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12.

 
 Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i 
godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje je na 23. sjednici održanoj 25. svibnja 
2020.g. donijelo 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za razdoblje 1.1.-31.12.2019.g. 

OPĆI DIO 

I 

 Godišnjim obračunom Proračuna općine Bukovlje za razdoblje 1.1.-31.12.2019. godine utvrđeni su 
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 8.475.219,06 Kn. 

II 
 
 Rashodi i izdaci utvrđeni po programima i aktivnostima Proračuna za 1.1.-31.12.2019. godine izvršeni su 
u ukupnom iznosu od 9.431.734,74 Kn.. 

OPĆINA  BUKOVLJE
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III 

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak prihoda: 
Ostvareni prihodi i primici ………………................…...…...........8.475.219,06 Kn 
Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......................…...9.431.734,74 Kn 
Manjak prihoda za razdoblje 1.1.-31.12.2019.g……................……-956.515,68 Kn 
Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi: 
Višak prihoda iz 2018.g. (nakon korekcije u 2019.g).…...…............473.949,47 Kn 
Manjak prihoda za razdoblje 1.1.- 31.12.2019.g..............................-956.515,68 Kn 
Ukupni manjak prihoda ………………………………....................-482.566,21 Kn 

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2019.godine bilo je 834.864,88 Kn, a na dan 31.12.2019 godine 0,00 Kn. 

V 

 Stanje blagajne na dan 1.1.2019.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 31.12.2019.g. 0,00 kn. 

VI 

 Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 31.12.2019.. iznosi 578.457,84 kn. 

VII 

 Stanje primljenih zajmova od kreditnih od financijskih institucija u javnom sektoru na dan 31.12.2019. 
bilo je 1.779.111,64 kn (HBOR) i dozvoljeno prekoračenje 605.637,29 kn (PBZ). 

VIII 

Stanje potraživanja na dan 31.12.2019.g: 
- Potraž. za bolovanje preko 42 dana (HZZO) ……............................4.257,28 Kn 
- Potraž.za više plaćene poreze i dopinose………………………………....68,41 Kn 
- potraživanja za općinske poreze……………………….…...............261.101,14 Kn 
- potraživanja za šumski doprinos(Hrvatske šume)……….…..............3.797,47 Kn 
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………….…........113.951,62 Kn 
- potraživanja za komunalni doprinos.............................................131.891,74 Kn 
- ostali nespomenuti prihodi……………..………………………….…...3.429,91 Kn 
- naknade od spomeničke rente……….…………………………………..1.103,80 Kn 
- potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH................................7.318,31 Kn 
- potraživanja od iznajmljivanja imovine………………………………….291,90 Kn 
- potraživanja za dane koncesije………..………………………………...1.266,31 Kn 
- potraživanja za naknade za javne površine…………………….……..8.976,25 Kn 
- potraživanja za ostale naknade od nef. imovine………………….…..1.069,28 Kn 
- potraživanja za vodni doprinos (Hrvatske vode)……………………..1.357,83 Kn 

IX 

 Nepodmirene obveze na dan 31.12.2019.godine, odnose se na : 
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- obveze za zaposlene (plaća za 12/2019)………………………………..60.579,14 Kn 
- doprinosi za stručno osposobljavanje 12/19…………………………….1.171,74 Kn 
- prema dobavljačima…………………................................................ 226.171,50 Kn 
- obveze za jamčevine………………………………………………………...2.500,00 Kn 
- primljeni predujam EU-projekt Zaželi…………………………….….196.469,52 Kn 

X 

 Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije 
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Bukovlje 
za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. g. 

POSEBNI DIO 

XI 

 Posebni dio izvršenja Proračuna općine Bukovlje sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima 
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama i izvorima. 

XII 

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

OPĆINA BUKOVLJE 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-01/19-01/108
Ur.broj:2178/25-02-20-5
Bukovlje, 25. svibanj 2020. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r. 
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13.

 
 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18) 
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj 25. svibnja 2020. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za razdoblje 1.1. do 31.12.2019.god. 

Članak 1. 

 Usvaja se Izvještaj općinskog načelnika o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za razdoblje 1.1. do 
31.12.2019.god. 

Članak 2. 

 Izvještaj općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE 

KLASA: 400-01/18-01/108
URBROJ: 2178/25-02-20-6
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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14.

 
  Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 
br.114/2010.), Općinsko vijeće općine Bukovlje je na svojoj 23. sjednici održanoj dana 25. svibanj 2020.g. 

ODLUKU 

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019.g. 

I 

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznosio je   2.841.046,50 Kn. 
Višak prihoda od financijske imovine na dan 31.12.2019. iznosio je  2.384.748,93 Kn. 
Manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. iznosio je  5.708.361,64 Kn. 
Ostvarili smo manjak prihoda poslovanja u iznosu od       482.566,21 Kn i kao takav bit će 
evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji. 

II 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja kao takva bit će evidentirana u bilanci knjigovodstva. 

Klasa :400-01/18-01/ 108
Ur.broj :2178/25-02-20-7
Bukovlje, 25. svibanj 2020.g. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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15.

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) 
i Programa aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna 
općine Bukovlje za 2019. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 22/18) općinski načelnik 
općine Bukovlje na 23. sjednici 25. svibnja 2020. godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva 
izdvajaju iz  proračuna općine Bukovlje za 2019. godinu

Članak 1.
 
PROGRAM: JAVNE POTREBE

AKTIVNOST: socijalna skrb

U Proračunu općine Bukovlje osigurana su sredstva za pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja u obliku 
jednokratnih pomoći u novcu trošak ukopa ili podmirenjem računa za električnu energiju, troškove stanovanja, 
komunalne naknade, vodne naknade, ogrjeva i slično. Jednokratne pomoći će se odobravati na temelju pismenog 
zahtjeva u pravilu tijekom godine, a visina će se određivati ovisno o uvjetima i okolnostima u kojima živi 
podnositelj zahtjeva.

 Predviđena su sredstva za kapitalne donacije građanima i kućanstvima u svrhu komunalnog opremanja.

U 2019. godini u Proračunu općine Bukovlje predviđena su financijska sredstva kako slijedi:

AKTIVNOST ILI UDRUGA 
II.IZMJENE I 

DOPUNE 
PRORAČUNA 

OSTVARENO 

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - novcu – 
jednokratna financijska pomoć 

50.000,00 

 
 

49.500,00 
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna- trošak 
ukopa 

25.000,00 

 
 

25.000,00 
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - 
jednokratne naknade studentima  

33.000,00 

 
 

28.000,00 
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – pomoć za 
novorođenu djecu  45.000,00 

 
45.000,00 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – sufinanciranje 
prijevoza  195.000,00 

 
195.000,00 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – pomoć i njega 
u kući 5.000,00 

 
2.648,16 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – stanovanje 
13.000,00 

 
10.789,72 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – prehrana 
3.000,00 

 
1.979,07 
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Naknade građanima i kućanstvima u naravi - ostale 
11.000,00 

 
3.163,38 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi-ogrjev(BPŽ) 
19.000,00 

 
19.000,00 

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  
20.000,00 

 
9.011,87 

Sufinanciranje HCK – GCK Slavonski Brod 
        30.000,00 

 
28.669,90 

 

Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi planirana su u  II.  Izmjenama i dopunama proračuna općine Bukovlje 
u 2019. godini u iznosu od 449.000,00 kuna, a ostvareno je 417.762,10 kuna.

AKTIVNOST: Sport i rekreacija, kultura, ostale društvene djelatnosti, religija

1. Sport i rekreacija

 Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je 
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.
 Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o 
udrugama. Općina je obvezna pomagati rad športskih udruga vodeći računa o usklađenosti s ciljevima, 
prioritetima i mjerama iz Strateškog razvojnog programa općine Bukovlje, kako slijedi:

Razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sportskih sadržaja namijenjenih djeci i mladima;
 Poticanje sportske rekreacije;
 Poticanje izvrsnosti u sportu.

 Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih potreba 
rekreacija (sport) raspodjeljuju se korisnicima prema Pravilniku financiranju javnih potreba.
 planirana su financijska sredstva za rad sportskih udruga u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn, te je i 
ostvareno 150.000,00 kuna.

2. Kultura

 Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi određeno je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti. 
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i 
manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:

 djelatnosti udruga u kulturi te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
 manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
 poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegove tradicije,
 promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje.

 Financiranje djelatnosti udruga u kulturi usklađeno je s ciljevima, prioritetima i mjerama iz Strateškog 
razvojnog programa općine Bukovlje, kako slijedi:

 Razvoj kulturnih sadržaja
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja namijenjenih djeci i mladima;
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja namijenjenih očuvanju baštine;
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj ostalih kulturnih sadržaja.
 planirana su financijska sredstva za rad udruga u kulturi  u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, te je i 
ostvareno 30.000,00 kuna.
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3. Ostale društvene djelatnosti

 Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge, općina financira djelatnosti udruga u području ostalih društvenih 
djelatnosti, u skladu s ciljevima, prioritetima i mjerama iz Strateškog razvojnog programa općine Bukovlje, kako 
slijedi:

 Razvoj sadržaja za osobe starije dobi
 Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga umirovljenika

 Razvoj sadržaja za djecu i mlade
 Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga mladih
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sadržaja namijenjenih djeci i mladima

 Razvoj socijalnih usluga namijenjenih ranjivim skupinama
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj socijalnih usluga namijenjenih ranjivim skupinama.

