ,00 kn 

 · sufinanciranje vrtića  37.600,00 kn  

2. NAKNADA TROŠKOVA U NARAVI, KONTO 3722  31.399,16 kn  
 

 · troškovi stanovanja  1.354,00 kn 

 · O.Š. „Stjepan Radić“ – suf. ljetovanja  12.800 ,00 kn 

 · Suf. Troškova prijevoza mala škola                     12.900,00 kn  

 · ostale naknade iz pror. u naravi  ( pogreb .trošk., boln.  
liječenje  ) 

                     1.365,98  kn 

 · ogrjev 10.450,00 kn  

 · pomoć i njega u kući, konto   2.979,18  kn 

3. CRVENI KRIŽ - RED. DOTACIJA, KONTO  38114  10.647,08  kn 
4. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, KONTO 32343  116.100 ,00 kn 

 UKUPNO  385.096,24 kn  
 

Članak 2. 

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije“.

KLASA:400-01/19-01/04
URBROJ: 2178/14-02-19-1
Oprisavci,  15. ožujka 2019.g

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

22.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)   i temeljem članka 
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko 
vijeće općine Oprisavci na  svojoj  12  sjednici 
održanoj  29.  ožujka 2019.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o 
izvršenju programa socijalne skrbi i 

zdravstvene zaštite na području općine 
Oprisavci  za 2018. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene 
zaštite na području općine Oprisavci  za 2018. 
godinu
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
općinskog načelnika (KLASA:400-01/19-01/04, 
URBROJ: 2178/14-02-19-1, Oprisavci,  15. ožujka 
2019.g.).
                    

Ćlanak 2.

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

KLASA: 400-01/19-01/04
URBROJ: 2178/14-01-19-2
Oprisavci, 29. ožujka 2019. g. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremovič, v.r.

23.

 Na temelju odredbe članka 3. stavka 2. 
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije za ribnjake (N.N. br. 45/09) i 
članka 46. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18) općinski  
načelnik općine Oprisavci, dana   15. ožujka 2019.g. 
donosi 

IZVJEŠĆE
 

o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa,dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Oprisavci za 2018.g.

�
Članak 1.

� Prihodi  ostvareni od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području općine Oprisavci u 2018.g. 
iznose 306.004, 82 kn, a sveukupan iznos utrošen je za  
financiranje  uređenja zemljišta i ruralne infrastrukture 
na području općine Oprisavci kako slijedi:

- za  katastarsko-geodetske izmjere
- program uređenja ruralnog prostora kroz 

izgradnju održavanje ruralne infrastrukture 
koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje, 
te poboljšanje komunikacijske veze sela i 
izgradnjom putne i kanalske mreže.

�

Članak 2.

� Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od 
p r o d a j e ,  z a k u p a ,  d u g o g o d i š n j e g  z a k u p a 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije za ribnjake na području općine 
Oprisavci za 2018.g. objaviti će se na web stranici 
općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr

KLASA: 320-02/19-01/02
URBROJ:2178/14-01-19-1
Oprisavci; 15. ožujka 2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

24.

 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 12.  sjednici održanoj dana 29. ožujka 
2019. godine, donosi:

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje  izvješća općinskog 
načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od 

prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske i koncesije za ribnjake na području 
općine Oprisavci za 2018.g.

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci  prima na 
znanje  Izvješće općinskog načelnika o korištenju 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugo-
godišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake 
na području općine Oprisavci za 2018.g.
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Članak 2.

� Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće 
općinskog načelnika (KLASA: 320-02/19-01/02, 
URBROJ:2178/14-01-19-1, od 15. ožujka 2019.g.).

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja .

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 320-02/19-01/02
URBROJ:2178/14-01-19-2
Oprisavci; 29. ožujka 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

25.

 Temeljem članka 4. stavak 2. Pravilnika o 
agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 
142/13), Odluke o agrotehničkim mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Oprisavci („Službeni vjesnik“ 
Brodsko-posavske županije broj 06/13.) i članka 46. 
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 03/18) Općinski  načelnik 
općine Oprisavci, dana 15. ožujka 2019.g. donosi 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o primjeni agrotehničkih mjera u 2018.godini

Članak 1.

� Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na 
području općine Oprisavci pridržavali su se svih 
odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu 
zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i o 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu u 2018. godini.
 

� Slijedom navedenog u stavku 1. ovog članka 
vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta 
primijenili su slijedeće:
– m i n i m a l n u  r a z i n u  o b r a d e  i  o d r ž a v a n j a 
poljoprivrednog zemljišta,
–  sprečavali su zakorovljenost i obrastanja 
višegodišnjim raslinjem,
–  suzbijali su biljne bolesti i štetnike,
–  koristili su i uništavali biljne ostatke na propisan 
način,
– vodili su računa o održavanju organskih tvari u tlu,
–  održavali su povoljnu strukturu tla.

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

Članak 2.

� Ovo Izvješće dostavit će se Ministarstvu 
poljoprivrede i i bit će objavljeno na web stranici 
općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr

KLASA: 320-02/19-01/01
URBROJ:2178/14-01-19-1
Oprisavci; 15. ožujka 2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

26.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  
19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine 
Oprisavci na 12. sjednici održanoj dana 29. ožujka 
2019. godine, donosi:

ZAKLJUČAK
 

o primanju na znanje  izvješća općinskog 
načelnika o primjeni agrotehničkih mjera 

u 2018. godini
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Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci  prima na 
znanje Izvješće općinskog načelnika o primjeni 
agrotehničkih mjera u 2018.godini

Članak 2.

� Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće 
općinskog načelnika. ((KLASA: 320-02/19-01/01, 
URBROJ:2178/14-01-19-1, od 15. ožujka 2019.g.).

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja .

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 320-02/19-01/01
URBROJ:2178/14-01-19-2
Oprisavci; 29. ožujka 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

27.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i 
članka 46. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), općinski 
načelnik općine Oprisavci Općinskom vijeću  15. 
ožujka 2019.g.   podnosi 

IZVJEŠĆE

o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2018.g.

Članak 1.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru planira se u Proračunu 
općine Oprisavci za 2018. iznosi 21.139,12 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošena su za 
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih 
naselja sukladno Programu gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu, i to za:
-uređenje  nerazvrstanih cesta ,  uređenje 
makadamskih cesta u općini Oprisavci

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/19-01/07
URBROJ: 2182/14-01-19-1
Oprisavci, 15. ožujka 2019.g.   

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

28.

 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 12.  sjednici održanoj dana 29. ožujka 
2019. godine, donosi:

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća o utrošku naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

prostoru u 2018.g.

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci prima na 
znanje Izvješće općinskog načelnika o utrošku 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
prostoru u 2018.g.
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Članak 2.

� Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće 
općinskog načelnika (KLASA: 400-0119-01/-, 
URBROJ: 2178/14-01-19-1, od 15. ožujka 2019.g.).

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja .

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/19-01/07
URBROJ:2178/14-01-19-2
Oprisavci; 29. ožujka 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

29.

 Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama 
(„Narodne novine“ broj 68/18) i članka 46. Statuta 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 03/18), općinski načelnik 
općine Oprisavci Općinskom vijeću 15. ožujka 2019.g. 
podnosi 

IZVJEŠĆE 

o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog 
doprinosa  za 2018. godinu

Članak 1.

� Prihodi  od sredstava ostvarenih od šumskog 
doprinosa  za 2018. godinu iznose 942,24 kn, a 
sveukupan iznos utrošen je za: 

- financiranje izgradnje i održavanja 
komunalne infrastrukture sukladno 
Programu gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture općine 
Oprisavci u 2018. godini.

� � � � �          

Članak 2.

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

KLASA: 400-01/19-01/06
URBROJ:2178/14-01-19-1
Oprisavci; 15. ožujka 2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

30.

 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 12. sjednici održanoj dana 29. ožujka 
2019. godine, donosi:

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća  o korištenju 
sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 

2018. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci  prima na 
znanje  Izvješće općinskog načelnika o  korištenju 
sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 
2018. godinu

Članak 2.

� Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće 
općinskog načelnika (KLASA: 320-02/19-01/03, 
URBROJ: 2178/14-01-19-1, od 15. ožujka 2019.g.).

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/19-01/06
URBROJ:2178/14-01-19-2
Oprisavci; 29. ožujka 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

31.

 Na temelju članka 23. stavka 3.  i članka 146. 
stavak 1. Zakona o vodama (''Narodne novine'' br. 
153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14, 46/18.) i 
članka 30. Statuta općine Oprisavci (“'Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 03/18.), Općinsko 
vijeće općine Oprisavci, na 12. sjednici održanoj 29. 
ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim 
vodnim građevinama na području općine 

Oprisavci

Članak 1.

Općina Oprisavci prenosi pravo vlasništva nad 
komunalnim vodnim građevinama na području općine 
Oprisavci u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih 
usluga ''VODOVOD'' d.o.o. iz Slavonskog Broda (u 
daljnjem tekstu: Isporučitelj) i to kako slijedi:

- građevine za javnu vodoopskrbu sa pratećim 
objektima 

Članak 2.

Vrijednost komunalnih vodnih građevina iz članka 1. 
ove Odluke iskazana je u poslovnim knjigama općine 
Oprisavci i na dan 01.01.2019.g. iznosi  4.117.856,54 
kn.

Članak 3.

Prijenos vlasništva nad komunalnim vodnim 

građevinama iz članka 1. ove Odluke izvršit će se 
povećanjem temeljnog uloga općine Oprisavci u 
temeljnom kapitalu Isporučitelja. 

Članak 4.

Međusobna prava i obveze između općine Oprisavci i 
Isporučitelja u vezi s prijenosom komunalnih vodnih 
građevina u vlasništvo Isporučitelja uredit će se 
posebnim ugovorom.
 

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih 
radnji za provedbu ove Odluke.
 

Članak 6.

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

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/19-01/09
UR.BROJ: 2178/14-01-19-1
Oprisavci, 29. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

32.

 Na temelju članka 80. stavak 4., a u vezi s člankom 
81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“ broj 144/12 i 121/16.) i članka 30. Statuta 
općine općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko 
posavske županije” 3/18), Općinsko vijeće općine 
Oprisavci  na svojoj 12. sjednici održanoj 29. ožujka 
2019. godine, na prijedlog Mandatnog povjerenstva  
donosi 

ZAKLJUČAK

o prestanku mandata članu Općinskog vijeća  
LUKI  JELIĆ 

i verifikaciji mandata zamjenici člana Općinskog 
vijeća  MARIJI  JUKIĆ
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I

 � LUKI JELIĆ (HDZ), dana 15. veljače 2019.g.  
prestaje mandat člana  Općinskog vijeća općine 
Oprisavci  zbog promjene prebivališta s područja 
općine Oprisavci. 

II

� HRVATSKA DEMOKRATKA ZAJEDNICA 
– HDZ ,  odredila je da će LUKU JELIĆ zamijeniti  
n e i z a b r a n i  k a n d i d a t  s  l i s t e  H RVAT S K E 
DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ – MARIJA 
JUKIĆ; HRVATICA; OPRISAVCI, OPRISAVCI 273; 
članica HDZ-a. kandidirana na listi HDZ-a na izborima 
21. svibnja 2017.godine.
     
� Verificira  se mandat zamjenici člana 
Općinskog vijeća MARIJI  JUKIĆ,  koja dužnost 
zamjenice člana Općinskog vijeća počinje obnašati 29. 
ožujka 2019.g.

III

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA:  023-05/19-01/07
UR.BROJ:  2178/14-01-19-1
Oprisavci, 29. ožujka  2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović, v.r.

33.

      Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu 
(N.N.87/08, 136/12 i 15/15)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o 
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 12. sjednici 
održanoj 29. ožujka 2019.g. donijelo

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Oprisavci
od  1.1.-31.12.2018.g.

OPĆI DIO
I

 Godišnjim obračunom proračuna općine 
Oprisavci za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine 
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 
5.620.181,08 Kn.

II

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama 
proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018. godinu 
izvršeni su u ukupnom iznosu od 6.318.907,64

III

� Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  
izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni višak  
prihoda:
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  Ostvareni prihodi i primici 1-12-18.g……………………..…5.620.181,08 Kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci  1-12-18.g……………………….....6.318.907,72 Kn
� � Msnjak  prihoda-1-12-2018.godine……………….…….........-698.726,64 Kn
 

� Ukupni utvrđeni  višak prihoda i primitaka  iznosi:

� � Višak  prihoda prenesen iz 2017.g………………........…....1.024.132,53 Kn
� � Manjak prihoda-1-12-18. godine…....………...…..………… -698.726,64 Kn
� �    Ukupni višak prihoda                                                          325.405,89 Kn

Višak prihoda -opći prihodi i primici- 344.407,09 kn,
Manjak prihoda –prihodi utvrđeni posebnim zakonom- -54.571,02 kn,
Višak prihoda -tekuće pomoći-  17.339,63 kn,
Višak prihoda-prihodi po posebnim ugovorima-  38.230,19 kn.
  

IV

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2018.godine bilo je  1.600.357,01 Kn,  a na dan 31.12.2018.godine  
615.711,49 Kn.

Stanje blagajne na dan 1.1.2018.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.2018 g. 0,00  Kn.

� Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2018.g. iznosi 63.187,00 Kn.

V

� � Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2018.g.,517.220,48 sastoji se od:

- potraživanja za općinske poreze…………………………….…………76.123,20 Kn
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. 70.838,67 Kn
- potraživanja za komunalni doprinos................................................16.166,19  Kn
- potraživanja od danih koncesija(ukop)…………………………………1.030,00 Kn
- potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….……….... 34.903,86 Kn
- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine………………….....23.271,96 Kn
- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.države………………....217.166,30 Kn
- potraživanja od spom. rente…………………………………………...… ..45,94 Kn
- potraž. za naknade od nef .imovine.………………………….....…...18.900,00 Kn
- ostala potraživanja od nefin.imovine……………………………..…..14.240,00 Kn
- potraživanja- grobna naknada………………………………….……..36,482,40 Kn
- potraživanja za vodni doprinos……………………………………..….…989,27 Kn
- potraživanja od dugotrajne imovine ( Grad Sl.Brod)……………...……..62,60 Kn
- prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta………………………....7.000,00 Kn

VI

� Nepodmirene obveze na dan 31.12.2018.godine u ukupnom iznosu od 290.305,60 Kn, a odnose se na:

- Obveze prema dobavljačima.........................................................210,221,92 Kn
- Obveze za jamčevine……………………………………..…….…….…6.300,00 Kn
- Obveze za zaposlene(plaća 12/2018)………………………………..40.933,68 Kn
- Obveze za predujmove (sala)…………………………………………32.850,00 Kn
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VII

 Godišnje izvješće o izvršenju  proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 
Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna 
općine Oprisavci, za  razdoblje 1.1.-31.12.2018.godinu.

POSEBNI DIO
VIII

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

X

 Godišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 
primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje,   bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije».

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/19-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-19-1  
Oprisavci, 29. ožujka 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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34.

 Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(NN br.114/2010.), Općinsko vijeće općine 
Oprisavci  je na svojoj 12. sjednici održanoj dana 29. 
ožujka 2019.g.

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 
31.12.2018.g.

I

Višak prihoda poslovanja na dan 31. 12. 
2018. godine iznosio je 2.353.886,56  Kn.

 Višak prihoda poslovanja koristit će se za 
pokriće  manjka prihoda od nefinancijske imovine, 
koji iznosi 2.008.480,67 kn.

Višak prihoda poslovanja koristit će se i za 
pokriće manjka prihoda od financijske imovine koji 
iznosi 20.000,00 kn

� Nakon raspodjele, odnosno pokrića manjka 
prihoda od nefinancijske imovine i manjka prihoda 
od financijske imovine, višak prihoda poslovanja 
iznosit će 325.405,89 Kn.
� Ukupni višak prihoda poslovanja, kao 
rezultat poslovanja, raspoređuje se po izvorima 
financiranja:
Višak prihoda -opći prihodi i primici- 324.407,09 kn,
Manjak prihoda –prihodi utvrđeni posebnim 
zakonom- -54.571,02 kn,
Višak prihoda -tekuće pomoći -  17.339,63 kn,
Višak prihoda-prihodi po posebnim ugovorima -  
38.230,19 kn.

� Dio viška prihoda - opći prihodi i primici, 
koristit će se za pokriće manjka prihoda-prihodi 
utvrđeni posebnim zakonom, i nakon pokrića, višak 
prihoda poslovanja, raspoređen po izvorima 
financiranja. iznosit će:
Višak prihoda - opći prihodi i primici - 269.836,07 
kn.
Višak prihoda -tekuće pomoći -  17.339,63 kn,
Višak prihoda-prihodi po posebnim ugovorima -  
38.230,19 kn.

� Višak prihoda iz ove Odluke rasporedit će se 
u Proračun općine Oprisavci za 2019. godini pri 
prvim Izmjenama i dopunama Proračuna općine 
Oprisavci za 2019. godinu.

II

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja.

KLASA: 400-01/19-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-19-2
Oprisavci,  29.  ožujka 2019. g.
 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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OPŠĆINA  ORIOVAC

5.

 Na temelju čl.36. Zakona o koncesijama 
(Narodne novine br.69/17), članka 31. točka 7. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine br.94/13 i 73/17) i članka 32. 
Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 14. sjednici održanoj 
07.03.2019.godine donosi

ODLUKU

o davanju koncesije za obavljanje javne usluge
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 

komunalnog otpada
s područja općine Oriovac

I.

DAVATELJ KONCESIJE: Općina Oriovac, Trg 
hrvatskog preporoda 1, 35250 Oriovac, 
OIB: 67632922243
Odgovorna osoba: 
Načelnik općine Oriovac Antun Pavetić

Na temelju provedenog postupka davanja koncesije 
za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s 
područja općine Oriovac, te prijedloga Povjerenstva, 
kao najpovoljniji ponuditelj izabire se, te se 
koncesija za obavljanje poslova prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
s područja općine Oriovac, dodjeljuje tvrtki

JAKOB BECKER d.o.o.
VRBSKA ULICA 16

35208 GORNJA VRBA
OIB: 61584237142.

II.

VRSTA I PREDMET KONCESIJE: Koncesija za 
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s 
područja općine Oriovac.

III.

Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje 
obavljanja djelatnosti Koncesije utvrđuje se kako 
slijedi:

- područje obavljanja djelatnosti Koncesije: 
općina Oriovac s pripadajućim naseljima: 
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Radovanje, Oriovac, Kujnik, Malino, Lužani, 
Ciglenik, Bečic, Živike, Pričac i Slavonski Kobaš.
- pod javnom uslugom sukladno članku 1. 
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Oriovac ( 
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
4/2018), podrazumijeva se prikupljanje miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada te odvojeno prikupljanje reciklažnog otpada ( 
otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila ), te 
krupnog  (glomaznog) otpada ( dalje u tekstu: javna 
usluga), obavlja se u okviru sustava sakupljanja 
komunalnog otpada sukladno propisanim 
standardima te podrazumijeva prikupljanje tog 
otpada na određenom području pružanja usluge 
putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz 
tog otpada do osobe ovlaštene za njegovu obradu.

IV.

Naknada za Koncesiju iz točke I. ove Odluke 
utvrđuje se u visini od 21.000,00 kn godišnje.
Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku 
naknadu, Davatelj koncesije obračunat će 
pripadajuću zakonsku kamatu.
Način i rokovi plaćanja utvrdit će se u ugovoru o 
koncesiji, sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Koncesija se daje na vrijeme od pet (5) godina, 
računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

V.

Obveze davatelja koncesije su:
- obavljanje nadzora nad obavljanjem 

Koncesije,
- upozorenje Koncesionara na uočene 

nedostatke te isticanje zahtjeva da usluge 
budu izvršene u skladu sa odredbama ugovora 
o koncesiji i to isključivo pisanim putem.

Obveze Koncesionara su:
- podnijeti izvješće o radu vezano za obavljanje 

koncesije do 31.ožujka tekuće godine za 
prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga 
Agenciji sukladno čl.32.st.5. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom,

- redovito plaćanje naknade za koncesiju,
- obavljanje djelatnosti po načelu dobrog 

gospodarstvenika,
- naplaćivanje pružene usluge korisnicima po 

cijenama koje su utvrđene Cjenikom javne 
usluge, koji je priložen uz ponudu,

- prije primjene cjenika, odnosno izmjene 

cjenika priložiti suglasnost Općinskog vijeća 
općine Oriovac.

Sve ostale odredbe vezane uz javnu uslugu regulirat 
će se Ugovorom o koncesiji sukladno dokumentaciji 
za nadmetanje.

VI.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski 
načelnik za sklapanje ugovora o koncesiji, kojim će 
se podrobno urediti prava i obveze Davatelja 
koncesije i Koncesionara.
Ugovor o Koncesiji sklopit će se nakon isteka roka 
mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave ove 
Odluke, odnosno najkasnije u roku od 10 dana kada 
je Odluka o davanju koncesije postala izvršna.

VII.

Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji, za slučaj 
povrede ugovornih obveza, Koncesionar je dužan 
dostaviti neposredno prije potpisivanja ugovora o 
Koncesiji u obliku zadužnice ovjerene od javnog 
bilježnika na iznos od 100.000,00 kuna, s rokom 
valjanosti za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
Ukoliko Koncesionar ne postupi na način utvrđen u 
st.1. ove točke, ugovor o koncesiji neće biti 
sklopljen.

VIII.

Ova Odluka s preslikom Zapisnika o pregledu i 
ocjeni ponuda dostavlja se ponuditelju bez odgode.

IX.

Ova Odluka objavit će se u elektronskom oglasniku 
javne nabave i na internetskoj stranici općine 
Oriovac.

OBRAZLOŽENJE

Općinski načelnik općine Oriovac donio je dana 
13.08.2018.godine Odluku o početku postupka 
davanja koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada s područja općine Oriovac 
objavom Obavijesti o namjeri davanja Koncesije.
Navedena obavijest je objavljena u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 
26. 11. 2018. godine, broj objave: 2018/S 01K-
0033212, i ispravak obavijesti dana 19. 12. 2018. 
godine, broj objave: 2018/S 02K-0035999.
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Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka 
davanja koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog s 
područja općine Oriovac je dana 07.01.2019.godine u 
12,00 sati izvršilo javno otvaranje pristiglih ponuda na 
temelju navedene obavijesti. Prilikom otvaranja 
ponuda utvrđeno je da je u roku za dostavu ponuda 
pristigla jedna ponuda i to :
- JAKOB BECKER d.o.o., Vrbska ulica 16, 
Gornja Vrba.

Sukladno odredbama čl.34. Zakona o koncesijama, 
stručno povjerenstvo je dana 07.01.2019.godine 
započelo postupak pregleda i ocjene pristigle ponude. 
Utvrđeno je da je ponuda JAKOB BECKER d.o.o. 
uredna i potpuna te sadrži sve formalno pravne uvjete 
iz Obavijesti o namjeni davanja koncesije.
Stručno povjerenstvo uputilo je prijedlog Općinskom 
vijeću općine Oriovac da prihvati ponudu JAKOB 
BECKER d.o.o., te da donese Odluku o davanju 
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
sa područja općine Oriovac s obzirom da se radi o 
jedinom ponuditelju te da isti udovoljava svim 
uvjetima natječaja.
Temeljem navedenog, a na prijedlog Stručnog 
povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada sa područja općine Oriovac, 
utvrđuje se da je najpovoljniji ponuditelj JAKOB 
BECKER d.o.o. iz Gornje Vrbe, Vrbska ulica 16, OIB: 
61584237142, pa je stoga odlučeno kao u izreci ove 
Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Žalba na ovu Odluku izjavljuje se Državnoj komisiji za 
kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i 
dostavlja neposredno na adresu Katuraška cesta 43/IV, 
10000 Zagreb, putem pošte.
Istodobno s dostavljenjem žalbe Državnoj komisiji za 
kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno 
odredbi članka 405.st.3. Zakona o javnoj nabavi, 
obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju Koncesije 
u roku za žalbu, na dokaziv način ( s pozivom na 
evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu 
naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji).
Kada je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja 
poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju 
poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj 
komisiji, odnosno davatelju koncesije.
Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana i to od 
dana primitka Odluke o davanju koncesije u odnosu na 
postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/4
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

6.

 Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi(N.N. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. 
19/13, 137/15, 123/17) i  članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na 14.sjednici održanoj  07. 03. 2019. godine 
donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu načelnika općine 
Oriovac za razdoblje srpanj - prosinac  

2018. godine

I

Općinsko vijeće općine Oriovac prihvaća  Izvješće o 
radu načelnika općine Oriovac za razdoblje srpanj - 
prosinac  2018.godine.
Tekst Izvješća u prilogu je Zaključka i čini njegov 
sastavni dio.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/5
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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7.

 Na temelju članka 20. St.1. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13) i 
članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 7/13 i 4/18), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 14. sjednici 
održanoj 07. 03. 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac 

za 2018.godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom za 2018.godinu.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/6
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac,  07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

8.

 Na temelju članka 25.st.9. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18) i članka 
32. statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 7/13 i 4/18) 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 14.sjednici 
održanoj  07. 03. 2019. godine. donosi

IZVJEŠĆE

o korištenju sredstava od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta

u 2018. godini

Članak 1.

Sredstva u iznosu od 3.749,89 kuna ostvarena u 
2018.godini od promjene namjene poljoprivrednog 
zemljišta korištena su za slijedeće aktivnosti:

- Povećanje vrijednosti poljoprivrednog 
zemljišta kroz održavanje poljskih puteva.

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ i dostaviti Ministarstvu 
poljoprivrede.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/7
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r. 
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9.

 Na temelju članka 25.st.9. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18) i članka 
32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09,  7/13 i 4/18), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 14. sjednici 
održanoj 07. 03. 2019. godine. donosi

ZAKLJUČAK

Kojim se prihvaća Izvješće o korištenju 
sredstava od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/7
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac,   07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

10.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno 
tumačenje,  129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 
123/17), članka 19. Zakona o upravljanju državnom 
imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.),  članka 
35. stavak 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima („Narodne novine“ broj 71/96., 68/98., 
137/99., 22/00., 73/00., 139/00., 114/01., 79/06., 
141/06., 146/09., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), 
Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Oriovac  za razdoblje od 2017. – 
2022. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br.24/17), te članka 32 Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 10/98,7/13 i 4/18 ) Općinsko vijeće 
općine Oriovac na  14. sjednici održanoj dana 
07.03.2019.godine  donosi

ODLUKU
 

o donošenju Plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu općine Oriovac za 2019. godinu

Članak 1.

� Ovom Odlukom donosi se Plan upravljanja 
imovinom u vlasništvu općine Oriovac za 2019. 
godinu, koji je sastavni dio ove Odluke, a sukladno 
odredbama zakona o upravljanju državnom 
imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.) i 
Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Oriovac za razdoblje od 2017. do 
2022. godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 24/17).

Članak 2.

� Planom upravljanja imovinom u vlasništvu 
općine Oriovac za 2019. godinu određuju se:
- kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom općine Oriovac,
- provedbene mjere u svrhu provođenja 

Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 
u vlasništvu općine Oriovac za razdoblje od 
2017. do 2022.

- analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima 
imovine u vlasništvu općine Oriovac

- godišnji planovi upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu općine Oriovac
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Sadržaj Plana upravljanja, podaci koje mora sadržavati 
i druga pitanja s tim u vezi, usklađeni su sa obveznim 
sadržajem propisanim Uredbom o obveznom sadržaju 
plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske („Narodne novine broj 24/14.)

Članak 3.

� Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine 
Oriovac za 2019. godinu, Općinsko vijeće općine 
Oriovac donosi za sljedeću godinu.
� Za provođenje Odluke zadužen je Jedinstveni 
upravi odjel.

Članak 4.

� Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom 
vjesniku Brodsko - posavske županije“, a stupa na 
snagu 1. siječnja 2019. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE  ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/8
URBROJ: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07. 03. 2019. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
općine ORIOVAC

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

11.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  4 9 . s t . 5  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18) i članka 32. 
Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 10/09, 7/13 i 4/18) Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 14.sjednici održanoj dana  
07. 03. 2019. godine donosi

IZVJEŠĆE 

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

privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Oriovac u 2018. godini

Članak 1.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 
godine ostvarena sredstva od zakupa, zakupa za 
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
općine Oriovac, iznosila su 377.983,43 kuna i to: i 
- od zakupa poljoprivrednog zemljišta         -   
299.583,72 kuna
- od prodaje  poljoprivrednog zemljišta       -     
78.399,71 kuna

Članak 2.

Sredstva iz čl. 1. Ove Odluke utrošena su kako slijedi:
1. Uređenje ruralnog prostora održavanjem ruralne 
infrastrukture vezane za poljoprivredu
Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu u 2018.godini obuhvaćala je:
- Sanaciju poljskih putova  207.983,43 kuna

2. Očuvanje ugroženih područja i očuvanje 
biološke raznolikosti

Na području općine Oriovac u 2018.godini provedena 
su dva tretmana deratizacije u ukupnom iznosu od 
130.000,00 kuna.
Osim direktnih troškova iz ove Odluke u suradnji sa 
Savjetodavnom službom provodile su se edukacije 
poljoprivrednih proizvođača vezanih uz korištenje 
kemijskih sredstava u poljoprivredi, važnosti očuvanja 
biološke raznolikosti u poljoprivrednoj praksi, 
održivom korištenju zaštitnih sredstava i mineralnih 
gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji.

3. Podmirenje katastarsko geodetske izmjere 
zemljišta u vezi s provedbom zakona

Za podmirenje tr5oškova vezanih uz provedbu 
katastarsko geodetske izmjere poljoprivrednog 
zemljišta utrošeno je 40.000,00 kuna.

Klasa: 022-01/19-01/9
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/03, 7/13 i 4/18) Općinsko vijeće 
općine Oriovac na 14.sjednici održanoj  07. 03. 
2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

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

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

općine Oriovac u 2018. godini

I.

Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o 
utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 
2018.godini.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/9
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac, 07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

13.

 Na temelju članka 10.st.2. i čl.12.st.2. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 
20/18) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac 
na 14.sjednici održanoj   07. 03. 2019. godine donosi

IZVJEŠĆE

o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina

na području općine Oriovac u 2018.godini.

I. UVOD

 Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je Odluku 
o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite 
od požara na poljoprivrednom zemljištu u općini 
Oriovac.
Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja 
Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za 
poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće o 
primjeni mjera propisanih Odlukom svake tekuće 
godine za prethodnu godinu.
Odlukom iz prethodnog stavka propisano je:
· Agrotehničke mjere
- minimalna razina obrade i održavanja 
poljoprivrednog zemljišta
- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja 
višegodišnjim raslinjem,
- suzbijanjem biljnih bolesti i štetočina,
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
- održavanje organske tvari u tlu,
- održavanje povoljne tvari u tlu,
- zaštita od erozije.

· Mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina
- održavanje živice i međa,
- održavanje poljskih putova,
- uređivanje i održavanje kanala,
- sprječavanje zasjenjivanja,
- sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Općina Oriovac je javno objavila Odluku o 
agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite 
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od požara na poljoprivrednom zemljištu kako bi 
upoznala vlasnike i posjednike poljoprivrednog 
zemljišta o istom.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

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

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I 
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 
RUDINA

Na uređivanje odnosno održavanje poljskih putova i 
kanala uključila se i općina Oriovac zajedno sa 
vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog 
zemljišta.
Tako je u 2018.godini Općina uložila znatan dio 
financijskih sredstava na održavanje poljskih putova 
i kanala, nasipanje kamena, tarupanje i sl.
Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih 
parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja 
vlasnici su se uglavnom pridržavali istoga, te nisu 
sadili visoko raslinje neposredno uz među, a isto im 
je uz dugogodišnje bavljenje poljoprivrednom 
proizvodnjom poznato od ranije.

IV. ZAKLJUČAK

Područje općine Oriovac je u znatnom dijelu 
pokriveno zelenim obradivim površinama, ali i 
dijelom šumskim površinama, te su iste zapuštene i 
godinama.
Općina Oriovac nastoji, prije svega aktivnim 
mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta 
na njihovo obrađivanje i sprječavanje njihove 
zakorovljenosti, te ćemo u 2019.godini objaviti 
informativni letak na web stranici i na oglasnim 
pločama,  o  obvezi  redovi tog  održavanja 
poljoprivrednog zemljišta, te o štetnim posljedicama 
u slučaju oglušivanja o isto (novčane kazne i sl.).
Navedeno se uglavnom odnosi većinom na brdski 

dio poljoprivrednih površina, dok su površine u 
nizinskom dijelu prilično obrađene i održavane.

Klasa: 022-01/19-01/10
Urbroj: 2178/10-03-19-1
Oriovac,  07.03.2019.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

14.

 Na temelju članka 10.st.2. i čl.12.st.2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18) i članka 
32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 7/13 i 4/18), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 14. sjednici 
održanoj  07. 03. 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

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

poljoprivrednih rudina na području općine 
Oriovac u 2018. godini

I.

Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o 
primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području 
općine Oriovac u 2018.godini.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/10
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac,  07. 03. 2019. godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.                                            
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15.

 5/17 i 14/19)  i član 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br.10/09, 7/13  i 4/18), Općinsko vijeće 
općine Oriovac na 14.  s jednici  održanoj  
07.03.2019.godine. donosi

IZVJEŠĆE

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

u 2018.godini.

Članak 1.

Ostvarenje Programa utroška sredstva naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
na području općine Oriovac tijekom 2018.godine u 
iznosu od 50.075,87 kuna provedeno je sa svrhom 
izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
općine Oriovac, te za poboljšanje infrastrukturno 
nedovoljno opremljenih naselja, kroz slijedeće 
aktivnosti:

1. Izrada Izmjene i dopune prostornog plana 
uređenja  općine Oriovac …………   
30.000,00 kuna

2. Izgradnja i rekonstrukcija javnih prometnih 
površina …………………………………  
20.075,87  kuna

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/11
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

16.