 Organizacija manifestacija kulturne, turističke ili sportske prirode
 Poticanje i stvaranje uvjeta za organizaciju različitih manifestacija

 planirana su financijska sredstva za ostale društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna, a 
ostvareno je 63.190,00 kuna.

4. Religija

 Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija: 

AKTIVNOST IZNOS SREDSTAVA U 
KUNAMA 

OSTVARENO 

RKT Župa Podvinje, Filijala 
Bukovlje-Vranovci 
Grkokatolička filijala crkve 
Pokrova Presvete Bogorodice 
u Bukovlju 
 

 
                     

 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 
 

                                0,00 
 

5. Političke stranke

 Financirat će se rad svih parlamentarnih političkih stranaka prema broju članova u Općinskom vijeću. 

 planirana su financijska sredstva za političke stranke u ukupnom iznosu od 16.320,00 kn, te je ostvareno 
16.320,00 kuna.
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PROGRAM: ŠKOLSTVO

AKTIVNOST: osnovno obrazovanje

Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi osnovno obrazovanje planirana su u  II.  Izmjenama i dopunama 
proračuna općine Bukovlje u 2019. godini u iznosu od 102.252,01 kuna, a ostvareno je 102.252,01 kuna.

AKTIVNOST: predškolsko obrazovanje

Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi predškolsko obrazovanje planirana su u  II.  Izmjenama i dopunama 
proračuna općine Bukovlje u 2019. godini u iznosu od 126.000,00 kuna, a ostvareno je 116.280,00 kuna.

Članak 2.

 Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba  za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna 
općine Bukovlje za 2019. godinu nakon II. Izmjene i dopune proračuna iznose 963.572,01 kn, a ostvareno je 
895.804,11 kuna..

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/110
URBROJ: 2178/25-01-20-4
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine                                      

Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r.

AKTIVNOST II.IZMJENE I DOPUNE 
PRORAČUNA 

OSTVARENO 

Ostale pomoći u naravi – 
knjige i radne bilježnice 

 
                    

102.252,01 

 
 

                     102.252,01 
Tekuće donacije u naravi  

                       
                                0,00 

 
 

                                0,00 
 

AKTIVNOST II. IZMJENE I DOPUNE 
PRORAČUNA 

OSTVARENO 

Sufinanciranje vrtića  
                     

 
76.000,00 

 
 

                                               
72.600,00 

Sufinanciranje održavanja 
programa predškole 

 
                       

                                     
50.000,00 

 
 

                                              
43.680,00 
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16.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/15) 
i Programa aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna 
općine Bukovlje za 2019. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 22/18) Općinsko vijeće 
općine Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj 25. svibnja 2020. godine donosi 

ZAKLJUČAK

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva 
za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2019. godinu

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa aktivnosti u programu javnih potreba i 
programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2019. godinu.

 
 Članak 2.

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/110
URBROJ: 2178/25-02-20-5
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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17.

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18) 
i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 22/18) općinski načelnik općine Bukovlje na 23. sjednici 25. svibnja 2020. godine podnosi općinskom vijeću 
općine Bukovlje

IZVJEŠĆE

o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini ( u daljenjem tekstu: 
Program) usvojene su  na 21. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 19. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Program je ostvaren kako slijedi:

Članak 3.

 Za Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bukovlje u 2019. godini u 
Proračunu općine Bukovlje planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeno je 705.891,29 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/18-01/09
URBROJ: 2178/25-01-20-3
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

           PLAN                    IZVRŠENJE 
 1. Odvodnju atmosferskih voda 

 
 

 - čišćenje cestovnih kanala 25.000,00 20.332,50 
 2. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje javnih i 

zelenih površina 

 
 

 -redovito košenje trave i čišćenje parkova i površina ispred 
objekata u vlasništvu  općine i površina ispred napuštenih 
kuća u svim mjesnim odborima 

 
 

25.000,00 

 
 

23.800,00 
 3. Održavanje nerazvrstanih cesta 

 
 

  nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom  
 održavanje nerazvrstanih cesta 

 
350.000,00 

 
303.137,50 

 4. Javna rasvjeta 
 

 
  troškovi zamjene rasvjetnih tijela, 

 troškovi postavljanja novih rasvjetnih tijela 
 troškovi potrošnje električne energije za javnu 

rasvjetu 

120.000,00 
 

280.000,00 

102.875,04 
 

255.746,25 

 S V E U K U P N O 800.000,00 705.891,29 
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18.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18) 
i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 22/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj 25. svibnja 2020. godine donosi 

 ZAKLJUČAK 

  o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini 
Bukovlje za 2019.godini

Članak 1.

 
  Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
općini Bukovlje za 2019.godini.

Članak 2.

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/18-01/09
URBROJ: 2178/25-02-20-4
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godina

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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19.

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) 
i Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 
2019. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 22/18) općinski načelnik općine Bukovlje na 
23. sjednici 25. svibnja 2020. godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području 
općine Bukovlje za 2019. godinu

Članak 1.

 I. Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na 
području općine Bukovlje za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) usvojen je na 21. sjednici Općinskog 
vijeća općine Bukovlje održanoj  19. prosinca 2019. godine

Članak 2.

Program je izvršen kako slijedi:

1. OBJEKT: IGRALIŠTE VRANOVCI 
OPIS POSLA: Projektna dokumentacija 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ostali građevinski objekti 122 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 19.477,50 

IZVORI FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici  12       19.477,50 100% 
IZVRŠENJE          19.477,50  

 

2. OBJEKT: OGRADA GROBLJE ŠUŠNJEVCI 
OPIS POSLA: Izrada ograde 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ostali građevinski objekti 119 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  14.932,50 
IZVORI FINANCIRANJA: Prihodi od prod.ili zamj.nef.imov.             

71 
14.932,50 100% 

IZVRŠENJE  14.932,50  
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Članak 3.

1. OBJEKT: ZGRADA općine 
OPIS POSLA: Adaptacija 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 108 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

  0,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici- 12      0,00 100 % 
 
 

IZVRŠENJE                0,00  
 

2. OBJEKT: DOM VRANOVCI 
OPIS POSLA: Adaptacija 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 109 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:             0,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici- 12    0,00 100% 
IZVRŠENJE              0,00  

 
3. OBJEKT: DOM JEŽEVIK 
OPIS POSLA: Adaptacija 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       111 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  0,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Tekuće pomoći-51              0,00 100% 
IZVRŠENJE  0,00  
 

4. OBJEKT: DOM KORDUŠEVCI 
OPIS POSLA: Adaptacija-opremanje 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Oprema-dom Korduševci 107 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 30.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici- 12 30.000,00 100% 
IZVRŠENJE  0,00  

 

Članak 4.

 Sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa nakon II. Izmjene i dopune proračuna iznose 64.410,00 kn, 
ostvareno je 34.410,00 kuna. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

          
KLASA: 400-01/18-01/111
URBROJ: 2178/25-01-20-4
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r.
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20.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) 
i Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 
2019. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 22/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na 
svojoj 23. sjednici održanoj 25. svibnja 2020. godine donosi 

ZAKLJUČAK

  o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 2019. godinu

Članak 1.

 
  Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 2019. godinu.

 
 Članak 2.

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/111
URBROJ: 2178/25-02-20-5
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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21.

 Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18), 
članaka 47. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18) i Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 2018. godinu (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” broj 22/18) općinski načelnik općine Bukovlje na 23. sjednici 25. svibnja 2020. 
godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje 

IZVJEŠĆE 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 2019. godinu

Članak 1.

 I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 
2019. godinu(u daljnjem tekstu: Program) usvojene su na 21. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 
19. prosinca 2020. godine

 
Ovim se programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Bukovlje za 2019. godinu za:

A. građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. javne površine,

2. groblje 

3. javna rasvjeta

4. nerazvrstane ceste

 Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih 
objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora 
financiranja.

Članak 2.