 Na temelju članka 31.st.3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 
br. 86/12 , 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br.10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 14.sjednici održanoj  
07.03.2019.godine donosi

ZAKLJUČAK

kojim se prihvaća Izvješće o ostvarenju 
Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru na području općine Oriovac u 

2018.godini.

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa 
utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na 
području općine Oriovac za 2018.godinu.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/11
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac,  07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r. 
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17.

 Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. 
stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 
137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06.,141/06., 
146/08., 38/09. i 153/09., 143/12, 152/14), članka 
65. stavka 2. i članka 69. Zakona o sportu („Narodne 
novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 
94/13., 85/15. i 19/16.), članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 
137/15. i 123/17.) članka 32. Statuta općine Oriovac 
(Službeni glasnik Brodsko - posavske županije br. 
10/09,7/13i 4/18) Općinsko vijeće općine Oriovac 
na svojoj 14.sjednici, održanoj  07. 03. 2019. godine 
donijelo je

ODLUKU

o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina u vlasništvu općine Oriovac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i 
korištenja javnih sportskih građevina i drugih 
sportskih građevina u vlasništvu općine Oriovac.
Javnim sportskim građevinama smatraju se 
građevine koje su u vlasništvu općine Oriovac, te se 
trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u 
sportu.
Sportskim građevinama smatraju se uređene i 
opremljene površine i građevine u kojima se provode 
sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta 
propisanih posebnim propisima za te građevine 
zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu odredbama 
Zakona o sportu.

Članak 2.

Ovisno o značenju za sport Općin Oriovac i načinu 
upravljanja javne sportske građevine i druge 
sportske građevine u vlasništvu općine Oriovac 
(dalje u tekstu: sportske građevine) su:

1.  sportske građevine I. kategorije – predstavljaju 
građevine – nogometna igrališta s pratećim 
objektima – svlačionicama, uredskim – klupskim 
prostorijama u naseljima Oriovac, Ciglenik, Lužani, 

Malino i Slavonski Kobaš., kao i teniski tereni.

Članak 3.

U poslove upravljanja sportskim građevinama 
ubrajaju se sljedeći poslovi:
1. redovito, tekuće i investicijsko održavanje 

sportske građevine u građevinskom i 
funkcionalnom smislu, prema namjeni 
građevine, a posebno za provođenje programa 
javnih potreba u sportu općine Oriovac;

2. davanje u zakup ili podzakup dijelova sportske 
građevine za obavljanje sportske djelatnosti;

3. davanje u zakup ili podzakup poslovnog 
prostora u okviru sportske građevine, sukladno 
posebnim propisima

4. primjerena zaštita sportske građevine;
5. određivanje i provođenje unutarnjeg reda u 

sportskoj građevini;
6. primjerno osiguranje sportske građevine;
7. obavljanje povremenih i godišnjih pregleda 

sportske građevine radi utvrđivanja njezinog 
stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu;

8. kontrola korištenja sportske građevine 
sukladno sklopljenim ugovorima;

9. donošenje godišnjeg programa upravljanja 
sportskom građevinom;

10. drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, 
spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

Modernizacija i rekonstrukcija - kapitalno 
investiranje na sportskim građevinama provodi se u 
suradnji upravitelja i vlasnika objekta – općine 
Oriovac.

Ovisno o uvjetima nositelj investicijskih radova na 
sportskom objektu mogu biti i upravitelj i Općina 
Oriovac ovisno o prilikama i izvorima financiranja.

Članak 4.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina 
uređuje se ovisno o njihovu značenju za sport na 
području općine Oriovac i provođenju programa 
javnih potreba u sportu općine Oriovac.
Vlasnik sportske građevine I. kategorije iz članka 2. 
ove Odluke je Općina Oriovac, a daju se na 
upravljanje i korištenje sportskim udrugama s 
područja općine Oriovac.

Članak 5.

Upravljanje i korištenje sportskih građevina može se 
povjeriti sportskim klubovima i savezima, sportskoj 
zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima za 
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obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i 
održavanja sportskih građevina.

Članak 6.

Upravljanje građevinama povjerava se na 
neodređeno vrijeme, a isto se može prekinuti:
- odlukom vlasnika ;
- prestankom rada ili promjenom djelatnosti 

udruge upravitelja;
- prestankom potrebe upotrebe i korištenja od 

strane upravitelja, 

Članak 7.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina iz 
članka 2. ove Odluke regulira se ugovorom između 
općine i upravitelja iz članka 4. i 5. ove Odluke.
Ugovor u ime općine Oriovac sklapa Općinski 
načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena osoba upisana 
u Registar udruga Republike Hrvatske. 

II. UVJETI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA 
SPORTSKIM GRAĐEVINAMA

Članak 8.

Predmet upravljanja u pravilu je određena sportska 
građevina kao jedinstvena cjelina, odnosno svi 
zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i 
poslovni te prateći prostori i oprema, odnosno 
nogometna igrališta i teniski tereni i prateća oprema, 
te uredske prostorije i prateća oprema.

Članak 9.

Općina Oriovac upravljanje i korištenje sportskih 
građevina dodjeljuje temeljem javnog poziva.
Javni poziv na upravljanje i korištenje športskih 
građevina s uvjetima i dokumentacijom potrebnom 
za ostvarivanje prava upravljanja i korištenja 
određene sportske građevine objavit će se na web 
stranicama i oglasnoj ploči općine Oriovac.
Temeljem zahtjeva iz javnog poziva i dokaza o 
ispunjavanju uvjeta navedenih u javnom pozivu, 
propisanih posebnim zakonom i ovom Odlukom, 
Općinski načelnik može povjeriti upravljanje i 
korištenje određene sportske građevine pravnim 
osobama iz članka 1. i 5. ove Odluke bez naknade, 
pod uvjetom da se u sportskoj građevini ne obavlja 
gospodarska aktivnost.
Zahtjev za povjeravanjem upravljanja športskom 

građevinom podnosi se Jedinstvenom upravnom 
odjelu općine Oriovac.

Članak 10.

Odluku o povjeravanju upravljanja sportskim 
građevinama iz članka 2. ove Odluke donosi 
Općinski načelnik.

Članak 11.

Korisnici prostora iz članka 2. ove odluke zatečeni u 
trenutku donošenja ove Odluke nastavit će s 
korištenjem prostora tijekom 2019. godine, a do 
donošenja odluke o objavljivanju Javnog poziva iz 
članka 9. ove Odluke, a od strane vlasnika, općine 
Oriovac.

Članak 12.

Međusobna prava i obveze između općine Oriovac 
kao vlasnika sportske građevine i pravne osobe iz 
područja športa kojoj se povjerava športska 
građevina na upravljanje i korištenje (u daljnjem 
tekstu: upravitelj) regulirat će se Ugovorom o 
upravljanju i korištenju sportske građevine (u 
daljnjem tekstu: Ugovor) koji u ime općine Oriovac 
sklapa Općinski načelnik, a u ime upravitelja  
ovlaštena osoba upisana u Registar udruga.

Članak 13.

Ugovorom se obvezuje upravitelj da športskom 
građevinom upravlja pažnjom dobrog gospodara.
Upravitelj je dužan osigurati redovito funkcioniranje 
i tekuće održavanje cijele građevine.

Članak 14.

Poslovi upravljanja sportskom građevinom u pravilu 
se povjeravaju jednom upravitelju radi
jednostavnijeg i odgovornijeg gospodarenja 
športskom građevinom.
Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme u trajanju 
od 4 godine. 

Članak 15.

Ugovorom će se osobito obvezati upravitelja 
sportske građevine da sve sportske sadržaje 
građevine, kao i prateće sadržaje (svlačionice, 
spremišta za rekvizite i sve ostale dijelove u funkciji 
sporta) te opremu koja služi sportskoj djelatnosti, 
koristi za svoju sportsku djelatnost i za djelatnost 
sportskih udruga koje su ih do sada koristile kao i 
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sportske udruge kojima to bude odobreno uz 
dogovorene uvjete.

III. ZAKUP

Članak 16.

Poslovni i drugi prostori sportske građevine koji nisu 
u funkciji obavljanja sportske djelatnosti,
mogu se od strane upravitelja dati u zakup i u njima 
se može obavljati samo ona djelatnost koja je 
dopuštena za lokaciju na kojoj se nalazi sportska 
građevina. 
Ugovor o zakupu ne može biti sklopljen na duži rok 
od roka koji je sklopljen Ugovorom između vlasnika 
sportske građevine i upravitelja.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor, dio 
poslovnog prostora ili drugi prostor iz stavka 1. ovog 
članka dati u podzakup, a ugovor sklopljen protivno 
ovoj odredbi ništetan je.
Upravitelj je dužan prije pokretanja postupka 
davanja sportskih građevina iz stavka 2. ove Odluke 
pribaviti pisanu suglasnost Vlasnika, općine 
Oriovac.

Članak 17.

Za provođenje postupka davanja u zakup 
odgovarajućeg prostora primjenjuje odredbe 
posebnih propisa.
Na prijedlog ugovora o zakupu suglasnost daje 
općinski načelnik.

Članak 18.

Ostvareni prihod od zakupa i korištenja sportske 
građevine s osnova odvijanja sportskih, kulturnih i 
gospodarskih manifestacija upravitelj je dužan 
namjenski uložiti u daljnje održavanje i daljnje 
poboljšanje uvjeta rada na sportskoj građevini.

Članak 19.

Ugovorom će se omogućiti upravitelju da sam ili u 
suradnji s drugom pravnom ili fizičkom osobom, 
odnosno sa zakupcem ulaže sredstva u poboljšanje 
uvjeta rada sportskih ili poslovnih sadržaja na 
određenoj sportskoj građevini, uz suglasnost 
Općinskog načelnika.
Fizičke i pravne osobe vlastitim ulaganjem kao 
investitori ne stječu pravo vlasništva na izgrađenim 
sportskim ili poslovnim prostorima, već stječu pravo 
korištenja i zakupa, odnosno
podzakupa na određeni rok sukladno odluci 
nadležnog tijela.

IV. NADZOR

Članak 20.

Općinski načelnik nadzire:
- namjensko korištenje sportske građevine
- održavanje sportskih građevina u skladu s 

obvezama što ih je preuzeo zakupnik
- korištenje sportskih građevina tako da se 

poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih 
aktivnosti

- provođenje zaključenih ugovora o davanju u 
zakup i podzakup sportske građevina

- gospodarenje sportskim građevinama s 
namjerom smanjivanja cijene korištenja 
sportske

- građevine - investicijsko održavanje građevine.

V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Na upravljanje i korištenje sportske građevine, ako 
ovom Odlukom nije određeno drugačije, primje-
njuju se opći propisi o upravljanju nekretninama i 
propisi o sportskim građevinama.

Članak 22.

Korisnici javnih sportskih građevina i nekretnina 
nemaju regulirani odnos s Općinom, u skladu s ovom 
Odlukom dužni su sklopiti ugovore o upravljanju i 
korištenju športskih građevina u roku od 3 mjeseca 
od stupanja na snagu ove Odluke.
Na korisnike koji imaju sklopljene Ugovore o 
korištenju i upravljanju sportskim građevinama 
primjenjivat će se odredbe tih ugovora do objave 
javnog poziva. 

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE  ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/3
URBROJ: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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18.

 Na temelju  članka 4. stavka 4 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 38/09) i 
članka 32. Statuta općine Oriovac (“Sl. vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09, 07/13 i 4/18), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na  14. sjednici održanoj 07.03.2019. godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi 
 na području općine Oriovac u 2018. godini

I

      Javne potrebe u kulturi u 2018. godini planirane su u iznosu od 277.800,00 kuna,  a sa 31.12.2018. godine 
ostvarene su u iznosu od    204.387,77  kuna.

1.MANIFESTACIJE U KULTURI

OSTALE TEKUĆE DONACIJE KULTURNO UMJETNIČKIM DRUŠTIVIMA - SKUPINA 38119

     Izmjena Programa – novi plan….……………………………………….195.000,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2018. godine ………….…………………….……..134.894,06 kuna

KUD ”Luka  Ilić  Oriovčanin” Oriovac………………………………………49.000,00
KUD “Matija Gubec” Slav. Kobaš…………………………………………...42.294,06
KUD “Graničar” Lužani……………………………………………………...43.600,00 

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI U KULTURI - SKUPINA 32999

     Izmjena Programa – novi plan………………..…………………………....47.800,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2018.  godine…..……………………………………..38.737,50 kuna
 
- Čijalo perja – Lužani 
- Vinobus
- Pokladno jahanje na području općine Oriovac
- Dramska predstava za odrasle
- Dječja predstava-maškare

2. IZDACI ZA NABAVKU KNJIGA ZA KNJIŽNICU - SKUPINA 43121

    Izmjena Programa – novi plan…………………………..…………………10.000,00 kuna
    Ostvarenje sa 31.12.2018. godine………..…………….…………………....8.332,40 kuna

 Kupnja knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac ……………………8.332,40 kuna

3. OSTALI IZDACI - GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE – SKUPINA 32391

Izmjena Programa – novi plan…………………………………………………....25.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2018. godine………………………………………………...22.423,81 kuna

U 2018. godini izdana su dva broja općinskog glasila “Obzor” u iznosu od.…….22.423,81 kuna.
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II

 Ovo Izvješće objaviti će se u “Službenom vjesniku Brodsko posavke županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/12
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

19.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 
07/13 I 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 14.sjednici održanoj  07.03.2019.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju  Programa javnih potreba u kulturi   
na području općine Oriovac u 2018.godini. 

I

¸ Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 
2018.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE      
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/12
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac,  07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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20.

 Na temelju članka 76. st.7. Zakona o sportu (NN 71/06, 150,08,124/10, 86/12, 94/13,85/15 i 19/16) i 
članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/09, 07/13 i 4/18), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 14. sjednici održanoj  07.03.2019. godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju programa javnih potreba u sportu
na području općine Oriovac u 2018. godini

I

     Javne potrebe u sportu u 2018. godini izmjenom Programa planirane su u iznosu od 1.267.000,00 kuna, a 
ostvaren je sa 31.12.2018. godine u iznosu od 1.284.088,26 kuna.                                         

1.PRIJENOSNA  SREDSTVA SPORTSKIM KLUBOVIMA – SKUPINA 38115
  

  Izmjena Programa- novi plan......................................................................995.000,00 kn
 Ostvarenje sa 31.12.2018. godine..................................................................958.299,00 kn
     
NK „Oriolik“ Oriovac………………………………………………………...428.899,00
NK „Svjetlost“ Lužani…………………………………………………………77.000,00
NK „Slavonac“ Slav. Kobaš…………………………………………………...80.000,00
NK „Mladost“ Malino………………………………………………………….39.500,00
NK „Omladinac“ Ciglenik……………………………………………………..42.500,00
TDK „Škorpion“ Oriovac……………………………………………………....12.000,00                                   
KK „Rekord-tim“ Oriovac…………………………………………………….156.000,00
KKK „Oriolik“ Slav. Kobaš…………………………………………………….53.000,00
TK „Svjetlost“ Lužani…………………………………………………………..11.000,00
Škola nogometa Oriovac………………………………………………………..25.900,00
Škola nogometa Lužani…………………………………………………………26.500,00
STK Oriovac, Oriovac……………………………………………………………6.000,00

2. IZDACI U SPORTU – SKUPINA 32999

     � Izmjena Programa – novi plan........................................................................27.000,00 kn         
� Ostvarenje sa 31.12.2018. godine……..............................................................11.600,00 kn

 U 2018. godini općina je podupirala i sufinancirala  sportske manifestacije, natjecanja, te napredne sportaše u 
iznosu od………………………………………………………………… 11.600,00 kuna.