 U 2019. godini izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog 
Programa obuhvaća sljedeće:
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OBJEKT: DOMOBRANSKA ULICA 
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza  
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti  

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

1.000.000,00  

IZVORI FINANCIRANJA: Kapitalne pomoći 52 1.000.000,00  
 
 

PLAN Opći prihodi i primici 12 496.664,27  

 Namjenski primici od 
zaduživanja                 81 

 
280.000,00 

 

 Kapitalne pomoći       52 223.335,73  

IZVRŠENJE  988.796,01  

    

OBJEKT: ULICA MASLENIČKIH VITEZOVA 
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza   
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 
 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

897.666,26 
 

IZVORI FINANCIRANJA: Kapitalne pomoći 52 897.666,26  
PLAN Opći prihodi i primici 12 897.666,26  
IZVRŠENJE  897.666,26  
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OBJEKT: ULICA DANKA MATAIĆA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 
 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

38.750,00 
 

IZVORI FINANCIRANJA: Kapitalne pomoći 52 38.750,00  

PLAN Opći prihodi i primici 12 38.750,00  

IZVRŠENJE  38.750,00  

    

OBJEKT: ULICA SVETOG IVANA 
 

 
OPIS POSLA: Izrada projektne 

dokumentacije 
  

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

40.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici  12                     

PLAN  0,00  

IZVRŠENJE                                                              0,00  

   

OBJEKT: ULICA MARIJANA ALKOVIĆA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 
 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

35.000,00 
 

IZVORI FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici  12 35.000,00  
 PLAN  0,00  

IZVRŠENJE  0,00  

 
OBJEKT: PJEŠAČKE STAZE –  faza 7 i 8 (Slavonska ulica, 

Vranovci)  
OPIS POSLA: Izgradnja pješačkih staza  
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti  
 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

782.000,00  
 

IZVORI FINANCIRANJA: 
 

   
 

 PLAN  782.000,00   
IZVORI FINANCIRANJA Namjenski primici od 

zaduživanja           81  

520.000,00   

 
Kapitalne pomoći 52

 
262.000,00

  
IZVRŠENJE

  
780.192,56
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OBJEKT: PJEŠAČKE STAZE – faza 5 ( Stjepana Radića, Bukovlje) 
OPIS POSLA: Izgradnja pješačkih staza 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 
 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

616.262,61 
 

PLAN 616.262,61  
IZVORI FINANCIRANJA Opći prihodi i primici 12 516.262,61  
 Kapitalne pomoći 52 100.000,00  
IZVRŠENJE  616.262,61  
 
 

   

OBJEKT: PJEŠAČKE STAZA Šušnjevci 
OPIS POSLA: Izgradnja pješačke staze 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

35.000,00 

PLAN Opći prihodi i primici 12 0,00 
IZVRŠENJE  0,00 

 
OBJEKT: PLATO/PARKIRALIŠTE  (iza sale) 
OPIS POSLA: Izgradnja pješačke staze 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

              500.000,00 

PLAN Opći prihodi i primici   12                        500.000,00 
IZVRŠENJE  371.497,29,29

 
OBJEKT: PJEŠAČKE STAZA VRANOVCI 
OPIS POSLA: Izgradnja pješačke staze 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

345.387,88 

IZVOR FINANCIRANJA:                      Opći prihodi i primici – 12 345.387,88 
IZVRŠENJE  0,00 
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A.2. Groblje 
OBJEKT: MRTVAČNICA U ŠUŠNJEVCIMA 
OPIS POSLA: Dovršetak radova  
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Poslovni objekti  

PLAN 332,22  
IZVORI FINANCIRANJA: Namjenski prihodi-  42                               332,22  

  
IZVRŠENJE  332,22  

 
A.3. Javna rasvjeta 

OBJEKT: JAVNA RASVJETA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja  
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ostali građevinski objekti  
 

IZVORI FINANCIRANJA: Tekuće pomoći 51  50.000,00  
 

PLAN  0,00   
IZVRŠENJE  0,00   

 

Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa nakon II. Izmjene i dopune proračuna iznose 4.180.398,97 kn, 
ostvareno je 3.693.496,95 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/18-01/10
UR.BROJ:2178/25-01-20-4
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r.
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22.

 Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18), 
članaka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18) i Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 2019. godinu (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” broj 22/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj 25. 
svibnja 2020. godine donosi 

      ZAKLJUČAK 

  o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Bukovlje u 2019. godine

Članak 1.

  Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Bukovlje u 2019. godini.

 Članak 2.

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/18-01/10
URBROJ: 2178/25-02-20-5
 Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 14 Strana: 1297



23.

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) 
i Program vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2019. godinu 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 22/18)  općinski načelnik općine Bukovlje na 23. sjednici 25. 
svibnja 2020. godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine 
Bukovlje za 2019. godinu

Članak 1.

 I. izmjene i dopune Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine 
Bukovlje za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) usvojen je na 21. sjednici Općinskog vijeća općine 
Bukovlje održanoj 19. prosinca 2019. godine

Članak 2.

Program je ostvaren kako slijedi:
 AKTIVNOST: vatrogastvo i zaštita od požara

Za aktivnost vatrogastvo i zaštita od požara su u Proračunu općine Bukovlje planirana sredstva u iznosu od 
30.000,00 kuna, a ostvareno je 23.031,25 kuna.

 AKTIVNOST: civilna zaštita

Za aktivnost civilna zaštita su u Proračunu općine Bukovlje planirana sredstva u iznosu od 13.600,00 kuna, a 
ostvareno je 10.510,50 kuna.

Članak 3.

Za Program su u Proračunu općine Bukovlje planirana sredstva u iznosu od 43.600,00 kuna, a ostvareno je 
33.541,75 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 810-01/18-01/27
URBROJ: 2178/25-01-20-3
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

 Plan Ostvareno 
Usluge vatrogasne intervencije  

30.000,00 
 

23.031,25 
 

 Plan Ostvareno 
Službena radna odjeća i obuća  

0,00 
 

0,00 
Sufinanciranje rada HGSS 
Slavonski Brod 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

Civilna zaštita (mj.održavanje)  
7.000,00 

 
4.000,00 

Premije osiguranja 1.600,00 1.510,50 
Ukupno 13.600,00 10.510,50 

 

Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r.
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24.

 Na temelju članka 47. Statuta općine 
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"  broj 3/18) i Programa vatrogastva i civilne 
zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna 
općine Bukovlje za 2019. godinu ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" broj 22/18) Općinsko 
vijeće općine Bukovlje na svojoj 23. sjednici 
održanoj 25. svibnja 2020. godine donosi 

ZAKLJUČAK

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa 
vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva 

izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2019. 
godinu

 
Članak 1.

 Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
ostvarenju Programa vatrogastva i civilne zaštite za 
koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine 
Bukovlje za 2019. godinu.

 
 Članak 2.

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 810-01/18-01/27
URBROJ: 2178/25-02-20-4
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

25.

 Na temelju članka 47. Statuta općine 
Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 3/18) i Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2019. godinu („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 22/18) općinski 
načelnik općine Bukovlje na 23. sjednici 25. svibnja 
2020. godine podnosi Općinskom vijeću općine 
Bukovlje

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2019. godinu

Članak 1.

Zakonom o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17) 
propisano je da „trideset posto sredstva naknade 
prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na 
čijem se području nezakonito izgrađena zgrada 
nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih 
planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za 
urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih 
nezakoni tom gradnjom te  za  pobol jšanje 
infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili 
neopremljenih naselja prema programu koji donosi 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave“ 
stoga se ovim Programom utvrđuje namjena i 
kontrola korištenja naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je 
prihod Proračuna općine Bukovlje za 2019 godinu.

Članak 2.

Za program su u Proračunu  općine 
Bukovlje planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 
kuna, a ostvareno  je 32.268,23 kn.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/112
URBROJ: 2178/25-01-20-2
Bukovlje, 25. svibanj 2020. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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26.

 Na temelju članka 25. Statuta općine 
Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 3/18) i Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2019. godinu („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 22/18) Općinsko 
vijeće općine Bukovlje na svojoj 23. sjednici 
održanoj 25. svibnja 2020. godine donosi 

ZAKLJUČAK

  o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2019.god.

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2019. godinu.

 
 Članak 2.

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/112
URBROJ: 2178/25-02-20-3
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

27.

 Na temelju članka 47. Statuta općine 
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"  broj 3/18) i Odluke o raspodjeli sredstava 
za redovito financiranje političkih stranaka u 
2019.godini ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"  broj 22/18) općinski načelnik općine 
Bukovlje na 23. sjednici 25. svibnja 2020. godine 
podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

 IZVJEŠĆE  

o raspodjeli sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka u 2019. godini

Članak 1.

 Odluka o raspodjeli sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka na području općine 
Bukovlje u 2019.godini, usvojena je na 12. sjednici 
Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 13. 
prosinca 2018. godine.

Članak 2.

 S obzirom na broj članova u predstavničkom 
tijelu, Općinskom vijeću općine Bukovlje političkim 
strankama pripadaju sredstva u slijedećim iznosima:
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Naziv političke stranke Broj vijećnika Iznos u kunama 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 4 5.160,00 

Socijaldemokratska partija – SDP 4 5.040,00 

Hrvatska seljačka stranka – HSS 1 1.200,00 

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati HNS 1 1.200,00 

Hrvatska stranka prava – HSP 1 1.200,00 

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje- HDSSB 1 1.320,00 

Hrvatska stranka umirovljenika HSU 1 1.200,00 

 
Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Izvješća 
raspoređena su na način da se utvrdi iznos sredstava 
za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice 
lokalne i područne samouprave, tako da pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju 
njezinih članova predstavničkog tijela jedinice 
lokalne samouprave. 
 Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola, političkim strankama 
pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa 
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

   
Članak 4.