3. TEKUĆE DONACIJE  UDRUGAMA

Izmjena programa- novi plan………………………………………………………270.000,00 kn
Ostvarenje sa 31.12.2018. godine…………………………………………………..297.750,00 kn

KREATIVNA UDRUGA MLADIH “LIMES” SLAV. KOBAŠ…………………………….39.500,00
LOVAČKO DRUŠTVO “ORIOVAC”  ORIOVAC………………………………………….35.700,00
LOVAČKO DRUŠTVO “ORLJAVA” SLAV. KOBAŠ……………………………………...19.000,00
“EXTREME” KLUB MALINO……………………………………………………………….20.000,00
MOTO KLUB “SINOVI RAVNICE” LUŽANI………………………………………………13.000,00
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UDR.VETERANA DRAGOVOLJACA DOMOV. RATA “OTROVI” ORIOVAC………....15.000,00
RADIOAMATERSKA UDRUGA “ORIOVAC” ORIOVAC………………………………….8.000,00
UDRUGA “MOST 352” ORIOVAC………………………………………………………….15.000,00
SPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA” ŠARAN” ORIOVAC………………………………23.450,00
SPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA “ORLJAVA” LUŽANI……………………………...39.100,00
UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA OPĆINE ORIOVAC, RADOVANJE……………50.000,00
KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA “JASNI VIDICI” ORIOVAC………………………10.000,00
UDRUGA HRVATSKIH VETERANA DOMOVINSKOG RATA SLAV. BROD…………...1.000,00
BRANITELJSKA UDRUGA “PRIJATELJI RIJEKE SAVE” NOVA GRADIŠKA…………..1.000,00
UDRUGA LAP………………………………………………………………………………….1.000,00
UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA………………………………………………………4.000,00
ZAJEDNICA AUSTRIJANACA I NJEMACA RH…………………………………………….1.000,00
UDRUGA SLIJEPIH SLAV. BROD……………………………………………………………2.000,00

4. IZDACI ZA UDRUGE

Izmjena programa – novi plan……………………………………………………….24.800,00 kn
Ostvarenje sa 31.12.2018. godine……………………………………………………..16.439,26 kn

 Općina Oriovac je u 2018. godini podupirala i sufinancirala rad ostalih udruga  u iznosu od 16.439,26 kuna.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC 

Klasa: 022-01/19-01/14
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

21.

� Na temelju članka 76. st.7. Zakona o sportu (N.N. 71/06, 150/08 i 12410 ) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09,  07/13 I 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na 
svojoj  14.sjednici održanoj  07.03.2019.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju  Programa javnih potreba u sportu   
na području općine Oriovac u 2018.godini. 
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I

 Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE      
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/14
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac,  07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

22.

 Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/09, 07/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na  14. 
sjednici održanoj  07.03.2019.  godine, donosi
    

IZVJEŠĆE

o ostvarenju  Programa socijalnih potreba 
na području općine Oriovac u 2018. godini

I

      Socijalne potrebe na području općine Oriovac u 2018. godini planirane su izmjenom Programa u iznosu od 
1.350.200,00 kuna, a ostvaren sa 31.12.2018. godine u iznosu od  1.284.443,22 kune.
   

 NAKNADE I RAZNE POMOĆI GRAĐANIMA

Izmjena Programa – novi plan..........................................................1.350.200,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2018. godine......................................................1.284.443,22 kune

Općina Oriovac u 2018. godini na temelju podnesenih zahtjeva odobravala je razne naknade i pomoći građanima 
odnosno obiteljima-samcima s područja općine Oriovac kako slijedi:

Jednokratne  novčane pomoći odobravale su se socijalno ugroženim obiteljima koji zbog posebnih okolnosti 
(bolest, smrt člana obitelji, štete od požara i dr.) dođu u teške materijalne prilike.
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Pomoći su se odobravale sukladno Odluci o pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi 
na području općine Oriovac, te su sredstva za  jednokratnu pomoć utrošena u iznosu od 32.990,14 kuna. 

Ostale naknade iz proračuna u naravi  odobravale su se obiteljima i samcima koji su korisnici zajamčene 
minimalne naknade, kao i onima koje su se trenutno našle u teškoj materijalnoj situaciji kao i starijim i nemoćnim 
osobama (topli obrok, razne namirnice, hrana, lijekovi, odjeća i dr.), te su sredstva za pomoć u naravi utrošena u 
iznosu od 164.780,54 kune.

Školska kuhinja – pravo na besplatnu školsku kuhinju ostvarili su učenici iz socijalno ugroženih obitelji. Pravo je 
utvrdila uprava škole i dostavila popis općini Oriovac, te su sredstva za školsku kuhinju za 2018. godinu utrošena u 
iznosu od 12.916,00 kuna.

Nabava ogrijeva - Sukladno Zakonskim odredbama, samcu ili obitelji koja se grije na drva može se jednom 
godišnje osigurati novčani iznos za podmirenje toga troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica 
(regionalne) samouprave (županija). Sredstva za tu namjenu doznačavaju se u općinski proračun po dozvoljenom 
zahtjevu od strane općine koji je sukladan evidenciji Centra za socijalnu skrb Slav. Brod.
Odlukom Načelnika osigurana su sredstva za ogrijev obiteljima-samcima slabijeg imovnog stanja s područja 
općine Oriovac, te su sredstva za nabavku ogrijeva  u 2018. godini ostvarilo 46 obitelji- samaca u iznosu od 
54.905,00 kuna.

Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu – sredstva za financiranje ovog programa isplaćuju se 
prema zahtjevima roditelja, a temeljem općinske odluke, te je u 2018. godini jednokratnu novčanu pomoć za 
novorođeno dijete ostvarilo 47 obitelji u iznosu od 235.000,00 kuna.

Podmirenje troškova stanovanja - zakonska obveza
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, 
odvodnju, elementarne nepogode i druge troškove u skladu s drugim propisima. Temeljem Zakona o socijalnoj 
skrbi općina je donijela Odluku o socijalnoj skrbi temeljem koje se utvrđuju prava i oblici pomoći socijalno 
ugroženim obiteljima i samcima. U 2018. godini  za podmirenje troškova stanovanja utrošena su sredstva u iznosu  
od 9.894,45 kuna. 

Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama - Općina je u svom proračunu osigurala pomoć i njegu u kući za 
starije i nemoćne osobe, te su sredstva u 2018. godini utrošena u iznosu od 81.733,43 kune

PREDŠKOLSKI  ODGOJ I OBRAZOVANJE

Sufinanciranje školskih ustanova - podrazumijeva razne novčane pomoći za učeničke zadruge, obilježavanje 
dana škole, usavršavanje učitelja i dr., te su sredstva u 2018. godini utrošena u iznosu od 7.315,13 kuna.  

Sufinanciranje studenata – općina Oriovac u 2018. godini sufinancirala je četrnaest studenata s područja općine, 
sukladno općinskoj odluci, u iznosu od 124.200,00 kuna.

Sufinanciranje dječje igraonice „Bubamara“-  općina je sufinancirala igraonicu za djecu predškolske dobi u 
iznosu od 6.052,00 kune.

Subvencioniranje prijevoza učenika - općina Oriovac je u 2018. godini subvencionirala je prijevoz učenika 
srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine u iznosu od 25% od iznosa mjesečne karte autobusa ili 
vlaka, u iznosu od 253.780,22 kune. 

Sufinanciranje boravka djece - „Sunčica“ Oriovac , obrt za čuvanje djece – općina je u 2018. godini 
sufinancirala boravak djece u vrtiću u iznosu od 86.250,00 kuna.

Nabavka udžbenika – općina Oriovac financirala je će nabavku radnih bilježnica i školskih bilježnica za učenike 
osnovnih škola s područja općine Oriovac, u iznosu od 178.396,08 kuna.
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Škola plivanja – općina je u 2018. godini sufinancirala školu plivanja za učenike nižih razreda osnovnih škola s 
područja općine Oriovac u iznosu od 23.500,00 kuna.

Asistent u nastavi – za rad s učenikom s posebnim potrebama općina Oriovac je sufinancirati će jednog asistenta u 
nastavi u iznosu od 12.730,23 kune.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa. 022-01/19-01/13
Urbroj. 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

23.

Na temelju članka 38a. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 73/97; 27/01; 59/01; 82/01; 103/03, 44/06, 
79/07 i 08/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 07/13 
I 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 14.sjednici održanoj 07.03.2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju  Programa socijalnih potreba
na području općine Oriovac  u 2018.godini.

I

 Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2018.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE       
OPĆINE ORIOVAC

Klasa. 022-01/19-01/13
Urbroj. 2178/10-01-19-2
Oriovac,  07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 946



24.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09, 7/13 i 4/18 ), Općinsko vijeće 
općine Oriovac na 14. sjednici održanoj 7.3.2019. 
godine donijelo je

ODLUKU

O upućivanju Zahtjeva Upravnom odjelu za 
graditeljstvo i prostorno planiranje Brodsko 

posavske županije za izradu 5. izmjena i dopuna 
Prostornog plana

I.

 Donosi se Odluka o upućivanju zahtjeva 
Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno 
planiranje Brodsko posavske županije, na njihovo 
traženje, a vezano uz postupak izrade 5. izmjena i 
dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske 
županije, da se u isti uvrste slijedeće izmjene:

- Predvidjeti u K.O. Oriovac na K.Č.br.2581 , 
2578/3 , 2578/4 , 2578/5 , 2582/2 , 2582/3 , 
2583/2 i 2583/3, mogućnost obavljanja 
gospodarske djelatnosti industrijske 
proizvodnje i oporabe neopasnog otpada od 
plastike.

II.

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“ i uputiti će se 
Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno 
planiranje Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/21
URBROJ:2178/10-01-19-1
Oriovac, 7.3.2019. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Josip Jagodar , mag.edu., v.r.

25.

 Na temelju članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju ( NN br.153/13, 65/17 i 114/18 ) i članka 32. 
Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 10/09, 7/13 i 4/18 ), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 14.sjednici održanoj  
07.03.2019.godine donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine Oriovac

Članak 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka izrade 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Oriovac.

Članak 2.

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
općine Oriovac pokreće se iz sljedećih razloga:

- usklađenje sa Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom ( NN br.94/13, 
73/17 i 14/19), Pravilnikom o 
građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži 
azbest (NN 69/2016).

Članak 3.

Osnovni cilj i programsko polazište za izmjenama i 
dopunom Prostornog plana uređenja općine Oriovac 
je osigurati lokaciju za izgradnju reciklažnog 
dvorišta za građevinski otpad.

Članak 4.

Financiranje izrade Izmjena i dopuna Prostornog 
plana osigurat će se iz Proračuna općine Oriovac.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC
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KLASA: 022-01/19-01/15
URBROJ: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

26.

 Na temelju članka 103.st.2. Zakona o cestama 
(N.N.br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 
32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 7/13 i 4/18), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 14.sjednici 
održanoj  07.03.2019.godine donosi

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Nekretnina označena kao:
· k.č.br. 4/1, put u selu, upisana u zk.ul.br.730, 

vlasništvo općine Oriovac predstavlja javno 
dobro u općoj uporabi,

· k.č.br. 1031, put u polju, upisana u zk.ul.br. 715, 
vlasništvo općine Oriovac, predstavlja javno 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Uređuje se da je na predmetnim nekretninama prestala 
potreba za statusom javnog dobra (nerazvrstane ceste), 
jer iste u naravi predstavljaju jednim dijelom zelenu 
površinu, a jednim dijelom privatno dvorište.

Članak 3.

Temeljem navedenog ukida se status javnog dobra u 
općoj uporabi – nerazvrstane ceste kako slijedi:
- K.O. Živike

· dio k.č.br. 1031, put u polju, površine 510 m2,
· k.č.br. 4/1, put u selu, površine 899 m2 zbog 

trajnog prestanka potrebe njihova korištenja

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, zemljišno knjižni odjel u 
Slavonskom brodu provest će brisanje statusa javnog 
dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste na 
nekretninama iz čl.3. ove Odluke.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/16
URBROJ: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

27.

 Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti ( „Narodne novine“ broj 
79/07., 113/08., 43/09. i 130/17), točke III. Odluke o 
provedbi mjera suzbijanja štetnika na području 
Brodsko-posavske županije u 2019. godini („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 1/19), te 
članka 32. Statuta općine Oriovac  („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 10/09,7/13 i 4/18 ) 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 14.sjednici 
održanoj dana  07.03.2019. godine donosi

ODLUKU

 o provedbi mjera suzbijanja štetnika kao 
mogućih prijenosnika zaraznih bolesti na 

području općine Oriovac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba provođenja  mjera 
suzbijanja štetnika kao mogućih zaraznih bolesti na 
području općine Oriovac  ( u daljnjem tekstu: Općina), 
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vrste mjera, subjekti provedbe, način financiranja, 
obavljanje stručnog nadzora, osnovne mjere 
sigurnosti i sankcije. 
Odluka se donosi za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 
31.prosinca 2019. godine.

Članak 2.

� Mjere iz članka 1. ove Odluke su preventivne i 
obvezne preventivne mjere dezinsekcije i 
deratizacije ( u daljnjem tekstu : DD) kao posebne 
mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na 
području općine.

Članak 3.

� DD kao posebne mjere, provode se sukladno 
Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( u 
daljnjem tekstu: Zakon), a na osnovi Programa mjera 
za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području 
Grada ( u daljnjem tekst: Program mjera i 
Provedbenog plana mjera za zaštitu pučanstva od 
zaraznih bolesti na području općine ( u daljnjem 
tekstu: Provedbeni plan).

Članak 4.

� Programom mjera utvrđuju se mjere, izvršitelji 
programa, sredstva i rokovi provedbe mjera.
� Provedbenim planom utvrđuje se provedba 
mjera.
� Prijedlog godišnjeg Programa mjera i 
Provedbenog plana izrađuje Zavod za javno 
zdravstvo Brodsko-posavske županije (u daljnjem 
tekstu: Zavod).
� Zavod je dužan u prijedlogu iz stavka 3. ovog 
članka detaljno propisati površine, prostore i objekte 
iz članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od 
zaraznih bolesti na kojima će se provoditi mjere 
suzbijanja štetnika.
� Na prijedlog Zavoda, Općinsko vijeće općine 
Oriovac donosi Program mjera i Provedbeni plan .

II. PROVEDBA DD MJERA

Članak 5.

� Obvezne DD mjere kao posebne mjere provode 
se kao:
- preventivne – radi uklanjanja rizika od pojave i 
prijenosa zaraznih bolesti, uklanjanja šteta koje 
nastaju uništavanjem i onečišćenjem hrane te 
kontaminacije stambenih i gospodarskih objekata 
pod  san i ta rn im nadzorom koje  uzrokuju 
mikroorganizmi, štetni člankonošci ( Arthropoda) i 

štetni glodavci.
- obvezne preventivne – radi suzbijanja širenja 
zaraznih bolesti u objektima koji podliježu 
sanitarnom nadzoru, suzbijanja širenja zaraznih 
bolesti u prometnim sredstvima te suzbijanja širenja 
zaraznih bolesti u skladištima hrane.
Mjere iz stavka 1. podstavka 1. provode se sukladno 
Programu mjera.
Mjere iz stavka 1. podstavka 2. naređuje nadležni 
sanitarni inspektor.

Članak 6.

� Posebne DD mjere provode se sukladno 
odredbi članka 10. stavka 1. Zakona u svim 
objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru 
odnosno:
- u građevinama, postrojenjima, prostorima, 
prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje 
obavljaju gospodarske djelatnosti,
- u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, 
obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, 
obrta i usluga športa i rekreacije
- objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje 
otpadnih voda te deponijama za odlaganje 
komunalnog otpada,
- u djelatnostima javnog prometa,
- u i oko stambenih objekata ( zajedničke 
prostorije u zgradama, podrumi, stubišta i tavani),
- na javnim površinama i javnim objektima,
- d r u g i m  p o v r š i n a m a  i  o b j e k t i m a  o d 
javnozdravstvene i komunalne važnosti.
Provedbu DD mjera dužni su osigurati, sukladno 
Programu mjera i Provedbenom planu korisnici 
objekata iz članka 10.stavka 1. Zakona.
Općina Oriovac dužna je osigurati DD mjere u 
stambenim objektima i dvorištima, na javnim 
zelenim površinama,  objektima u vlasništvu općine 
Oriovac, suzbijanje komaraca na području općine 
Oriovac, odnosno provedbu DD mjera, sukladno 
Programu mjera i Provedbenom planu.
Korisnici objekata i površina dužni su poduzimati 
mjere propisane Programom mjera i Provedbenim 
planom.
Korisnici stambenih i drugih objekata i javnih 
površina dužni su dopustiti provedbu DD mjera.

Članak 7.

� U svrhu cjelovite zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti, utvrđuje se i naređuje provedba mjera 
sanitacije površina, prostora i objekata pod 
sanitarnim nadzorom:
1. higijensko-tehničke mjere radi otklanjanja 
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uvjeta za rast i razmnožavanje mikroorganizama te 
otklanjanje izvora hrane i zaklona koji pogoduju 
razmnožavanju štetnih člankonožaca (Arthropoda) i 
štetnih glodavaca, a to su:
- sprečavanje kapanja vode iz cijeni,
- sprečavanje zadržavanja vode u lokvama,
- pravodobno uklanjanje kućnog i ostalog 
organskog otpada,
- sprečavanje pristupa glodavcima do zalihe 
hrane,
- osiguravanje karantene za pristiglu hranu u 
većim skladištima,
- primjereno uskladištenje hrane kako bi bio 
moguć vizualni pregled prostora,
- povremeno preslagivanje uskladištene hrane,
- uzgoj negrmolikih i nepuzajućih biljaka oko 
objekata gdje se mogu sklanjati glodavci.