 Za ostvarenje Plana planirana su sredstva u 
Proračunu općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 
16.320,00 kn, i ostvareno je 16.320,00 kuna. 
Sredstva su doznačena na žiro račun političkih 
stranaka iz Proračuna općine Bukovlje za 2019. 
godinu, konto 3811 Tekuće donacije političkim 
strankama.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/115
URBROJ: 2178/25-01-20-3
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

28.

 Na temelju članka 25. Statuta općine 
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"  broj 3/18) i Odluke o raspodjeli sredstava 
za redovito financiranje političkih stranaka u 2019. 
godini ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 22/18) Općinsko vijeće općine 
Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj 25. svibnja 
2020. godine donosi 

         ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o izvršenju raspodjele 
sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka u 2019. godini

Članak 1.

 
  Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju raspodjele sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka u 2019. godini.

Članak 2.

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/115
URBROJ: 2178/25-02-20-4
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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29.

 Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/2018), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 
ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09) i članka 47. 
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) Općinski 
načelnik općine Bukovlje na 23. sjednici održanoj 
dana 25. svibnja 2020. godine donosi

IZVJEŠĆE

 o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, 
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanju na korištenje bez javnog 
poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije na području 

općine Bukovlje za 2019.godinu

Članak 1.

U Proračunu općine Bukovlje za 2019. 
godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 22/18) planirana su sredstva u iznosu 
od 100.000,00 kuna, od kojih je ostvareno  
32.268,23 kn koja su utrošena za održavanje 
nerazvrstanih cesta na području općine Bukovlje.

Članak 2.

Sredstava se mogu se koristiti za programe 
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje 
zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, 
uređenje  rura lnog pros tora  izgradnjom i 
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu i akvakulturu, uređenja zemljišta u 
postupku komasacije i hidromelioracije, poboljšanje 
komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i 
izgradnjom putne i kanalske mreže, materijal i 
usluga za sanaciju poljskih puteva, sanacija divljih 
odlagališta otpada, kao i za druge poticajne mjere za 
unapređenje poljoprivrede i poljoprivredne 
proizvodnje.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/113
URBROJ: 2178/25-01-20-2
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

30.

 Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/2018), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 
ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09) i članka 25. 
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) Općinsko 
vijeće pćine Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj 
25. svibnja 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava 
ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, 
prodaje izravnom pogodbom i davanju na 

korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije na području općine Bukovlje za 

2019.godinu

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o o 
utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na 
korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije na području općine Bukovlje za 
2019.godinu.

Članak 2.

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/113
URBROJ: 2178/25-02-20-3
Bukovlje, 25. svibnja 2020 godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

31.

 Na temelju članka 65. Stavak 3. Zakona o 
šumama („Narodne novine“ pročišćeni tekst zakona 
68/18 115/18, ) i članka 47. Statuta općine Bukovlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
3/18) općinski načelnik općine Bukovlje na 23. 
sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. godine 
donosi

IZVJEŠĆE 

 o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog 
doprinosa za 2019. godinu

Članak 1.

U Proračunu općine Bukovlje za 2019. 
planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, od 
kojih je ostvareno 39.108,56 kn koja su utrošena za 
održavanje nerazvrstanih cesta na području općine 
Bukovlje.

Članak 2.

 Sredstva iz članka 1. ovog Programa koristit 
će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine  
Bukovlje,  sukladno  Programu  gradnje  objekata  i  
uređaja  komunalne  infrastrukture općine Bukovlje 
u 2019. godini.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/114
URBROJ: 2178/25-01-20-2
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine  

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

 

32.

 Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o 
šumama („Narodne novine“ pročišćeni tekst zakona 
68/18 115/18, ) i članka 25. Statuta općine Bukovlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
3/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 23. 
sjednici održanoj 25. svibnja 2020 godine donosi 

         ZAKLJUČAK
 

o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog 
doprinosa za 2019. godinu

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa 
za 2019. godinu.

Članak 2.

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/114
URBROJ: 2178/25-02-20-3
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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33.

 Temeljem članaka 54. i 54.a 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, 123/17 i 98/19) i članka 25. Statuta 
općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj 3/18) Općinsko vijeće 
općine Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj dana 
25. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU 

o zajedničkom obavljanju poslova višeg 
računovodstvenog referenta

Članak 1.

 Općinsko vijeće općine Bukovlje donosi 
Odluku o zajedničkom obavljanju poslova višeg 
računovodstvenog referenta s Općinom Garčin. 
 Pod zajedničkim obavljanjem poslova višeg 
računovodstvenog referenta iz stavka l. ovog članka 
podrazumijeva se opis poslova radnog mjesta 
u tv rđen  Prav i ln ikom o  unu ta rn jem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje 
KLASA:023-08/18-01/02, URBROJ:2178/25-01-
18-1 od 5. siječnja 2018. godine i Pravilnika o 
unutarnjem redu općine Garčin KLASA: 022-
06/18-01 /67, URBROJ: 2178/06-03- 18-0 1 od 9. 
srpnja 2018. godine.

Članak 2.

	 Obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke 
povjerava se višem računovodstvenom referentu 
Moniki Smoljo, OIB: 80490577323 iz Kralja 
Tomislava 197, 35212 Garčin, službenici koja je 
zaposlena u Općini Bukovlje na neodređeno 
vrijeme. 

Članak 3.

 Međusobna prava i obveze koje se odnose na 
zajedničko obavljanje poslova iz djelokruga radnog 
mjesta višeg računovodstvenog referenta urediti će 
se posebnim Sporazumom između općine Bukovlje i 
općine Garčin, u skladu sa zakonom, statutom i 
općim aktima.

Članak 4.

 Sporazum iz članka 3. ove Odluke 
zaključuju općinski načelnici, a isti stupa na snagu 
potpisom načelnika.

Članak 5.

 Za provedbu ove Odluke zadužuju se 
Jedinstveni upravni odjeli općine Bukovlje i općine 
Garčin.

Članak 6.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 023-05/20-01/09
URBROJ: 2178/25-02-20-1
U Bukovlju, 25. svibnja 2020.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

34.

 Na temelju članka 35. stavak 2.  Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne 
novine“ broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12, 152/14 ) i članka 25. Statuta općine 
Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 3/18) Općinsko vijeće općine 
Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj dana 25. 
svibnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina 
u vlasništvu općine Bukovlje

Članak 1.

 Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina 
putem  prikupljanja pismenih ponuda i to:
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a)  Zgrada i Zemljište (prema PPUG-u S.1. – zona pretežito obiteljske kuće)

Adresa  k.č. 
br.  

k.o.  Površina 
zemljišta u 
katastarsko
m operatu u 

m2
  

Namjena   Vlasništvo  Suvlasnik  Početna 
cijena  
kn/m²  

za 15/16  
Općina 

Bukovlje
 

 

Početna 
ukupna 

procijenjena 
vrijednost  
(u kn) za 

15/16
 Općina 

Bukovlje
 

Početna 
ukupna 

procijenje
na 

vrijednost
(u kn)

Ulica 
kralja 
Tomislava 
3, 35211 
Šušnjevci

 

992/2
 
Šušnjevci

 
1194

  
stambena

  
Općina 
Bukovlje 

 
 

15/16

 

Đuro 
Vidaković

 1/16

 

20,10
 

22.500,00
 

24.000,00 

 

Članak 2.

 Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je po 
stalnom sudskom vještaku, i to:
 procjenom stalnog sudskog vještaka i 

procjenitelja za procjenu nekretnina (reg.br:4-
Su-465/11-6), Ivan Rašić, dipl.inž.građ., Broj 
elaborata: O.E.4/20-P, od 7. veljače 2020. 
godine, procijenjene vrijednosti 24.000,00 
kuna, te procijenjene vrijednosti za 15/16 za 
Općinu Bukovlje izraženu u kunama 22.500,00 
odnosno 20,10 kn/m².

Članak 3.

  Natječaj za prodaju nekretnina provodi se 
prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju 
sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv tvrtke, 
adresu, OIB, oznaku parcele za koju se natječe, za 
koju namjenu se traži nekretnina, iznos koji ponuđač 
nudi u ime kupovine, način plaćanja, izjavu 
ponuđača da je upoznat s uvjetima natječaja i da iste 
prihvaća. 
 Uz ponudu treba priložiti:
 dokaz o uplati jamčevine (uplatnica),
 dokaz o državljanstvu, odnosno registraciji 

pravne osobe ili obrtnica iz kojih je vidljivo za 
koju djelatnost je pravna osoba ili obrt 
registriran,

 dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza 
prema Općini Bukovlje,

 dokaz o prvenstvenom pravu natjecatelja (za 
natjecatelja koji takvo pravo ostvaruje - ugovor 
o zakupu, rješenje o nasljeđivanju, izvadak iz 
zemljišne knjige i sl.)