2. Građevinsko-tehnički zahvati radi stvaranja 
nepovoljnih uvjeta za ulaženje, zadržavanje i 
razmnožavanje štetnih člankonožaca (Arthropoda) i 
štetnih glodavaca, a to su:
- Zatvaranje svih otvora oko dovodnih i 
odvodnih instalacija na način da se spriječi ulaz 
štetnim glodavcima,
- Zidovi bez otvora s glatkim donjim dijelom,
- Pravilno izvođenje i ugradnja vrata s metalnim 
obrubom,
- Ugradnja zašti tnih mreža na prozore, 
odzračnike i ostale otvore,
- Ugradnja sifona i prepreka u kanalizacijskom 
sustavu.

III. SUBJEKTI PROVEDBE DD MJERA

Članak 8.

DD mjere provode ovlaštene zdravstvene ustanove i 
druge pravne osobe ako za obavljanje te djelatnosti 
imaju odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo 
sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju 
udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju 
djelatnost obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje 
zaraznih bolesti pučanstva. („Narodne novine“ broj 
35/07).

Članak 9.

� DD mjere u stambenim objektima, javnim 
površinama i na gradskim deponijama za odlaganje 
komunalnog otpada provode izvoditelji koji su s 
Općinom, sukladno propisima o zaštiti pučanstva od 
zaraznih bolesti, propisima o javnoj nabavi i ovoj 

odluci, sklopili ugovore o obavljanju DD mjera.

Članak 10.

� Stručni nadzor nad provedbom preventivnih i 
obveznih preventivnih DD mjera podrazumijeva:
- provjeru izvršenih aktivnosti u smislu 

otklanjanja uvjeta koji pogoduju prisustvu i 
održavanje infestacije,

- uvid i primjenu pesticida ( vrsta, koncentracija, 
način i mjesto primjene pesticida, norme 
primjene te pridržavanje svih ostalih odredbi 
Programa mjera i Provedbenog plana)

- provjeru stupnja kontaminacije, onečišćenja ili 
infestacije na osnovu objektivnih kriterija ili 
vjerodostojne ankete

- provjeru određenih (zadanih, predviđenih)DD 
postupaka izvidom sukladno programu mjera i 
Provedbenom planu.

- ocjenu izvršenja programa po pojedinim 
elementima

Prijedlog za korekciju ( dopunu) u tijeku ako za to 
postoje opravdani stručni razlozi.
Stručni nadzor nad provedbom DD mjera provodi 
zavod sukladno propisima i Programu mjera.

Članak 11.

� Izvoditelji su dužni prikupljati podatke, voditi 
evidencije i dostavljati izvješća Zavodu sukladno 
propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
� Zavod izrađuje stručno izvješće o podacima 
infestacije, utrošku pesticida i stupnju pridržavanja 
propisanog programa rada određenog Programom 
mjera i Provedbenim planom te ga dostavlja 
Načelniku s elementima poboljšanja sanitacije 
prostora u budućnosti najkasnije u roku od 4 tjedna 
nakon izvršene mjere. Stručno izvješće mora 
sadržavati i prijedloge za poboljšanje sanacije 
površina, prostora ili objekata u budućnosti.
� Godišnje izvješće o provođenju Programa 
mjera i Provedbenog plana te o obavljenom 
stručnom nadzoru za prethodnu kalendarsku godinu, 
zavod je dužan dostaviti načelniku putem 
Jedinstvenog upravnog odjela .

Članak 12.

� Inspekcijski nadzor nad provođenjem DD 
mjera u nadležnosti je sanitarnih inspekcija.
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IV. FINANCIRANJE PROVEDBE STRUČNOG 
NADZORA NAD PROVEDBOM DD MJERA

Članak 13.

� Financijska sredstva za provedbu preventivne i 
obvezne preventivne DD mjere na površinama, u 
prostorima i objektima pod sanitarnim nadzorom koji 
su u vlasništvu općine Oriovac, u prostorima i 
objektima iz članka 6. stavka 1. podstavka 6. te za 
stručni nadzor nad provedbom osiguravaju se u 
Proračunu općine Oriovac.
� Financijska sredstva za provedbu preventivne i 
obvezne preventivne DD mjere i za stručni nadzor nad 
provedbom osiguravaju trgovačka društva, ustanove i 
druge pravne osobe te fizičke osobe koje obavljaju 
djelatnost osobnim radom i pojedinci vlasnici, 
posjednici ili nositelji upravljanja objektima iz članka 
10. stavka 1. Zakona.

V. OSNOVNE MJERE SIGURNOSTI

Članak 14.

� Osnovne sigurnosno mjere pri provedbi DD mjera 
provode se sukladno Pravilniku o načinu provedbe 
obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („ 
Narodne novine“ broj 35/07. i 76/12.)

VI. SANKCIJE
Članak 15.

� Prekršaj u smislu ove Odluke je:
- nepridržavanje Programa mjera i Provedbenog 
plana
- nedostavljanje izvješća u propisanom roku

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit 
će se izvoditelj ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog 
članka.
� Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna 
kaznit će se i odgovorna osoba izvoditelja iz stavka 2. 
ovog članka.

Članak 16.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE  ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/17
URBROJ: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

28.

 Na temelju članka 35.stavka 2. i stavka 8., 
članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12, i 152/14), članka 35. točka 2. i članka 
48. st.1. točka 5. i st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01 – vjer. 
timač., 129/5, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. točka 3. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10709, 7/13 i 4/18), Općinsko vijeće 
općine Oriovac na svojoj 14.sjednici održanoj  
07.03.2019.godine donosi

IZMJENU

Odluke o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu općine Oriovac

Članak 1.

U Odluci o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske“ 
županije br. 8/16) u članku 26. briše se stavak 4.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/18
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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29.

 Na temelju čl. 2. u vezi s čl. 26. Odluke 
gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 8/16) i čl. 32. Statuta općine Oriovac 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 
10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac 
na svojoj 14. sjednici, održanoj  07.03.2019. godine 
donosi

ODLUKU

o zamjeni nekretnina u vlasništvu općine 
Oriovac i fizičke osobe

Članak 1.

Temeljem dostavljene dokumentacije Ivanke 
Majcenić (OIB: 28263696848) iz Malina, a imajući 
u vidu poseban interes općine Oriovac – proširenje 
groblja, donosi se odluka o zamjeni nekretnina i to:

a) nekretnina u vlasništvu Ivanke Majcenić 
(gruntovno upisane na ime: Grujice Ostića, 
Snjegotin Srednji br. 20, Republika BiH) 
upisanih u zkul. 136 k.o. Oriovac:

- kčbr. 205 Oranica brdo površine 458 čhv,
- kčbr. 206/1 Oranica brdo površine 550 čhv,
- kčbr. 206/2 Oranica brdo površine 571 čhv,
- kčbr. 214/2 Oranica brdo površine 778 čhv,
- kčbr. 214/4 Oranica brdo površine 166 čhv.

b) nekretnine u vlasništvu općine Oriovac 
upisane u zkul. 840 k.o. Malino:
 

- kčbr. 711/2 Kuća i dvorište Selo površine 
528 m2.

Članak 2.

Odluka o zamjeni nekretnina navedenih u čl. 
1. ove Odluke donosi se uvažavajući poseban interes 
općine Oriovac – proširenje i uređenje groblja, kao i 
gospodarski i socijalni napredak njezinih građana.

Članak 3.

Između općine Oriovac i fizičke osobe iz čl. 
1. ove Odluke sklopit će se ugovor o zamjeni 
nekretnina, nakon što se uskladi stanje vlasništva 
nekretnina upisanih u zkul. 136 k.o. Oriovac 

navedenih u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog 
suda u Slavonskom Brodu i Područnom uredu za 
katastar sa stvarnim stanjem i posjedom.

Članak 4.

Općina Oriovac će naručiti i obaviti 
procjenu vrijednosti nekretnina upisanih u zkul. 136 
k.o. Oriovac (i to samo kčbr. navedenih u čl. 1. a) ove 
Odluke) i nekretnina upisanih u zkul. 840 k.o. 
Malino, a ukoliko se pojavi razlika vrijednosti 
između nekretnina tada će općina Oriovac Ivanki 
Majcenić naknaditi utvrđenu razliku vrijednosti po 
sudskom vještaku/procjenitelju. Ukoliko se 
vještačenjem utvrdi da Ivanka Majcenić treba općini 
Oriovac platiti razliku u cijeni, tada Općinsko vijeće 
donosi odluku da općina Oriovac neće od Ivanke 
Majcenić potraživati tu razliku u cijeni, jer je 
poseban interes općine Oriovac već ranije utvrđen. 

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik općine 
Oriovac da s vlasnicom nekretnina upisanih u zkul. 
136 k.o. Oriovac, nakon što se ista upiše kao vlasnica 
navedenih nekretnina, sklopi Ugovor o zamjeni 
nekretnina sukladno ovoj odluci, kojim će se urediti 
međusobna prava i obveze.

Članak 6.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/19
URBROJ: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 07.03.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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30.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09, 07/13 i 4/18) i članka 17. Odluke 
o osnivanju Savjeta mladih općine Oriovac, 
Općinsko vijeće na 14.sjednici održanoj  07. 03. 
2019. godine. donosi

ZAKLJUČAK

kojim se usvaja se  Izvješće o radu i financijsko 
izvješće Savjeta mladih općine Oriovac za 

2018.godinu

I.

1. Usvaja se  Izvješće o radu i financijsko 
izvješće Savjeta mladih općine Oriovac za 
2018.godinu.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/20
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  07. 03. 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

17.

 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» br.86/08., 61/11. i 04/18) i  članka 47. 
Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, br. 2/18), a na 
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Slavonski Šamac,  općinski načelnik općine 
Slavonski Šamac,  dana 02. travnja 2019. godine, 
donosi

IZMJENE PRAVILNIKA 

o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine 

Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», 

br. 5/2019)

Članak 1.

Sukladno Uredbi o dopuni Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi Vlade 
Republike Hrvatske od 11. siječnja 2018. godine 
(„Narodne novine“ br. 4/18), a radi provedbe 
Programa  Zaželi – Program zapošljavanja žena, 
prema potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih 
sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.05.0050, Zaželi – 
Program zapošljavanja žena, broj poziva: 
UP.02.1.1.05, Europskog socijalnog fonda, 
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 
2014. – 2020., donose se ove Izmjene Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije», br. 5/2019, dalje: 
Pravilnik) koje su privremenog karaktera i traju do 
okončanja navedenoga Programa.

Članak 2.

U članku 10. Pravilnika  privremeno se dodaje 
stavak 2 i glasi: 
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R.br.

 

Naziv radnog mjesta

 

Kategorija

 

Potkategorija

 

Razina

 

Klasifikacijski rang

 

Broj 
Izvršitelja

 

7.

 

Viši referent-

 

VODITELJICA 
PROJEKTA

 

III.

 

Referent

 

-

 

9

 

1

 

na 
određeno 
radno 
vrijeme do 
završetka 
Programa

 
 

Potrebno stručno znanje

 

Opis poslova radnog mjesta

 

 

-

 
sveučilišni  prvostupnik

 

ekonomske struke ili 
stručni prvostupnik 
ekonomske struke;

 

-
 

poznavanje rada na PC-u;
 

-položen državni stručni 
ispit;

 

-
 

najmanje 1 godina 
radnog iskustva  na 
odgovarajućim poslovima; 

-vozačka dozvola B 
kategorije; 
Standardna mjerila: 
-stupanj složenosti koji 
uključuje  izričito 
određene poslove koji 
zahtijevaju primjenu 
jednostavnijih i precizno 
utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih 
tehnika;

 -
 

stupanj samostalnosti 
koji uključuje redovan 
nadzor nadređenog 
službenika te njegove 
upute za rješavanje 
relativno složenih stručnih 
problema;

 -stupanj odgovornosti koji 
uključuje odgovornost za 
materijalne resurse s kojim 
službenik radi, te pravilnu 
primjenu propisanih 
postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika;

 
-stupanj stručnih 
komunikacija koji 
uključuju komunikaciju 
unutar nižih ustrojstvenih 
jedinica.

 
 
 

-
 

vođenje i nadzor Programa Zaželi-Program zapošljavanja žena (dalje: 
Program) i njegovih aktivnosti

 
30

 

-
 

kontrola rada zaposlenih žena
 

10
 

-
 

promocija projekta u medijima;
 

5
 

-
 

komunikacija i koordinacija s Upravljačkim tijelom –
 

Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava,  10

 

- komunikacija i koordinacija s Posredničkim tijelom razine 2 (PT2) –  

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje 
projekata Europske unije;  

 

10  

- koordinacija s partnerima u Projektu –  Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
Područni ured Slavonski Brod i Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod;  

10  

-
 

osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva i praćenje projekta i 
sudjelovanje u svim fazama provedbe;

 
10

 

-
 

praćenje financijskih transakcija i ostali poslovi provedbe, koordinacije, 
upravljanja i administriranja aktivnosti u projektu;

 

10
 

-

 
druge poslove prema nalogu čelnika tijela, a koji su u skladu s naravi i 

vrstom posla iz Ugovora iz članka 1. ovih Izmjena i Prijavnog obrasca  -

 Prilog 1 Ugovora;

 

 

5

 

  

-

 

za svoj rad službenik 
odgovara čelniku tijela
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 Naziv radnog mjesta  Kategorija  Potkategorija  Razina  Klasifikacijski rang  
Broj 

Izvršitelja.  
8.  Referent–   PROJEKTNI 

ASISTENT  
 

III.
 

Referent
 

-
 

11.
 

1  
na 
određeno 
radno 
vrijeme do 
završetka 
Programa

 

 

Potrebno stručno znanje
 

Opis poslova radnog mjesta i približan postotak vremena koji je potreban za obavljanje 
svakog posla pojedinačno

 

 

-
 
srednja stručna sprema 

ekonomske struke;
 -

 
najmanje 1 godina 

radnog iskustva;

 -

 

poznavanje rada na PC-u;

 -

 

državni stručni ispit;

 -

 

položen vozački ispit 
«B» kategorije;

 
Standardna mjerila za ovo 
radno mjesto:

 
-

 

stupanj složenosti koji 
uključuje jednostavne i 
uglavnom rutinske poslove 
koji zahtijevaju primjenu 
precizno utvrđenih 
postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika;

 

-

 

stupanj samostalnosti 
koji uključuje stalni nadzor 
i upute nadređenog 
službenika;

 

-

 

stupanj odgovornosti koji 
uključuje  odgovornost za 
materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito 
propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih 
tehnika;

 

-

 

stupanj stručnih 
komunikacija koji 
uključuje kontakte unutar 
nižih unutarnjih 
ustrojstvenih jedinica 
upravnih tijela.

 

-poslovi pomoćnika voditelja projekta u upravljanju i administriranju 
projekta;

 
 

25
 

-

 

poslovi organizacije i koordinacije svih projektnih aktivnosti

 

10

 -

 

poslovi identifikacija žena iz ciljanih skupina  u svrhu potpore i podrške 
starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u suradnji s 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,  Područni ured Slavonski Brod i 
identifikacija  krajnjih korisnika  u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb 
Slavonski Brod;

 
 

5

 

-

 

poslovi asistiranja voditelju projekta pri promociji projekta u medijima

 

10

 
-

 

poslovi asistiranja voditelju projekta pri komunikacija i koordinacija s 
Upravljačkim tijelom –

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava;  

 
 

10

 

-

 

poslovi asistiranja voditelju projekta u komunikacija i koordinaciji s 
Posredničkim tijelom razine   2 (PT2) –

 

Hrvatski  zavod za  zapošljavanje, 
Ured za financiranje i ugovaranje projekata; 

 
   

10

 

-

 

poslovi asistiranja voditelju projekta u  koordinaciji s partnerima u 
Projektu –

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb;

 
 

5

 

-

 

poslovi asistiranja kod osiguravanja strateškog fokusa projekta i ciljeva i  
praćenja projekta,  sudjelovanje u svim fazama provedbe i  kod praćenja 
financijskih transakcija;

 
  

10

 -

 

za svoja rad službenik 
odgovara Voditelju 
Projekta i čelniku tijela

 

asistiranje kod sastavljanje narativnih i financijskih izviješća;

 

10

 
 

-

 

druge poslove prema nalogu Voditelja Programa i čelnika tijela,  a koji su 
u skladu s naravi i vrstom posla iz Ugovora iz članka 1. ovih Izmjena i 
Prijavnog obrasca  -

 

Prilog 1 Ugovora;

 

5
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Članak 3.

Sve ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Slavonski 
Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije»,  br. 5/2019) ostaju nepromijenjene. 

Članak 4.
 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
stupaju na snagu danom objave u «Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije». 

KLASA: 100-01/18-01/8
URBROJ:2178/09-01-19-19
U Slavonskom Šamcu, 02. travnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Branislav Milinović, ing.prom., v.r.
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24.

 Na temelju članka 101. Zakona o cestama 
("Narodne novie" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14) i članka 46. Statuta općine Velika Kopanica 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
9/09, 5/13, 3/18. i 11/18), načelnik općine velika 
Kopanica dana 9. travnja 2019. godine donosi

ODLUKU

o razvrstavanju cesta u naselju Beravci, općina 
Velika Kopanica

Članak 1.

 Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste 
razvrstava se sljedeća cesta u naselju Beravci:

1. Cesta ("Beravci" - kojoj pripadaju k.č.br. 
106, 109, 6/2GR, 107/1 i 33/2) k.o. Beravci.

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od 
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa : 940-01/19-01/17
Urbroj: 2178/12-01-19-01
Velika Kopanica, 9. travnja 2019. g.

Općinski načelnik
Ivan Meteš, dipl.ing. preh.teh., v.r.

OPĆINA
VELIKA  KOPANICA
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OPĆINA  VRPOLJE

18.

 Na temelju članka 108. i 110 Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) članka 16. 
stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 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 22.  sjednici održanoj dana 25. ožujka 2019. godine donijelo je:

ODLUKU

       o usvajanju Godišnjeg  izvještaja o izvršenju  Proračuna  općine Vrpolje
        za razdoblje 01. siječnja -31. prosinca 2018. godine

OPĆI DIO

                                                                          Članak 1.

� U Proračunu općine Vrpolje za  razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine utvrđeni su ostvareni prihodi i 
primici u iznosu od  9.370.208,74 kn.

Članak 2.

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine izvršeni 
su u ukupnom iznosu od  9.000.424,96 kn.

Članak 3.

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

� � Ostvareni prihodi i primici  …………………...…........  9.370.208,74  kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…  9.000.424,96  kn

�Višak  prihoda u razdoblju 01.01.-31.12.2018.g.…...      369.783,78 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 01.01.- 31.12.2018. g..........................   369.783,78  kn
�   Višak prihoda i primitaka 31.12.2018.g ..……………………………   904.582,43 kn

Članak 4.

� Stanje žiro-računa na dan 01.01.2018.god. bilo je 905.824,43 kn,  a na dan 31.12.2018.god. 
1.285.618,75 kn.
�

Članak 5.

              Stanje blagajne na dan 31.12.2018.godine bilo je  0,00  kn.

Članak 6.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2018.g.:
       -     potraživanja za općinske poreze ………………………….  …… 259.559,12 kn

- � potraživanja za dane koncesije ……………………….…..............30.333,33 kn
-     potraživanja za najam poslovnog prostora……………………….  12.780,61 kn
-     potraž.za zakup poljop. zemljišta u vlasništvu RH...................     39.747,20 kn
-     potraž.za najam – dvorana(mj.domova).......................................   3.100,00 kn
-     potraživanja za korištenje javne površine .................................   29.390,00 kn
-     potraživanja – spomenička renta……………………………………...  471,69 kn
- � potraživanja za komunalnu naknadu…………………………….   377.925,92 kn
-     potraživanja-doprinos za šume ………………………. ………….     7.242,90 kn
-     potraživanja za distributivnu razliku ……………………………...   24.483,10 kn

                    -� potraživanja za komunalni doprinos.............................................  64.927,97 kn
-     potraživanja za grobno mjesto………………………...…………...     2.827,00 kn
-     potraživanja za grobnu naknadu…………………………………..      2.929,10 kn
-     potraživanja po osnovi prodaje poljop. zemljišta ………….….   4.017.927,27 kn
-     potraživanja po osnovi prodaje stanova ……………………….� 764,81 kn

Članak 7.

� Nepodmirene obveze na dan 31.12.2018.godine, u ukupnom iznosu  431.645,80 kn, odnose se na 
nepodmirene obveze prema dobavljačima u iznosu 381.036,32 kn te obveze za plaću (prosinac 2018) u 
iznosu 50.609,48 kn.� �

Članak 8.

� Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Vrpolje 
za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 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.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2178/11-01/19-2� �
Vrpolje, 25.ožujak 2019.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r.
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20.

 Temeljem članka 65. i članka 70. Zakona o 
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.,136/12. i 
15/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13., 
14/14. i 1/18.),  Općinsko vijeće općine Vrpolje na 
svojoj 22. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2019. 
godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja općine Vrpolje
na dan 31. prosinca 2018.g.

Članak 1.

� Višak prihoda poslovanja u iznosu od 
2.508.695,01 kn koristit će se za djelomično pokriće 
manjka prihoda od nefinancijske imovine.
� Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 
1.604.112,58  kn.
� Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske 
imovine u iznosu od 1.604.112,58 kn ostaje nam 
višak prihoda poslovanja u iznosu od 904.582,43 kn i 
kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj 
evidenciji.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/03
Urbroj: 2178/11-01-19-4
Vrpolje, 25. ožujak  2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

21.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  7 1 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18. i 110/18) 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 22. sjednici održanoj 25. ožujka 
2019. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području općine Vrpolje u 
2018. godini

Članak 1.

� Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture propisani Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu na području općine Vrpolje za 2018. 
godinu planiran je u iznosu od 2.896.000,00 kuna iz 
Općinskog proračuna, a ostvaren u iznosu od 
2.678.114,74 kune.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu 
kako slijedi:

1. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste u 
Starim Perkovcima – Grobljanska ulica 
Planirano: 647.000,00 kuna
Ostvareno: 407.835,73 kune
Izvori financiranja: 407.835,73 kune iz Fondova 
EU putem APPRR

b) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste u 
Starim Perkovcima – Hercegovačka ulica 
Planirano: 700.000,00 kuna
Ostvareno:  546.353,67 kuna
Izvori financiranja: 315.000,00 kuna iz Državnog 
proračuna (Ministarstvo graditeljstva i prostornog 
uređenja i 231.353,67 kuna iz Općinskog 
proračuna (komunalna naknada, komunalni 
doprinos, prihodi od fiskalnog izravnavanja).

c) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste u 
Čajkovcima – Grobljanska ulica – projektna 
dokumentacija
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Planirano: 25.000,00 kuna
Ostvareno: 24.942,55 kuna
Izvori financiranja: 24.942,55 kuna iz Općinskog 
proračuna (komunalni doprinos)

2. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju – Ulica 
Ivana Meštrovića
Planirano:  477.000,00 kuna
Ostvareno: 470.025,62 kune
Izvori financiranja: 200.000,00 kuna iz 
Županijskog proračuna i 270.025,62 kune iz 
Općinskog proračuna (komunalni doprinos, 
komunalna naknada, naknada od legalizacije, 
prihodi od poreza i prihodi od fiskalnog 
izravnanja)

b) Rekonstrukcija – Izgradnja pješačkih staza u 
Starim Perkovcima – geodetski i idejni projekt
Planirano: 32.000,00 kn
Ostvareno: 31.135,00 kn
Izvori financiranja: 31.135,00 kuna iz Općinskog 
proračuna (prihodi od poreza)

c) Rekonstrukcija – Izgradnja pješačkih staza u 
Čajkovcima – geodetski projekt
Planirano: 31.000,00 kuna
Ostvareno: 30.740,00 kuna
Izvori financiranja: 30.740,00 kuna iz Općinskog 
proračuna (prihodi od poreza)

d) Uređenje trga, centra i javnih površina u Vrpolju
Planirano: 350.000,00 kuna
Ostvareno: 292.396,25 kuna
Izvori financiranja: 150.000,00 kuna iz Državnog 
proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU) i 142.396,25 kuna iz Općinskog 
proračuna (prihodi od fiskalnog izravnanja)

3. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

a) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u 
naselju Vrpolje – Ulica Josipa Wallingera
Planirano: 120.000,00 kuna
Ostvareno: 118.519,88 kuna
Izvori financiranja: 118.519,88 kuna iz Općinskog 
proračuna (komunalna naknada, prihodi od poreza 
i prihodi od fiskalnog izravnanja)

4. GRAĐENJE GROBLJA

a) Rekonstrukcija mrtvačnice u Starim Perkovcima 
– dogradnja i uređenje  
Planirano: 190.000,00 kuna

Ostvareno: 161.019,76 kuna
Izvori financiranja: 161.019,76 kuna iz Općinskog 
proračuna (komunalna naknada, prihodi od poreza 
i prihodi od fiskalnog izravnanja)

b) Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima – 
dogradnja i uređenje
Planirano: 460.000,00 kuna
Ostvareno: 421.193,21 kuna 
Izvori financiranja: 421.193,21 kuna iz Općinskog 
proračuna (koncesijska naknada,prihodi od poreza 
i prihodi od fiskalnog izravnanja)

5. OPSKRBA PITKOM VODOM – 
GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA

a) Izgradnja regionalnog vodovoda – cjevovoda 
kroz k.o. Vrpolje
Planirano: 164.000,00 kuna
Ostvareno: 148.582,25 kuna
Izvori financiranja: 148.582,25 kuna iz Općinskog 
proračuna (vodni doprinos i prihodi od fiskalnog 
izravnanja).

6. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA 
ODVODNJU, PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH 
VODA – KANALIZACIJA I 
VODOODVODNJA

a) Izrada Studijske dokumentacije razvoja 
vodno-komunalne infrastrukture Projekt Brod 3
Planirano: 50.000,00 kuna
Ostvareno: 25.370,82 kune
Izvori financiranja: 25.370,82 kune iz Općinskog 
proračuna (prihodi od fiskalnog izravnanja i 
prihodi od poreza).

Članak 3.

� Ostvareni rashodi za Program gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 
2.678.114,74 kune, financirani su u iznosu od 
407.835,73 kune iz Fondova EU putem APPRR, 
465.000,00 kuna iz Državnog proračuna, 200.000,00 
kuna iz Županijskog proračuna i 1.605.279,01 kuna 
iz Općinskog proračuna.

Članak 4.

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

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2178/11-01-19-5
Vrpolje, 25. ožujak 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

22.

 Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18 i 110/18.) 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 22. 
sjednici održanoj 25. ožujka 2019. godine donijelo je 

Z AKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na 
području općine Vrpolje u 2018. godini

Članak 1.

� Program održavanja komunalne infrastrukture 
na području općine Vrpolje za 2018. godinu planiran 
je u iznosu od 2.885.000,00 kuna, a ostvaren je u 
iznosu od 2.832.259,74 kune.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako 
slijedi:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
- � nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim 
agregatom i nasipanje poljskih putova na području 
općine Vrpolje 
Planirano: 2.340.000,00 kuna
Ostvareno: 2.334.832,50 kuna
Izvori financiranja: prihodi od zakupa, prodaje i 
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH i u vlasništvu općine Vrpolje,, prihodi 
od prenamjene poljoprivrednog zemljišta, prihodi od 
šumskog doprinosa i prihoda od poreza i prihoda od 
fiskalnog izravnavanja.

2. Održavanje javnih površina na kojima nije 
dopušten promet motornim vozilima
- � nabava i postavljanje prometnih i turističkih 
znakova,klupa za parkove, kanti za otpad, kućnih 
brojeva, naziva ulica, sanacija pješačkih staza, 
nasipanje zemlje i drugo.
Planirano: 25.000,00 kuna
Ostvareno: 17.215,00 kuna
Izvori financiranja: komunalna naknada i komunalni 
doprinos.

3. Odvodnja oborinskih i drugih otpadnih voda
- � pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje 
cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na 
području cijele općine po potrebi i uređenje voda

Planirano: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 22.471,99 kuna
Izvori financiranja: Komunalna naknada i ostali 
prihodi – porezi

4. Održavanje javnih zelenih površina i čistoća 
javnih površina
- � čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, 
pješačkoj zoni, ispred zgrade općine i parkovima, 
održavanje i njega drveća, ukrasnog granja i drugog 
bilja, uređenje cvjetnjaka.

Planirano: 70.000 kuna
Ostvareno: 53.173,30 kuna
Izvori financiranja: komunalna naknada, komunalni 
doprinos i ostali prihodi – porezi i fiskalno 
izravnavanje.

5. Održavanje groblja
- � održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz 
smeća sa groblja 

Planirano: 50.000,00 kuna
Ostvareno: 49.879,19 kuna
Izvori financiranja: prihod od naknade za grobno 
mjesto, grobna naknada, komunalna naknada  i 
koncesijska naknada.

6. Javna rasvjeta
- � troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i 
poboljšanje rasvjete na području općine Vrpolje
Planirano: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 24.265,00 kuna

- � troškovi el. energije za javnu rasvjetu na 
području općine Vrpolje
Planirano: 340.000,00 kuna
Ostvareno: 330.422,76 kuna
Izvori financiranja. komunalna naknada, komunalni 
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doprinos i ostali prihodi – porezi i prihodi od 
fiskalnog izravnavanja.

Članak 3.

 Ostvareni rashodi u iznosu 2.832.259,74 kune 
utrošeni su iz sredstava Općinskog proračuna 
(komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna 
naknada, grobno mjesto, prihodi od privremenog 
korištenja zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog 
zemljišta, koncesijske naknade, šumskog doprinosa, 
prenamjene poljoprivrednog zemljišta i ostali 
prihodi–porezi i prihodi od fiskalnog izravnavanja iz 
državnog proračuna).

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2178/11-01-19-6
Vrpolje, 25. ožujka 2019.g

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

23.

 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 22. sjednici održanoj 25. ožujka 
2019. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
socijalne skrbi na području općine Vrpolje u 2018. 

godini

Članak 1.

 Program socijalne skrbi na području općine 

Vrpolje za 2018. godinu planiran je u iznosu 
570.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 483.991,77 
kuna iz Proračuna općine Vrpolje te 29.450,00 kn za 
ogrjev iz Državnog proračuna.

Članak 2.

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu 
kako slijedi:

1. Pomoć za troškove stanovanja – Planirano: 
12.000,00 kuna
 (režije i dr. troškovi ) Ostvareno: 9.000,00 kuna

2. Jednokratna novčana pomoć – Planirano: 6.000,00 
kn
 zbog teških okolnosti (bolest) Ostvareno: 6.000,00 
kn

3. Jednokratna novčana pomoć za studente – 
Planirano: 45.000,00 kn
    Ostvareno: 33.000,00 kn

4. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta – 
Planirano: 45.000,00 kn
    Ostvareno: 28.500,00 kn
5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih 
škola – Planirano: 45.000,00 kn
 Ostvareno: 34.846,50 kn

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu –  
Planirano: 5.000,00 kn
 za Sv. Nikolu – prvi razredi O.Š., mala škola i vrtić 
Ostvareno: 2.678,66 kn
7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova – 
Planirano: 2.000,00 kn
 Ostvareno: 0,00 kn

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade 
– Planirano: 7.000,00 kn
     Ostvareno: 0,00 kn
9. Sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića - 
Planirano: 240.000,00 kn
 «Zvrk» Područni vrtić Vrpolje  Ostvareno: 
240.000,00 kn

10. Pomoć za troškove školskih udžbenika, nastavnih 
sredstava i ostalog školskog pribora za osnovnu 
školu    - Planirano: 135.000,00 kn
    - Ostvareno: 106.945,65 kn

11. Pomoć za građane i kućanstva u naravi – 
bilježnice za učenike osnovne škole 
 
- Planirano: 13.000,00 kn

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 978



- Ostvareno: 8.020,96 kn

12. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih 
organizacija
 - Crveni križ - Planirano: 15.000,00 kuna
  - Ostvareno: 15.000,00 kuna
 
13. Osiguranje ogrjeva korisnicima pomoći za 
uzdržavanje – Planirano: 35.000,00 kn
    Ostvareno: 29.450,00 kn za 31 korisnik 

Članak 3.

 Ostvareni rashodi za Program socijalne skrbi 
u iznosu od 483.991,77 kuna financirani su iz 
Općinskog proračuna.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2178/11-01-19-7
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

24.

 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 22. sjednici održanoj 25. ožujaka 
2019. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 
općine Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1. 

� Program javnih potreba u području društvenih 
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 
općine Vrpolje za 2018. godinu planiran je u iznosu 
543.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 520.561,35 
kuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako 
slijedi:

I   KULTURA

a) Hrvatska čitaonica Vrpolje (nabavka knjižne i 
neknjižne građe, materijalni i drugi troškovi i 
djelatnik knjižnice)
Planirano:  70.000,00 kuna
Ostvareno: 65.935,00 kune
Rashodi za nabavu knjižne i neknjižne građe 
realizirani su u iznosu 38.571,42 kune koji su 
financirani sa 15.000,00 kuna iz Državnog proračuna 
(Min.kulture), 23.571,42 kuna iz Općinskog 
proračuna. Rashodi za djelatnicu u iznosu 20.431,30 
kuna financirani su iz Općinskog proračuna.

b) Kulturno umjetnička društva na području općine 
Vrpolje 
KUD «I. Meštrović» Vrpolje� - Planirano: 18.000,00 
kuna
Ostvareno: 18.000,00 kuna

KUD «Ravnica» Stari Perkovci – Planirano: 
21.000,00 kuna
Ostvareno: 21.000,00 kuna
 
KUD «Đeram» Čajkovci – Planirano: 11.000,00 
kuna
Ostvareno: 11.000,00 kuna

Planirano: 50.000,00 kuna
Ostvareno: 50.000,00 kuna
Financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna 
realizirana su temeljem objavljenog Javnog natječaja 
za udruge, Odluke o odobravanju sredstava i 
Ugovora o financijskoj potpori, a sve na osnovu 
Pravilnika o financiranju javnih potreba.
Za kapitalne donacije za kulturna društva  (KUD 
„Ivan Meštrović“ Vrpolje – oprema)
Planirano: 5.000,00 kuna
Ostvareno: 5.000,00 kuna
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II   ŠPORT
�
Sportski klubovi na području općine Vrpolje
- NK „Perkovci“Stari Perkovci – Planirano: 
38.500,00 kuna
                    Ostvareno: 38.500,00 kuna
- NK «Sloga» Vrpolje – Planirano: 28.500,00 
kuna
        Ostvareno: 28.500,00 kuna
- NK «Mladost» Čajkovci – Planirano: 
29.000,00 kuna
  Ostvareno: 27.000,00 kuna
- RK «Vrpolje“ Vrpolje – Planirano: 
19.000,00 kuna
Ostvareno: 19.000,00 kuna
Ukupno planirano: 120.000,00 kuna
Ukupno ostvareno: 113.000,00 kuna
Financijska sredstva u iznosu 113.000,00 kuna 
realizirana su temeljem objavljenog Javnog 
natječaja za udruge, Odluke o odobravanju 
sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve na 
osnovu Pravilnika o financiranju javnih potreba.