	 POSEBNI UVJETI: pravo prvokupa imaju 
fizičke osobe vlasnici katastarskih čestica koje se 
oslanjaju na k.č. koja je predmet natječaja.
 Jamčevina u visini od 10% od naznačene 

početne cijene uplaćuje se na žiro-račun općine 
Bukovlje  IBAN: HR2823400091856700005 s 
pozivom na broj HR68  7757 – OIB   s naznakom 
“Jamčevina za natječaj- prodaja nekretnina” u opisu 
uplatnice.
                 

Članak 4.

 Natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči općine 
Bukovlje, na web stranici općine Bukovlje 
www.bukovlje.hr, a Odluku o raspisanom natječaju u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
  Povjerenstvo za provedbu natječaja će otvoriti 
pristigle ponude i sve podatke o ponudama unijeti u 
zapisnik. 
  Pismene ponude za natječaj mogu se dostaviti 
poštom ili osobno predati u prijemnom uredu općine 
Bukovlje, u zatvorenoj omotnici s naznakom 
“Natječaj za prodaju nekretnina - ne otvaraj”,  na 
adresu: Općina Bukovlje, Josipa Kozarca 20,  35209 
Bukovlje.  
	 Rok za dostavu pisanih ponuda iznosi 8 (osam) 
dana, računajući od dana objave ovog natječaja. 
 Zapisnik će Povjerenstvo za provedbu  
natječaja dostaviti Općinskom načelniku na 
razmatranje i odlučivanje.
 Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i 
sklapanja ugovora donosi Općinski načelnik u roku 
od 30 (trideset) dana od primitka Zapisnika i 
prijedloga.
 Ugovor će se sa odabranim ponuditeljem 
zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o odabiru.
 Natjecatelj koji je uspio s najpovoljnijom 
ponudom dužan je iznos ponuđene cijene, umanjene 
za uplaćeni garantni polog, uplatiti na žiro-račun 
općine Bukovlje u roku od 15 dana od dana 
donošenja Odluke o odabiru da je najpovoljniji 
ponuditelj, te u istom roku potpisati kupoprodajni 
ugovor.
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 Nakon  navedenog  roka automatski se 
poništava natječaj za parcelu za koju nije izvršena 
uplata i potpisan kupoprodajni ugovor, bez povrata 
uplaćene jamčevine. 
 Prije potpisivanja ugovora svaki kupac je dužan 
dostaviti potvrdu Odsjeka za financije općine 
Bukovlje da nema dospjelih, nepodmirenih obveza 
prema Općini Bukovlje, u suprotnom se ne može 
potpisati kupoprodajni ugovor.
 Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu 
nekretnine, a ponuđaču koji nije uspio u natječaju 
vraća se u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja 
Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.
 Najpovoljniji ponuđač koji odustane od 
natječaja (osim u izuzetnim slučajevima, čiju 
opravdanost ocjenjuje Načelnik) ili ne izvrši bilo 
koju drugu obvezu povodom natječaja, gubi pravo na 
povrat jamčevine, a pravo na kupnju ima slijedeći 
najpovoljniji ponuđač.
 Nepotpune ponude neće se uzeti u obzir.
Površine parcela uzete su iz službenog katastarskog 
operata, te Općina Bukovlje ne garantira da su  iste 
površine točne i na terenu.
 Nekretnine se prodaju po principu VIĐENO-
PRODANO. Svaki ponuđač je dužan upoznati se s 
onim što kupuje, tako da nema pravo na naknadne 
reklamacije.
 Zainteresirani kupci mogu pogledati nekretnine 
ponuđene na natječaju svakog  radnog dana. 

Članak 5.

 Općenite odredbe:
 Kupac koji kupuje nekretninu koju drži u 
zakonskom, zadnjem, mirnom posjedu ima  
prvenstveno pravo kupnje. 
 
 Prvenstveno pravo još ima:
 suvlasnik nekretnine s time da prioritet ima 

suvlasnik s najvećim suvlasničkim dijelom;
 vlasnik nekretnine kojem je nekretnina koja je 

predmet prodaje utvrđena kao sastavni dio 
građevinske parcele, odnosno okućnica 
njegove zgrade;

 korisnik nekretnine koji je izvršio nužna i 
korisna ulaganja;

 dosadašnji zakupac nekretnine, uz uvjet da je 
plaćao obveze i održavao istu;

 fizičke i pravne osobe da bi ostvarile pravo 
prvokupa moraju sudjelovati u natječaju, 
udovoljavati uvjetima natječaja i prihvatiti 
najvišu postignutu cijenu natječajem.  

Članak 6.

 Ukoliko posjednik-ulagač ne prihvati najvišu 
ponuđenu cijenu na natječaju već nekretninu kupi 
drugi najpovoljniji ponuđač, detaljni obračun 
uloženih sredstava u svrhu povrata istih ulagaču 
izvršit će ovlašteni sudski vještak.
 Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika, 
porez na promet nekretnina i troškove prijenosa 
vlasništva snosi kupac.     
  

Članak 7.

   Općinski načelnik zadržava pravo eventualnog 
ispravljanja podataka iz natječaja  kao i pravo 
djelomičnog poništenja natječaja za nekretnine iz 
pojedinog rednog broja natječaja, ukoliko postoji 
opravdani razlog.

Članak 8.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 940-01/20-01/10
URBROJ: 2178/25-02-20-1
U Bukovlju, 25. svibnja 2020.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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35.

 Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/2015 i 118/2018) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o 
sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj 126/2019 i 17/2020) i članka 47. Statuta općine 
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 3/18), načelnik općine Bukovlje 
donosi

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite općine 
Bukovlje i  imenovanju načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera civilne zaštite 
općine Bukovlje

  
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera 
civilne zaštite općine Bukovlje (u daljnjem tekstu 
stožer civilne zaštite), sastav stožera, uvjeti za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera te način rada stožera.

Članak 2.

 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite u 
pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama.

II. IMENOVANJE NAČELNIKA, 
ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA 
STOŽERA

Članak 3.

 U Stožer civilne zaštite imenuju:

1.   Igor Đaković, za načelnika stožera civilne 
zaštite,

2.   Magdalena Tandarić, za zamjenika načelnika 
stožera civilne zaštite.

3.   Mario Tonček, član stožera za protupožarnu 
zaštitu

4.   Miroslav Brblić, član stožera za komunalne 
djelatnosti

5.   Darijan Maričević, član stožera predstavnik 
policijske uprave

6.   Jadranka Ćorluka, član stožera predstavnik 
područnog ureda za zaštitu i spašavanje

7.   Ines Zelić, član stožera za medicinsko 
zbrinjavanje

8.   Damir Milas, član stožera za veterinarsko 
zbrinjavanje i asanaciju

9.   Tomislav Mijić, član stožera za zbrinjavanje 
stanovništva i evakuaciju, HCK

10.  Željko Marković, član stožera zapovjednik 
postrojbe CZ

11.  Ivica Liović, član predstavnik HGSS

III. NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

 Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje se 
odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće 
i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 
pripremaju detaljne i specifične radne operativne 
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju 
poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
 Načelnik stožera civilne zaštite koji operativno 
usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne 
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje 
nadležnosti, sukladno specifičnostima izvanrednog 
događaja, odlukom određuje koordinatora na 
lokaciji iz redova operativnih snaga sustava civilne 
zaštite.

Članak 5.

 Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u 
stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne 
okolnosti.
 Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada 
kada je stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik 
stožera.
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Članak 6.

 Kada se sustavima ranog upozoravanja ili kroz 
međunarodnu razmjenu najavi mogućnost 
nastajanja velike nesreće i katastrofe, stožeri civilne 
zaštite sukcesivno podižu razinu pripravnosti 
stožera.
 Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera 
donosi načelnik stožera.
 Stožer civilne zaštite stavlja se u stanje 
pripravnosti kada prijeti realna opasnost od nastanka 
velike nesreće ili katastrofe ili kada se na području 
lokalne samouprave proglasi stanje velike nesreće.

Članak 7.

 Kada se proglasi stanje velike nesreće i 
katastrofe, stožer civilne zaštite preuzima sve 
poslove usklađivanja, djelovanja operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju 
nastalih posljedica.   
 Stožer civilne zaštite aktivira se kada se na 
području njegove nadležnosti proglasi stanje velike 
nesreće.

Članak 8.

 U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno 
nastalim okolnostima, stožer može raditi u punom ili 
užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili 
kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće 
i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom 
mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Članak 9.

 Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju kada 
je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili 
načelnik općine kada velika nesreća nastupi, na 
sjednice stožera civilne zaštite može u slučaju 
potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, 
znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa 
grada, drugih pravnih osoba i udruga građana, 
kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih 
institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje 
kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 10.

 Administrativno-tehničke poslove i druge 
uvjete za rad stožera civilne zaštite osigurava 
Jedinstveni upravni odjel sukladno odluci načelnika.