Troškovi režija za sportske objekte plaćeni iz 
Općinskog proračuna (el. energija, voda, plin) za 
sportske klubove:
a) NK „Perkovci“ Stari Perkovci – 14.118,14  
kuna
b) NK „Sloga“ Vrpolje – 3.242,31 kuna
c) NK „Mladost“ Čajkovci – 3.266,86 kuna
d) RK „Vrpolje“ Vrpolje – 6.708,64 kuna

Ukupno planirano: 30.000,00 kuna
Ukupno ostvareno: 27.335,95 kuna
Sveukupno planirano za tekuće donacije 
150.000,00 kuna
Sveukupno ostvareno za tekuće donacije 
140.335,95 kuna

Za kapitalne donacije za sportska društva (NK 
„Sloga“ Vrpolje – kosilica)
Planirano: 15.000,00 kuna
Ostvareno: 14.705,61 kuna
   
III   PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ

a) Predškolski odgoj – mala škola – Dj. vrtić 
«Zvrk» Đakovo
Planirano: 70.000,00 kuna
Ostvareno: 68.000,00 kuna

b) Školski odgoj – O.Š. «I. Meštrović»
Planirano: 15.000,00 kuna
Ostvareno: 15.000,00 kuna

IV  VJERSKE ZAJEDNICE

Župa Vrpolje – kapitalne donacije – uređenje 
Crkve u Vrpolju
Planirano: 100.000,00 kuna
Ostvareno: 95.000,00 kuna

V    UDRUGE GRAĐANA

a) UDVDR RH Vrpolje – Planirano: 5.000,00 
kuna, Ostvareno: 5.000,00 kuna

b) Udruga Matica umirov. mjesta 
Vrpolja–Planirano:10.000,00 kuna, 
Ostvareno:10.000,00 kn

c)Lovačka udruga «Srna» Vrpolje, Čajkovci, Stari 
Perkovci – Planirano: 6.000,00 kuna,             
Ostvareno: 6.000,00 kuna

d)Konjogojska udruga Stari Perkovci – Planirano: 
6.000,00 kn, Ostvareno: 6.000,00 kn

e) Ogranak 108. brigade ZNG RH Vrpolje– 
Planirano: 3.000,00 kn, Ostvareno: 3.000,00 kn   
Planirano: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 30.000,00 kuna

Financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna 
realizirana su temeljem objavljenog Javnog 
natječaja za udruge, Odluke o odobravanju 
sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve na 
osnovu Pravilnika o financiranju javnih potreba.
Troškovi režija za objekte udruge LU „Srna“ 
(el.energija, voda) – Planirano: 2.000,00 kuna 
                                                                                                          
Ostvareno: 1.045,79 kuna
Sveukupno za udruge građana planirano je 
32.000,00 kuna, a realizirano je 31.045,79 kuna.

VIII� OSTALE UDRUGE

a) LAG «Slavonska ravnica»
Planirano: 10.000,00 kuna
Ostvareno: 10.000,00 kuna

b) Ostale udruge i ustanove (Novoosnovane 
udruge, udruge  koje nisu na području općine 
Vrpol je ,  naš im udrugama za  i zvanredne 
manifestacije i ustanovama)
Planirano: 26.000,00 kuna
Ostvareno: 25.539,00 kuna 
i to:
1. Ogranak 108. brigade ZNG RH općine 
Vrpolje – 1.000,00 kuna
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2. KUD „Ivan Meštrović“ Vrpolje – 5.487,64 
kune
3. KUD „Ravnica“ Stari Perkovci – 4.463,17 
kuna
4. NK „Sloga“ Vrpolje – 988,19 kuna
5. Udruga slijepih, Slavonski Brod – 2.000,00 
kuna
6. Udruga gluhih, Slavonski Brod – 2.000,00 
kuna
7. Počasni Bleiburški vod, Zagreb – 3.000,00 
kuna
8. Društvo hemofiličara Hrvatske, Zagreb – 
1.000,00 kuna
9. KUPIDR Brodsko-posavske – 1.000,00 kuna
10. ŠK „Amater“ Strizivojna – 2.000,00 kuna
11. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama 
Regoć Slavonski Brod – 2.000,00 kuna

Članak 3.

� Ostvareni rashodi u iznosu od 505.561,35 kuna 
za Program javnih potreba financirani su iz Općinskog 
proračuna, a rashodi u iznosu od 15.000,00 kuna 
financirani su iz Državnog  proračuna što su ukupno 
utrošena sredstva u iznosu 520.561,35 kuna.
�

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021.05/19-01/02
Urbroj: 2178/11-01/19-8
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

25.

 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 22. sjednici održanoj 25. ožujka 
2019. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini

u vlasništvu općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja 
na imovini neprofitnih organizacija na području 

općine Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1.

� Programom kapitalnih i dodatnih ulaganja na 
imovini u vlasništvu općine Vrpolje i kapitalnih 
ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na 
području općine Vrpolje za 2018.godinu planirana su 
ulaganja u iznosu od 1.665.000,00 kuna, a ostvarena su 
u iznosu od 1.330.542,29 kuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je prema 
ulaganjima i rashodima u 2018.godini kako slijedi:

� I  KAPITALNA ULAGANJA NA 
POSLOVNIM OBJEKTIMA 

1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 24.875,00 kuna
Izvori financiranja: 24.875,00 kuna iz Općinskog 
proračuna

� II  DODATNA ULAGANJA NA 
POSLOVNIM OBJEKTIMA

1. UREĐENJE, SANACIJA I LEGALIAZCIJA 
DRUŠTVENOG DOMA U ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 102.000,00 kuna
Ostvareno:101.673,13 kuna
Izvori financiranja: 101.673,13 kuna iz Općinskog 
proračuna

2. REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U 
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 600.000,00 kuna
Ostvareno: 338.045,62 kune
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Izvori financiranja: 250.000,00 kuna iz 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
europske unije i 88.045,62 kuna iz Općinskog 
proračuna

3. UREĐENJE I SANACIJA LOVAČKOG 
DOMA U ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 13.000,00 kuna
Ostvareno: 12.979,38 kuna
Izvori financiranja: 12.979,38 kuna iz Općinskog 
proračuna

4. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U 
ČAJKOVCIMA (nadstrešnica i sanitarni čvor)
Plan financijskih sredstava: 460.000,00 kuna
Ostvareno: 421.193,21 kuna
Izvori financiranja: 421.193,21 kuna iz Općinskog 
proračuna

5. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U 
STARIM PERKOVCIMA (prostorija za hladnjaču)
Plan financijskih sredstava: 190.000,00 kuna
Ostvareno: 161.019,76 kuna
Izvori financiranja: 161.019,76 kuna iz Općinskog 
proračuna

6. UREĐENJE I SANANCIJA SPORTSKIH 
OBJEKATA U ČAJKOVCIMA - projekti
Plan financijskih sredstava: 32.000,00 kuna
Ostvareno:31.187,50 kuna iz Općinskog proračuna
Izvori financiranja: 31.187,50 kuna iz Općinskog 
proračuna

7. ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKOG 
NOGOMETNOG OBJEKTA U VRPOLJU  – 
projekti
Plan financijskih sredstava: 18.000,00 kuna
Ostvareno: 17.000,00 kuna
Izvori financiranja: 17.000,00 kuna iz  Općinskog 
proračuna

8. ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKOG 
RUKOMETNOG OBJEKTA U VRPOLJU – 
projekti
Plan financijskih sredstava: 16.000,00 kuna
Ostvareno: 15.804,00 kuna
Izvori financiranja: 15.804,00 kuna iz Općinskog 
proračuna

9. UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U 
VRPOLJU 
Plan financijskih sredstava: 14.000,00 kuna
Ostvareno: 13.502,19 kuna
Izvori financiranja: 13.502,19 kuna iz Općinskog 
proračuna

III    KAPITALNA ULAGANJA NA IMOVINI 
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 

1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV. IVANA 
KRSTITELJA U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna
Ostvareno: 95.000,00 kuna
Izvori financiranja: 95.000,00 kuna iz Opć. prorač.

2. UREĐENJE LOVAČKIH DOMOVA I 
OKOLIŠA 
Plan financijskih sredstava: 90.000,00 kuna
Ostvareno: 90.000,00 kuna
Izvori financiranja: 90.000,00 kuna iz Općinskog 
proračuna

3. UREĐENJE VATROGASNOG DOMA U 
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 34.000,00 kuna
Ostvareno: 33.137,50 kuna
Izvori financiranja: 33.137,50 kuna iz Općinskog 
proračuna

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2178/11-01-19-9
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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26.

 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 22. sjednici održanoj 25. ožujka 
2019. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

financiranja vatrogastva 
i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz 
Proračuna općine Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1.

� Programom financiranja vatrogastva i zaštite od 
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine 
Vrpolje za 2018.godinu planirana su sredstva za 
tekuće i kapitalne donacije u iznosu  206.000,00 
kuna, a realizirana su u iznosu 204.137,50 kuna.

Članak 2.

� Ostvareni  Program raspoređen je kako slijedi:

I� VATROGASTVO I ZAŠTITA OD 
POŽARA

1.  � Za tekuće donacije za vatrogastvo
� Planirano: 141.000,00 kuna
� Ostvareno: 141.000,00 kuna

2. � Za kapitalne donacije (završetak legalizacije 
vatrogasnih domova u DVD Vrpolje i DVD    
Čajkovci, ulaganje u uređenje Vatrogasnog doma 
DVD Čajkovci i dio za  nabavu  vatrogasnog vozila i 
opreme za DVD Stari Perkovci)
Planirano: 50.000,00 kuna
Ostvareno: 49.137,50 kuna

II� CIVILNA ZAŠTITA

1. Tekuće donacije HGSS Stanica Slavonski 
Brod
        Planirao: 5.000,00 kuna
        Ostvareno: 5.000,00 kuna

2. Civilna zaštita
        Planirano: 10.000,00 kuna
        Ostvareno: 9.000,00 kuna

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/03
Urbroj: 2178/11-01-19-10
Vrpolje, 25. ožujak  2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

27.

 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 22. sjednici održanoj 25. ožujka 
2019. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama 

i udrugama sa područja općine Vrpolje 
za 2018. godinu.

Članak 1.

Programom kapitalnih donacija neprofitnim 
organizacijama i udrugama sa područja općine 
Vrpolje za 2018. godinu planirana su financijska 
sredstva za kapitalne projekte, odnosno kapitalne 
donacije u iznosu 260.000,00 kuna, a realizirana su u 
iznosu 253.843,11 kuna. 

Članak 2.

Izvršeni Program kapitalnih donacija neprofitnim 
organizacijama i udrugama sa područja općine 
Vrpolje za 2018. godinu u iznosu od 253.843,11 kuna 
raspoređeno je:
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1. Za neprofitne organizacije – udruge
a) Za vatrogastvo
Planirano: 50.000,00 kuna
Ostvareno: 49.137,50 kuna i to 33.137,50 kuna za 
uređenje Vatrogasnog doma DVD Čajkovci i 
16.000,00 kuna za nabavku vatrogasnog vozila, 
kombija i opreme za DVD Stari Perkovci
b) Za lovačke udruge
Planirano: 90.000,00 kuna
Ostvareno: 90.000,00 kuna i to 50.000,00 kuna za LJ 
„Srndać“ Stari Perkovci za asfaltiranje parkirališta, 
20.000,00 kuna za LJ „Golub“ Čajkovci za Uređenje 
Lovačkog doma i 20.000,00 kuna za LJ „Jarebica“ 
Vrpolje za uređenje Lovačkog doma
c) Za kulturno – amaterske udruge
Planirano: 5.000,00 kuna
Ostvareno: 5.000,00 kuna za nabavu instrumenata, 
basa za KUD „Ivan Meštrović“
2. Za neprofitne organizacije – Župa rođenja Sv. 
Ivana Krstitelja u Vrpolju, Crkva Vrpolje
Planirano: 100.000,00 kuna
Ostvareno: 95.000,00 kuna
3. Za neprofitne organizacije – udruge i sportsko 
amaterske udruge
Planirano: 15.000,00 kuna
Ostvareno: 14.705,61 kuna za nabavku traktorske 
kosilice za NK „Sloga“ Vrpolje

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/03
Urbroj: 2178/11-01-19-11
Vrpolje, 25. ožujka 2019.g

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

28.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.),  i članka 12. Plana 
upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu 
općine Vrpolje za 2018.godinu, Općinsko vijeće 
općine Vrpolje na svojoj 22. sjednici održanoj 25. 
ožujka 2019. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
upravljanja nekretninama u vlasništvu općine 

Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1.

� Planom upravljanja i raspolaganja nekretninama 
u vlasništvu općine Vrpolje za 2018.godinu odredili su 
se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 
nekretninama te izvedbene mjere u svrhu provođenja 
upravljanja nekretninama, a sukladno odredbama 
Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u 
vlasništvu općine Vrpolje za razdoblje od 2016.-
2021.godine.

Članak 2.

� Ovim Izvješćem dajemo presjek aktivnosti i 
realizaciju poslova upravljanja i raspolaganja 
nekretninama, odnosno imovinom za 2018.godinu.

Članak 3.

a) POSLOVNI PROSTORI

Temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih 
prostora i Odluci o načinu i uvjetima davanja u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu općine Vrpolje u 2018. 
godini proveli smo natječajni postupak za davanja u 
zakup poslovnog prostora na tri godine odnosno 
prostor dječjeg vrtića i ponovno se jedino javio Dječji 
vrtić „Zvrk“ iz Đakova s ponuđenom zakupninom od 
1.300,00 kuna mjesečno kao i do sada što smo imali te 
smo sklopili Ugovor o zakupu poslovnog prostora na 
tri godine, odnosno do veljače 2021. godine.
Također smo proveli natječajni postupak za zakup 
poslovnog prostora na 5 godina u PC „Valentino“, 
lokal 11 za telekomunikacijske djelatnosti i pristigla je 
jedna ponuda od HT d.d. Zagreb po cijeni od 683,60 
kuna mjesečno te smo sklopili Ugovor o zakupu 
poslovnog prostora.
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U 2018. godini još uvijek su bilo važeći Ugovori o 
zakupu poslovnog prostora za trgovinu u Zgradi 
općine Vrpolje od zakupnika Boso d.o.o. Vinkovci i 
za ambulantu u Starim Perkovcima od zakupnika 
Marije Tečer, dr.med. Slavonski Brod.
Temeljem Odluke o davanju poslovnih prostora u 
vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje u 
2018. godini sklopila sam četiri Ugovora o 
korištenju poslovnog prostora uz naknadu s LAG 
„Slavonska Ravnica“ Vrpolje, UDVDRRH Ogranak 
Vrpolje, NK „Sloga“ Vrpolje i Lovna udruga „Srna“ 
Čajkovci, Vrpolje i Stari Perkovci te zaključno s 
31.12.2018. godine, dvanaest (12) poslovnih 
prostora dali smo na korištenje uz naknadu 
udrugama s kojima imamo Ugovor za korištenje 
poslovnog prostora uz naknadu .
Za 2018.godinu planirani su prihodi od zakupa 
poslovnih prostora u iznosu od 100.000,00 kuna, a 
ostvareni su u iznosu od 87.378,06 kuna.
Za neke neažurne zakupoprimce dostavljali smo i 
opomene za plaćanje zakupnine, odnosno naknade 
za zakup poslovnih prostora.
U 2018.godini ulagali smo u poslovne prostore 
temeljem Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na 
imovini u vlasništvu općine Vrpolje za 2018.godinu.