 Članu Stožera civilne zaštite, tijelo koje 
predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu 
potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća 
svih operativnih kapaciteta iz tog područja, a što se 
utvrđuje planom djelovanja civilne zaštite, vanjskim 
planom civilne zaštite i operativnim planovima 
civilne zaštite pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Članak 11.

 Način rada stožera civilne zaštite uređuje se 
poslovnikom koji donosi načelnik.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12
.

 Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite 
nalaže načelnik Stožera, a provodi se prema 
planovima djelovanja civilne zaštite.

Članak 13.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  
Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite općine 
Bukovlje i imenovanju načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite općine 
Bukovlje KLASA: 810-01/18-01/16, URBROJ 
2178/25-01-18-1 od 11. lipnja 2018. godine.

Članak 14.

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

KLASA: 810-01/20-01/08
URBROJ:2178/25-01-20-1
Općina Bukovlje, 13. ožujka 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

27.

  Temeljem članka 68. stav. 1. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 12/2018), Općinsko vijeće općine 
Oprisavci utvrdilo je na 19. sjednici održanoj 15. 
svibnja 2020. godine Pročišćeni tekst Odredbi za 
provedbu Prostornog plana uređenja općine 
Oprisavci, u sadržaju utvrđenom sukladno člancima 
113. stavcima 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju 
(“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19).
 Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu 
Prostornog plana uređenja općine Oprisavci 
obuhvaća odredbe Odluke o donošenju Prostornog 
plana uređenja općine Oprisavci ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" broj 15/03), Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog 
plana uređenja općine Oprisavci ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" broj 20/10), Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog 
plana uređenja općine Oprisavci ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije"  broj  23/14) i Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog 
plana uređenja općine Oprisavci ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije"  broj 5/20), u kojima je 
naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

Pročišćeni tekst
ODREDBI ZA PROVEDBU 

Prostornog plana uređenja općine Oprisavci

Članak 1.
Članak 2.
Članak 3.

ODREDBE  ZA  PROVEDBU  

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA 
POVRŠINA

Članak 4.

(1) Razgraničenje svih planiranih površina 
(građevinskih područja naselja, izdvojenih 
g r a đ e v i n s k i h  p o v r š i n a  i z v a n  n a s e l j a  t e 
poljoprivrednog i šumskog zemljišta, vodenih 
površina i infrastrukturnih sustava detaljno je 
prikazano na kartografskom prikazu 1. Korištenje i 
namjena prostora bojom i planskim znakom, 
sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
planova u mjerilu 1:25000, te kartografskim 
prikazima građevinskog područja naselja i izvan 
naselja u mjerilu 1:5000.  
(2) U planu namjene površina su detaljno 
razgraničene zone različitih namjena.
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(3) Kod određivanja plana namjene prostora 
izvršena je sistematizacija namjene vodeći računa o 
očuvanju prirodnih vrijednosti, nudeći mogućnost 
razvoja  u  svakom od nasel ja  u  skladu s 
mogućnostima i rastom broja stanovnika.
(4) Sistematizacija namjene površina je izvršena po 
slijedećim grupama:
a)	 prostori za razvoj i uređenje
- razvoj i uređenje prostora naselja
- razvoj i uređenje prostora izvan naselja
- poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene
- uređenje vodotoka i voda: Sava i plovni kanal
- šume i druge neizgrađene površine
b)	 promet
	 cestovne prometnice.

Članak 5.

Na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena 
površina u mjerilu 1:25000 definirana su:
a) površine za razvoj i uređenje naselja:
- izgrađeni dio građevinskog područja
- neizgrađeni, uređeni dio građevinskog područja 
- groblje
b) površine za razvoj i uređenje izvan naselja:
- izgrađeni dio gospodarske (proizvodno-

poslovne) namjene (I)
- neizgrađeni,  uređeni dio gospodarske 

(proizvodno-poslovne) namjene (I)
- neizgrađeni, neuređeni dio gospodarske 

(proizvodno-poslovne) namjene (I)
- izgrađeni dio sportsko-rekreacijske namjene 

(R)
- groblje
c) osobiti vrijedno obradivo tlo (P1)
d) vrijedno obradivo tlo (P2)
e) ostala obradiva tla (P3)
f) gospodarska šuma (Š1)
g) ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko 

zemljište (PŠ)
h) infrastrukturni sustavi (cestovni promet)
i) vodne površine.

Članak 6.

Ceste su planom određene koridorima usklađenim s 
razvrstavanjem cesta. Trase im ne bi trebalo 
mijenjati, osim u slučaju poboljšanja sigurnosti 
odvijanja prometa.

2. 	 UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. 	Građevine od važnosti za državu i Županiju

Članak 7.

Građevine od važnosti za državu određuju se 
Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske 
i Državnim planom prostornog razvoja.

Članak 8.

Građevine od važnosti za Županiju određuju se 
Prostornim planom Brodsko-posavske županije.

Članak 9.

Brisan.

2.2. 	Građevinska područja naselja

Članak 10.

(1) Prilikom formiranja građevinskih područja 
naselja planom se razlikuju izgrađeni i neizgrađeni 
dijelovi građevinskih područja. Formiranje novih 
dijelova građevinskih područja predloženo je tamo 
gdje postojeća izgradnja nije bila obuhvaćena 
građevinskim područjem, gdje je bilo ocijenjeno da 
je povećanje građevinskog područja prihvatljivo (uz 
postojeće prometnice, u kontaktnim zonama s 
postojećim izgrađenim područjem, kao interpolacije 
u postojećim naseljima. 
(2) Građevinska područja naselja obuhvaćaju:
-    	 stambenu namjenu predviđenu za izgradnju 

individualnih stambenih zgrada (niska 
stambena izgradnja) i višestambenih zgrada 
samostojećih, dvojnih, poluugrađenih i 
ugrađenih ili skupnih stambenih građevina 
stalnog stanovanja s pratećim sadržajima,

-	 mješovitu namjenu pretežito stambeno-
poslovnog ili poslovno-stambenog tipa sa 
korištenjem prostora za potrebe stanovanja kao 
osnovne funkcije uz mogućnost smještaja 
pratećih sadržaja stanovanja koji ne zahtijevaju 
posebne zone i ne utječu negativno na kvalitetu 
življenja u naselju, kao što su: obrazovni,  
zdravstveni, kulturni, vjerski, sportsko-
rekreacijski, poslovni, trgovački, turistički i 
ugostiteljski sadržaji, servisno- zanatski 
sadržaj i ,  ukl jučivo manje  poslovne i 
gospodarske sadržaje te pojedinačne radne 
sadržaje komplementarne osnovnoj namjeni,

-	 mješovitu namjenu u formi obiteljskih 
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gospodarstava (obiteljske kuće) u funkciji 
revitalizacije poljoprivredne proizvodnje 
(uključivo uzgoja stoke) i seoskog turizma na 
područjima ruralnih naselja.

-	 javnu i društvenu namjenu, tj. za smještaj 
objekata predškolskog i školskog odgoja, 
objekata kulture (društvenih domova) i ostalih 
kompatibilnih sadržaja na zasebnim česticama,

-	 poslovne - gospodarske, ugostiteljsko-
turističke, servisne, uslužne i slične djelatnosti, 
sve bez štetnih utjecaja na okoliš, kao zasebne 
građevine na građevnoj čestici,

-      prometne građevine i pojasevi,
-	 predjeli za infrastrukturne i komunalne 

građevine i uređaje sve bez štetnih utjecaja na 
okoliš,

-	 zelene površine, športsko-rekreacijske površine 
i zgrade, dječja igrališta i slične površine,

-	 groblja.

(3) Površine infrastrukturnih sustava (cestovni 
promet) su prometne površine unutar kojih se odvija  
cestovni promet i promet u mirovanju i ostala prateća 
infrastruktura (vodovod, plin, kanalizacija, 
svjetlovodni kabeli…), a unutar površina moguće su 
slijedeće prateće  namjene: infrastrukturne 
građevine uz posebne uvjete nadležnog tijela, zelene 
površine, postave pokretne opreme (kiosci i ostale 
pokretne naprave), spomenici i obilježja., dječja 
igrališta i ostali sadržaji koji ne utječu na odvijanje 
prometa. Sve zatečene građevine unutar cestovnog 
pojasa se zadržavaju.

Članak 11.

Razgraničenje zona javnih i drugih namjena vrši se 
na osnovi plana namjena površina i granica 
građevnih područja uz uvažavanje stvarnog stanja na 
terenu i vlasničkih odnosa. To se odnosi i na 
prometne koridore.

Članak 12.

(1) Granice građevnih čestica se određuju tako da u 
što većoj mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Dubina 
čestica može biti u pravilu do 80 m. Pri razgraničenju 
raznih namjena, više od 50% površine mora biti u 
zoni osnovne namjene.
(2) Za sadržaje gospodarske (proizvodno-poslovne) 
i sportsko-rekreacijske namjene dubina čestice može 
biti veća od 80 m.

Članak 13.