b) DRUŠTVENI DOMOVI

Temeljem Odluke o davanju poslovnih prostora u 
vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje 
dodjeljivali smo poslovne prostore  (općinsku 
vijećnicu) na privremeno korištenje pravnim 
osobama (osiguravajuća društva) za čega smo 
sklopili 9 ugovora u 2018.godini.
Na osnovu Odluke o davanju u privremeno 
korištenje dvorana u društvenim domovima na 
području općine Vrpolje za potrebe svatova, krstitki, 
karmina, zabava, političkih skupova i drugo sklopili 
smo u 2018.godini 35 ugovora o najmu dvorane (10 
– Čajkovci, 10- Vrpolje, 15 – Stari Perkovci)
Za 2018. godinu planirani su prihodi od najma i 
korištenja dvorana i vijećnice u iznosu od 30.000,00 
kuna, a ostvareni u iznosu od 15.292,83 kuna.
Sukladno Programu kapitalnih i dodatnih ulaganja 
na imovini u vlasništvu općine Vrpolje za 
2018.godinu odnosno Proračunu za 2018.godinu 
izvršavali smo ulaganje i povećanje vrijednosti 
imovine, odnosno društvenih domova i zgrade 
općine Vrpolje.

c) GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I STAMBENI 
PROSTOR
               
U 2018. godini kupili smo građevinsko zemljište, 
k.č.br. 593 Bara Goć sa 2550m2 i k.č.br. 594/4 
Oranica Goć sa 2926m2 u svrhu okrupnjavanja 
zemljišta i buduće izgradnje popratnih sportskih 
sadržaja uz već postojeće u kompleksu sportsko-
rekreativne zone „Ciglana“ po cijeni od 21.000,00 
kuna prema Elaboratu o tržišnoj vrijednosti 
nekretnine.
Također smo u 2018. godini ishodili Uvjerenje o 
gradnji za Stambenu zgradu u Šamačkoj ulici u 
Vrpolju P+2, Uporabnu dozvolu te pristupili 
postupku etažiranja.
Vezano za stanare u Golovoj ulici izdala sam jednu 
Potvrdu o isplaćenoj obvezi za kupnju stana, a za 
stanove u stambenoj zgradi u Šamačkoj ulici u 
Vrpolju također sam izdala jednu Potvrdu o 
isplaćenoj financijskoj obvezi za kupnju stana.
U 2018.godini nismo planirali prihode od prodaje 
građevinskog zemljišta izmjenama i dopunama 
Proračuna.

d) JAVNE POVRŠINE

Sukladno odredbama Odluke o porezu na korištenje 
javnih površina na području općine Vrpolje i Odluke 
o trgovini na malo izvan prodavaonica pokretnom 
prodajom na području općine Vrpolje u 2018.godini 
upravljali smo javnim površinama te smo donijeli  6 
Rješenja o porezu za korištenje javnih površina.
 Planirani prihod od korištenja javnih površina u 
2018. godini je 40.000,00 kuna  a ostvaren je prihod 
u iznosu 20.077,50 kuna.
 Također smo u 2018.godini dostavljali i opomene za 
plaćanje naknade kao i opomene pred ovrhu 
dužnicima za korištenje javne površine.

e) POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

U 2018.godini nije bilo nikakvih aktivnosti vezane 
za poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine 
Vrpolje te su još uvijek na snazi dva ugovora o 
zakupu poljoprivrednog zemljišta. 
Planirani prihod u 2018.godini je bio 5.000,00 kuna, 
a ostvaren je u iznosu 4.600,00 kuna što je u cijelosti 
izvršeno plaćanje od zakupnika.

f) NERAZVRSTANE CESTE

U 2018.  godin i  započe l i  smo radove  na 
rekonstrukciji i izgradnji dvije nerazvrstane ceste i to 
u Starim Perkovcima – Grobljanska i Hercegovačka 
ulica i utrošili smo za Grobljansku ulicu 407.835,73 
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kune, a za Hercegovačku ulicu 546.353,67 kuna te smo 
izradili projektnu dokumentaciju za Rekonstrukciju 
nerazvrstane ceste u Grobljanskoj ulici u Čajkovcima i 
utrošili 24.942,55 kuna što je ukupno 979.131,95 kuna, 
a planirali smo 1.372.000,00 kuna.
U 2018.godini smo temeljem Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje i 
Programu održavanja nerazvrstanih cesta na području 
općine Vrpolje za 2018.godinu održavali ceste i 
poljske puteve te Proračunom predvidjeli ukupno 
2.340.000,00 kuna za radove nasipanja kamenim 
agregatom,  a realizirali ulaganje u održavanje u iznosu 
od 2.334.832,50 kuna.

g) OBJEKTI KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

Vezano za objekte komunalne infrastrukture, a koji se 
odnose na groblja, odnosno mrtvačnice u 2018.godini 
izvršili smo radove na Rekonstrukciji – dogradnji 
Mrtvačnice u Starim Perkovcima u iznosu od 
161.019,76 kuna  i Rekonstrukciju – dogradnju 
Mrtvačnice u Čajkovcima  u iznosu 421.193,21 kuna, a 
Proračunom je bilo planirano 650.000,00 kuna, a 
utrošeno je 582.212,97 kuna

h) SPORTSKI OBJEKTI I IGRALIŠTA

U 2018.godini smo za sportske objekte u Čajkovcima 
izradili projektnu dokumentaciju za dogradnju u 
iznosu 31.187,50 kuna, zatim projekte za energetsku 
obnovu sportskih objekata u Vrpolju na nogometnom i 
rukometnom igralištu u iznosu 32.804,00 kune te smo 
za ogradu na nogometnom igralištu u Čajkovcima 
utrošili 21.494,50 kuna.
Sportski objekti svi su dodijeljeni sportskim udrugama 
na korištenje za čega plaćaju i naknadu i imamo s 
istima sklopljene Ugovore o korištenju poslovnog 
prostora uz naknadu, a korištenje igrališta dodijeljeno 
im je temeljem Ugovora za pravo uporabe s tim da su 
oni obvezni održavati sve površine igrališta i okoliša.

Članak 4.

� U 2018. godini upravljali i raspolagali smo 
racionalno i učinkovito s nekretninama u vlasništvu 
općine Vrpolje sukladno zakonskim propisima i 
općinskim aktima vezanim za nekretnine ili imovinu, a 
vrijednost ulaganja iskazana je Proračunom te u popisu 
osnovnih sredstava, odnosno imovine.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/03
Urbroj: 2178/11-01-19-12
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

29.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 22. sjednici održanoj 25. ožujka 
2019. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja nerazvrstanih cesta na području 

općine Vrpolje za 2018.godinu

Članak 1.

� Programom održavanja nerazvrstanih cesta na 
području općine Vrpolje za 2018.godinu planirana su 
sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta (nasipanje 
kamenim agregatom) za održavanje nerazvrstanih 
cesta i poljskih puteva u iznosu 2.340.000,00 kuna, 
5.000,00 kuna za čišćenje snijega i  50.000,00 kuna za 
odvodnju atmosferskih voda što obuhvaća nasipanje 
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva kamenim 
agregatom, održavanje bankina, čišćenje snijega, iskop 
kanala uz nerazvrstane ceste, poljske puteve i 
izmuljivanje postojećih kanala.

Članak 2.

� Za sve radove koji su navedeni u članku 1. 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 986



ovog  Zaključka planirana su financijska sredstva u 
iznosu od  2.395.000,00 kuna a realizirana su u iznosu 
od 2.336.335,50 kuna.

Članak 3.

� Za utrošena financijska sredstva u 2018. 
godini za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
puteva u iznosu od 2.334.832,50 kuna za nasipanje 
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području 
općine Vrpolje i to za k.o. Vrpolje utrošeno je 
921.992,50 kuna, za k.o. Stare Perkovce  772.200,00 
kuna i za k.o. Čajkovce  640.640,00 kuna.

Članak 4.

� Radovi su se izvodil i  prema potrebi 
održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, a 
temeljem Ugovora o obavljanju komunalnih poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 
Vrpolje koji je sklopljen s izvođačem Građenje Rašić 
d.o.o. Gornja Vrba 21. siječnja 2016.godine. 

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2178/11-01-19-13
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

30.

 Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 
20/18. i 115/18.) 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 22. sjednici održanoj 25. ožujka 
2019. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa 
korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje 

i privremenog korištenja poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Vrpolje  
za 2018. godinu.

Članak 1.

Ovim Izvješćem opisujemo koliko je sredstava 
planirano od zakupa, prodaje i privremenog korištenja 
državnog poljoprivrednog zemljišta, koliko je 
ostvareno i za čega su sredstva utrošena u 2018. godini.  

Članak 2.

Programom korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, 
prodaje i privremenog korištenja  poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Vrpolje za 2018. godinu planiran je prihod u 
iznosu od 1.250.000,00 kuna, a ostvaren ukupno u 
iznosu od 1.196.831,73 kune. Prihodi od prodaje 
državnog poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u 
iznosu od  473.138,37 kuna, prihod od dugogodišnjeg 
zakupa ostvaren je u iznosu od 266.881,89 kuna i 
prihod od zakupa i privremenog korištenja državnog 
poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu od 
456.811,47 kuna.

Članak 3.

Ostvareni Program i prihodi u iznosu od 1.196.831,73 
kune raspoređeni su za rashode kako slijedi:
- sufinanciranje analize tla na području općine 
Vrpolje  = 234,00 kn
- Članarina LAG-a „Slavonska Ravnica“  = 
10.000,00 kn
- Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području općine 
Vrpolje� =  24.375,00 kn

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 987



- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 
na području općine Vrpolje  = 1.162.222,73 kn   

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije" te će se dostaviti Ministarstvu 
poljoprivrede i RH.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/03 
Urbroj: 2178/11-01/19-14
Vrpolje, 25. ožujka 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Tomislav Šimundić, v.r.

31.

 Na temelju članka 25. stavka 9. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 
20/18. i 115/18.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 22. sjednici održanoj 25. ožujka 
2019. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa 
korištenja prihoda ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na 
području općine Vrpolje 

za 2018. godinu

Članak 1.

� Programom korištenja prihoda od naknade za 
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na 
području općine Vrpolje za 2018. godinu predviđen je 
prihod u iznosu od 5.000,00 kuna, a ostvaren je prihod 
od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 
zemljišta u iznosu 144,37 kuna u 2018. godini.

Članak 2.

� Ostvarena sredstva u iznosu od 144,37 kuna 
utroši l i  smo za akt ivnost i  usko vezane za 
poljoprivredno zemljište, odnosno za održavanje i 
nasipanje poljskih puteva   na području općine Vrpolje 
kako bi poljoprivrednici imali bolje uvjete pristupa 
svojim poljoprivrednim parcelama i površinama.

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ te će se dostaviti  
Ministarstvu poljoprivrede  RH.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa:021-05/19-01/03
Urbroj: 2178/11-01-19-15
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

32.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“ br. 86/12., 143/13 i 65/17) i članka 
31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 22. sjednici 
održanoj 25. ožujka 2019. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa 
korištenja prihoda ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada na području općine Vrpolje za 

2018. godinu

Članak 1.

� Programom korištenja prihoda od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području 
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općine Vrpolje za 2018.godinu predviđen je prihod od 
naknade u iznosu od 50.000,00 kuna, a ukupno je 
ostvaren prihod od naknade u iznosu od 39.244,68 
kuna.

Članak 2.

� Ostvarena financijska sredstva u iznosu od 
39.244,68 kuna u 2018.godini namjenski smo utrošili 
za poboljšanje komunalne infrastrukture, odnosno za 
izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje, Ulica 
Ivana Meštrovića.

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ te će se dostaviti 
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja RH.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/03
Urbroj: 2178/11-01-19-16
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

33.

 Na temelju članka  69. stavka  4. Zakona o 
šumama („Narodne novine“ br. 68/18, 115/18.,) 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 22. 
sjednici održanoj 25. ožujka 2019.godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa 
utroška financijskih sredstava ostvarenih od 

šumskog doprinosa za 2018.godinu

Članak 1.

� Programom utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2018.godinu predviđen je prihod u iznosu 
10.000,00 kuna , a ukupno je ostvaren prihod u iznosu 
od 9.249,00 kuna.

Članak 2.

� Ostvarena financijska sredstva u iznosu od 
9.249,00 kuna u 2018.godini namjenski smo utrošili za 
održavanje  poljskih puteva na području općine 
Vrpolje, odnosno nasipanje poljskih puteva kamenim 
agregatom.

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ te će se dostaviti 
Hrvatskim šumama d.o.o.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa:021-05/19-01/03
Urbroj: 2178/11-01-19-17
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

34.

 Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 
82/15. i 118/18.), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 69/16), članka 5. 
stavak 2. i 3. Uredbu o sastavu i strukturi postrojbi 
civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 27/17), Odluke o 
usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Vrpolje KLASA: 021-05/19-01/02, 
URBROJ: 2178/11-01-19-2 od 12. ožujka 2019.g. 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 22. 
sjednici održanoj 25. ožujka 2019. godine donijelo je:

ODLUKU

o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne 
zaštite općine Vrpolje
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Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se postrojba civilne zaštite 
opće namjene te se utvrđuje sastav i struktura 
postrojbe civilne zaštite  za provedbu mjera i 
aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja 
posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Članak 2.

Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Vrpolje i analize stanja spremnosti 
kapaciteta sustava civilne zaštite osniva se postrojba 
civilne zaštite opće namjene. ( u daljnjem tekstu: 
Postrojba)

Članak 3.

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji  36 
(trideset šest) pripadnika. 

Članak 4.

Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po 
strukturi je:

– upravljačka skupina
–tri operativne skupine.

Članak 5.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika.
Zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelje 
skupina postrojbe imenovati će općinska načelnica 
posebnom odlukom. 

Članak 6.

Postrojba ima tri operativne skupine i svaka ima 
svog voditelja.
Svaka operativna skupina ima  9 pripadnika.
Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog 
članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i 
sastavni  je dio ove Odluke.

Članak  7.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za 
provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, 
potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, 
prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva 
te zaštite od poplava.

Članak 8.

Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno 
djeluje samo na području osnivanja, a iznimno može 
se koristiti i za djelovanje na području Republike 
Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu 
smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava 
hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži 
pomoć.

Članak 9.
Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji 
su evidentirani kao kandidati za popunu postrojbi 
civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne 
ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za 
poslove obrane.
Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite 
mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama 
građana dio njihovih članova, sukladno odredbama 
Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite, 
koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve 
zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne 
zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u 
postrojbe civilne zaštite,  kroz suradnju s 
volonterskim centrima, iz njihovih evidencija 
odabrati potencijalne obveznike za raspoređivanje u 
postrojbe civilne zaštite.

Članak 10.

Općinska načelnica određuje i osigurava administra-
tivne kapacitete za vođenje raspoređivanja 
obveznika u postrojbe civilne zaštite, vođenje 
evidencije, obavljanja svih poslova u svezi 
provođenja obveza povezanih s rješavanjem prava 
pripadnika postrojbi u svezi sudjelovanja u saniranju 
posljedica velikih nesreća na koje su pozvani 
nalogom za mobilizaciju, izrađuje ili organizira 
izradu planova djelovanja civilne zaštite uključujući 
i sheme mobilizacije pripadnika postrojbi civilne 
zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju 
mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, 
predlaže i rješava prava i naknada volontera, kao i 
drugih obveza pripadnika civilne zaštite povezanih s 
rasporedom u postrojbe civilne zaštite, kao što su 
pohađanja osposobljavanja, sudjelovanje u 
vježbama civilne zaštite i slično.

Članak 11.

Postrojba civilne zaštite mora postupati sukladno 
operativnom postupovniku koji donosi načelnik 
stožera civilne zaštite općine Vrpolje.
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Operativnim postupovnikom definiraju se sve 
pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju, 
operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak 
djelovanja postrojbe civilne zaštite.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  
Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne 
zaštite općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 8/11.).

Članak 13.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/03
Urbroj: 2178/11-01-19-18
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

35.

 Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 
152/14., 99/15., 52/16, 16/17. i 130/17.), članka 15. 
Odluke o socijalnoj skrbi općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/14.,23/16., 
4/18. i 25/18.) 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 22. sjednici održanoj  25.  ožujka   
2019. godine donijelo je

ODLUKU

o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika 
srednjih škola sa područja općine Vrpolje za 

razdoblje siječanj - svibanj 2019. godine

Članak 1.

� Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i 
način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova 
javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa 
područja općine Vrpolje za razdoblje od siječnja do 
svibnja  2019.godine, odnosno 2. 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 siječnja do svibnja 
2019.godine.

Članak 5.

� Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih 
učenika ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe 
Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje 
slijedeće dokumentacije:
- OIB učenika
- OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun 

će se izvršiti uplata
- Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje da 

učenik redovito pohađa školu
- Kopiju iskaznice HŽ-a
- Kopije mjesečnih karti
- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti 

isplata financijskih sredstava
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Članak 6.

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

Članak 7.

� Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u 
Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu i planirana 
su Programom socijalne skrbi na području općine 
Vrpolje za 2019. godinu.

Članak 8.

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

Članak 9.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/03
Urbroj: 2178/11-01/19-19
Vrpolje, 25. ožujak 2019.godine

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 31,  Slavonski  Brod
Telefon:  035 / 443 - 664
List  izlazi  po  potrebi.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 992