Granice građevinskog područja naselja utvrđene su, 

u pravilu, granicama katastarskih čestica na kopiji 
katastarskog plana u mjerilu 1:5000.
- na građevinskom području ne smiju se graditi 

građevine koje bi svojim postojanjem ili 
upotrebom neposredno ili potencijalno 
ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, 
ili ugrožavale vrijednost čovjekova okoliša, niti 
se smije zemljište uređivati ili koristiti na način 
koji bi izazvao takve posljedice.

- unutar granice građevinskog područja, 
zemljište se može parcelirati samo u svrhu 
osnivanja građevnih čestica i to na osnovi akta 
uređenja prostora za gradnju građevina.

Članak 14.

U okviru građevinskog područja naselja područja 
mogu se graditi stambene, pomoćne, radne i 
gospodarske građevine, manji pogoni, pilane, 
građevine ugostiteljsko turističke namjene, prateći 
sadržaji i škole, vrtići, upravne građevine, crkve, 
trgovine, komunalni objekti i uređaji, te ostale 
građevine koje služe funkcioniranju naselja.

Članak 15.

Lokacije za nestambene sadržaje, u pravilu, nisu 
planom unutar građevinskih područja diferencirane. 
Time se omogućava izbor lokacije u trenutku 
donošenja odluke o gradnji, kada će se takvi sadržaji 
graditi u nekom od naselja.

Članak 16.

Na jednoj građevnoj čestici u zonama građevinskog 
područja može se graditi stambena, stambeno-
poslovna, poslovna građevina ili i stambena i 
poslovna zgrada.

Članak 17.

Uz stambenu, poslovnu ili poslovno stambenu 
građevinu mogu se graditi pomoćne, gospodarske i 
manje poslovne građevine koje sa stambenom 
građevinom čine jednu funkcionalnu cjelinu.

Članak 18.

Za manje poslovne građevine primjenjuju se 
odredbe za stambenu izgradnju.

Članak 19.

Pomoćnim građevinama smatraju se garaže, 
spremišta i sl.
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Članak 20.

(1) Gospodarskim građevinama smatraju se:
- one bez izvora zagađenja: šupe, kolnice, sjenici, 

ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih 
proizvoda i sl.

- s izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, 
kunićnjaci i sl. do 20 uvjetnih grla.

- 
(2) Za čestice s gospodarskim građevinama s 
izvorima zagađenja dubina čestice može  biti veća od 
80 m kako bi se te građevine locirale što dalje od 
stambenih zgrada. Potrebu za takvom česticom treba 
dokazati u okviru projekta.

Članak 21.

Manjim poslovnim građevinama smatraju se:
- za tihe i čiste djelatnosti, bez opasnosti od 

požara i eksplozije; krojačke, frizerske, 
pos to la r ske  i  fo togra f ske  r ad ion ice , 
prodavaonice mješovite robe, caffei, buffeti i sl.

- za bučne djelatnosti: automehaničarske 
radionice, limarije, lakirnice, bravarije, 
kovačnice, stolarije, ugostiteljski objekti s 
glazbom i sl.

Članak 22.

(1) Na neizgrađenom građevinskom zemljištu 
minimalna veličina građevne čestice određuje se za 
stambenu izgradnju:
- za izgradnju građevina na slobodnostojeći 

način minimalne širine 12 m i minimalne 
dubine 20 m; udaljenost površine unutar koje se 
razvija tlocrt građevine ne može biti manja od 
1,0 m od susjedne međe, ako se ne izvode otvori 
na zidu, odnosno 3,0 m ako se izvode otvori,

- za izgradnju poluugrađenih građevina 
minimalna širina građevne čestice je 10,0 m, a 
minimalna dubina 22,0 m.

- za izgradnju građevina u nizu (ugrađeni) 
minimalna širina građevne čestice je 7,0 m, a 
minimalna dubina 26,0 m.

- 
(2) Pod otvorom se ne podrazumijevaju nepomična 
ostakljenja neprozirnim staklom ili staklenom 
opekom, nepomična ostakljenja običnim staklom do 

2
najviše 0,5 m  te ventilacijski otvori veličine do 
20x20 cm.
(3) Prema javnoj površini mogu se graditi otvori.

Članak 23.

(1) Ove odredbe ne odnose se na veličinu, oblik i 
način lociranja stambene, pomoćne i poslovne 
građevine koje se interpoliraju u postojeću 
građevinsku strukturu ili koje su izgrađene prije 
stupanja na snagu ovog Plana. Ukoliko su na 
pročelju susjedne čestice na izgrađenoj građevini 
izvedeni otvori, udaljenost građevine od susjedne 
mora iznositi najmanje 3,0 m, ili udaljena od 
susjednih građevina min. 4,0 m manje ako se dokaže 
da se požar neće prenijeti na susjedne građevine 
(uzimajući u obzir požarne karakteristike materijala 
građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i 
dr.).
(2) Kod manje udaljenosti obvezno se izvodi 
protupožarni zid bez ikakvih otvora, vatrootpornosti 
90 min koji nadvisuje krov susjedne građevine 
najmanje 0,5 m (ne odnosi se na ravni krov ili 
završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti 
dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovišta koji 
mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini 
konzole.
(3) Na krovnoj plohi prema susjedu obvezno se 
izvodi snjegobran. 

Članak 24.

Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili 
ugrožavati pješački kolni promet, odnosno s aspekta 
osunčanja i prozračenja negativno utjecati na 
zaštićene uvjete stanovanja i rada na susjednim 
česticama.

Članak 25.

Tlocrtna izgrađenost građevne čestice u zoni 
stambene izgradnje sa stambenim i pomoćnim 
građevinama iznosi najviše 40%, a sa stambenim, 
pomoćnim i poslovnim sadržajima 50% od ukupne 
površine čestice, izuzev ako se radi o rekonstrukciji 
povijesnih ili drugih zaštićenih dijelova naselja gdje 
izgrađenost može biti veća, ali ne veća od zatečene.

Članak 26.

U zoni stambene izgradnje etažna visina stambene 
građevine ne može biti veća od podrum i 2 nadzemne 
etaže, te potkrovlje s nadozidom max. 1,5 m, a za 
gospodarske, pomoćne i male poslovne građevine ne 
veća od podruma, prizemlja i potkrovlja.

Članak 27.

Podrumom se smatra etaža kod koje kota gornjeg 
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ruba njene stropne konstrukcije nije viša od 1,5 m od 
kote konačno zaravnatog terena na najnižem dijelu, 
izravno uz građevinu.

Članak 28.

Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, 
oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni 
građevinski materijali moraju biti usklađeni s 
okolnim građevinama i krajolikom.

Članak 29.

Krovišta u pravilu mogu biti kosa, a nagib je 
definiran tehničkim normativima za određenu vrstu 

0
pokrova. Maksimalni nagib krovišta je do 45 . 
Moguće je izvoditi i ravne i druge krovove, ako se 
skladno uklapaju u naselje.

Članak 30.

Na industrijskim i javnim građevinama krov se može 
izvesti na drugačiji način, ovisno od načina 
osvjetljenja i tehnološkog procesa u građevini. 
Iznimno, s aspekta osvjetljenja i prozračenja 
okolnog prostora, na pomoćnim građevinama i 
dograđenim dijelovima stambenih građevina može 
se izvesti ravan krov.

Članak 31.

(1) Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni 
način ili u nizu moraju s građevinom na koju su 
prislonjene činiti skladnu cjelinu.
(2) Kada se građevina gradi kao poluugrađena, 
moguće je  na  sus jednoj  čes t ic i  izgradi t i 
poluugrađenu građevinu na istoj međi. U tom slučaju 
zid između građevina zid mora biti izveden kao 
vatrootporan i bez ikakvih otvora, a sljeme krova 
mora obavezno biti okomito na među i s krovnim 
vijencom od najviše 60cm. 

Članak 32.

Građevine koje se izgrađuju na slobodnostojeći 
način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 
m od granice susjedne građevne čestice ako imaju 
otvore. Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni 
način jednom svojom stranom se prislanjaju na 
granicu susjedne građevne čestice uz postojeću ili 
novoplaniranu susjednu građevinu.

Članak 33.

Građevine koje se izgrađuju u nizu moraju se s 

dvjema svojim stranama prislanjati na granicu 
susjednih građevnih čestica, uz susjedne građevine s 
kojima formiraju niz.

Članak 34.

Prisloni zidovi na građevine u nizu moraju se izvesti 
kao protupožarni, vatrootpornosti 90 min koji 
nadvisuje krov susjedne građevine najmanje 0,5 m 
(ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti 90 min) 
i l i  z a v r š a v a  d v o s t r a n o m  k o n z o l o m  i s t e 
vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m ispod 
pokrova krovišta koji mora biti od negorivog 
materijala najmanje na dužini konzole.

Članak 35.

Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba 
izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da 
se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu 
susjednog zemljišta i susjednih građevina.

Članak 36.

Priključivanje građevina na električnu mrežu 
obavlja se u skladu s uvjetima nadležnog 
javnopravnog tijela. Ako na dijelu građevinskog 
područja na kojem će se graditi postoji vodovodna 
mreža i ako postoje za to tehnički uvjeti, stambena se 
građevina obvezno putem priključka na vodovod 
opskrbljuje vodom, u suprotnom slučaju opskrba 
vodom rješava se na higijenski način prema mjesnim 
prilikama.

Članak 37.

Otpadne vode iz kućanstva u mjestima bez 
kanalizacije moraju se ispuštati u nepropusne 
sabirne jame. U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, 
otopine umjetnih gnojiva kao i druge štetne tvari, 
posebno iz manjih poslovnih građevina.

Članak 38.

(1) Otpadne vode iz industrijskih kompleksa moraju 
se prethodno pročistiti, odnosno stručno dokazati da 
svojom agresivnošću ne utječu na zagađenje 
čovjekova okoliša.
(2) Kruti otpad smože odlagati samo na za to 
određena mjesta.
(3) Na građevinskom području može se spaljivati 
samo drvo i lignocelulozni otpad.
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Članak 39.

(1) Prometna površina unutar granica građevinskog 
područja na koju postoji izravni prilaz s građevne 
čestice ili je uvjet za osnivanje građevne čestice mora 
se projektirati, graditi i uređivati kao trg ili ulica tako 
da omogućava vođenje ostale infrastrukture, te mora 
biti vezana na sustav javnih cesta.
(2) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz 
građevine i gašenja požara, mora se predvidjeti 
vatrogasni prilaz čija je nosivost i širina određena 
posebnim propisom.

Članak 40.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili put unutar 
granica građevinskog područja uz koji se izgrađuju 
stambene građevine i na koji građevine imaju izravni 
pristup.
(2) Ulica mora imati širinu kolnika propisanu 
zakonom.

Članak 41.

Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba 
kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje 
odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.

Članak 42.

Iznimno, uz kolnik slijepe ulice može se osigurati 
izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu stranu. Ne 
može se dozvoliti izgradnja građevine i ograda, te 
podizanje nasada koji bi sprečavali proširenje suviše 
uskih ulica, uklanjanje oštrih zavoja, odnosno koji bi 
zatvarali vidno polje i time ometali promet.

Članak 43. 

Ulična ograda se podiže iza regulacijske linije.

Članak 44.

Kada se cesta, koja prolazi kroz građevinsko 
područje, uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog 
ruba ulične ograde ne može biti manja od osi 
županijske ceste 9,5 m, a lokalne ceste 6,0 m, u ove 
minimalne udaljenosti ne uračunava se širina granice 
građevne čestice otvorenog odvodnog kanala kod 
formiranja novih građevnih čestica u novim 
potezima ulica.

Članak 45.

Prilaz s građevne čestice na prometnu površinu treba 

odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

Članak 46.

(1) Za neizgrađeni dio građevinskog područja koji se 
širi uz državnu ili županijsku cestu, u pravilu treba 
osnivati zajedničku sabirnu ulicu, preko koje će se 
ostvariti direktan pristup na javnu prometnu 
površinu za daljnju izgradnju uz tu cestu.
(2)  U pravi lu  t reba  onemogući t i  š i ren je 
građevinskog područja naselja uz državne ceste. Uz 
njih se i izvan građevinskog područja mogu graditi 
samo prateći sadržaji tranzitnog prometa kao što su 
cestovni granični prijelazi, benzinske pumpe, 
autobusna stajališta, ugostiteljski objekti, 
parkirališta i sl.

Članak 47.

Izravni prilaz s građevne čestice na javnu prometnu 
površinu ne može biti uži od 3,0 m.

2.3. 	Izdvojena građevinska područja izvan 
naselja

Članak 47a.

U izdvojenim građevinskim područjima izvan 
naselja planirane su površine gospodarske 
(proizvodno-poslovne) i sportsko-rekreacijske 
namjene te groblja.

Gospodarska (proizvodno-poslovna) namjena

Članak 47b.

(1) Planom su utvrđena izdvojena građevinska 
područja izvan naselja gospodarske (proizvodno-
poslovne) namjene uz naselja Novi Grad, Oprisavci, 
Stružani i Svilaj.
(2)  Za  izgradnju  građevina  gospodarske 
(proizvodno-poslovne) namjene u izdvojenim 
građevinskim područjima izvan naselja propisuju se 
sljedeći uvjeti:
- u gospodarskim zonama dozvoljena je 

izgradnja poslovnih i proizvodnih građevina 
(građevine uslužne, trgovačke, komunalno-
servisne, ugostiteljsko-turističke, industrijske, 
zanatske ili slične namjene), kao i njihove 
različite kombinacije u sklopu jedne građevine,

- minimalna površina građevne čestice za 
2

proizvodne građevine iznosi 1.000 m , a za 
2poslovne građevine 500 m ;
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- širina građevne čestice ne može biti manja od 
20,0 m;

- koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k ) ig

može iznositi najmanje 0,1 i najviše 0,6;
- visina građevina od kote zaravnatog terena do 

sljemena krova treba biti u skladu s namjenom i 
funkcijom građevine, te tehnologijom 
proizvodnog procesa, ali ne viša od 15,0 m;

- iznimno, visina dijelova proizvodnih građevina 
može iznositi i više od 15,0 m, kada to 
proizvodno-tehnološki proces zahtijeva;

- ispod građevine je dozvoljena izgradnja 
podruma;

- najveći broj nadzemnih etaža iznosi tri 
nadzemne etaže;

- najmanje 20% površine građevne čestice treba 
biti uređeno kao parkovno, pejzažno ili zaštitno 
zelenilo, dok se prema drugim namjenama 
trebaju izvesti parkovni, pejzažni ili zaštitni 
vegetacijski tamponi, u skladu s uvjetima zaštite 
okoliša,

- ograde između građevnih čestica ne mogu biti 
više od 2,0 m, osim kada je to određeno 
posebnim propisom;

- arhitektonsko oblikovanje građevina mora se 
zasn iva t i  na  p r inc ip ima  suvremenog 
industrijskog oblikovanja i najnovijim 
saznanjima, uz uporabu postojanih materijala i 
boja,

-	 prigodom planiranja i projektiranja pojedinih 
sadržaja i tehnologija treba osigurati propisane 
mjere zaštite okoliša, te će biti isključene one 
djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš 
ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite 
okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim 
građevnim česticama, odnosno prostoru dosega 
negativnih utjecaja.

Sportsko-rekreacijska namjena

Članak 47c.

(1) Planom su utvrđena izdvojena građevinska 
područja izvan naselja sportsko-rekreacijske 
namjene uz naselja Poljanci, Stružani, Svilaj i 
Trnjanski Kuti.
(2) Za izgradnju građevina sportsko-rekreacijske 
namjene u izdvojenim građevinskim područjima 
izvan naselja propisuju se sljedeći uvjeti:
-  dozvoljena je rekonstrukcija postojećeg ili 

izgradnja novog travnatog nogometnog 
igrališta;

-  uz nogometno igralište je dozvoljena 
rekonstrukcija postojeće ili izgradnja nove 

prateće građevine prema sljedećim uvjetima:
-	 namjena građevine: svlačionice, sanitarni 

prostori, spremište, uprava kluba, tribine i 
manji ugostiteljski sadržaj;

-	 najveća tlocrtna površina građevine iznosi 300 
2m ;

-	 građevina može biti jednoetažna (P), visine do 
vijenca 3,0 m i visine do sljemena 5,0 m;

- 	 ukoliko se grade nad pratećom građevinom, 
ukupna visina gornjeg ruba tribina može 
iznositi najviše 12,0 m; 

- 	 građevna čestica treba imati osiguran pristup s 
prometne površine minimalne širine kolnika od 
5,5 m, izvedenog u kamenom materijalu 
(makadam); 

- 	 građevina treba imati riješeno parkiranje vozila 
sukladno odredbama ovog Plana na vlastitoj 
građevnoj čestici.

Groblja

Članak 47d.

(1) Planom su utvrđena izdvojena građevinska 
područja izvan naselja za izgradnju i uređenje 
groblja  uz naselja Poljanci, Stružani i Trnjanski 
Kuti.
(2) Groblja su veće izdvojene prostorne cjeline za 
gradnju novih ili proširenja lokalnih groblja u skladu 
s potrebama i programom uređenja groblja
(3) Za izgradnju groblja u izdvojenim građevinskim 
područjima izvan naselja propisuju se sljedeći uvjeti:
-  groblja služe za ukope, te smještaj mrtvačnica, 

vjerskih građevina i obilježja;
- moguće je predvidjeti etapnu realizaciju 

groblja;
- oblik i veličina građevne čestice označen je na 

kartografskim prikazima u mj. 1:5000;
- najveći koeficijent izgrađenosti (k ) i ig

koeficijent iskoristivosti (k ) iznose 0,75;is

- najveća visina građevina iznosi 5,5 m 
(iznimno visina vjerskih građevina može biti i 
veća);

- najveći broj etaža: 1 etaža. 

(4) Uređenje groblja, gradnja pratećih građevina, te 
oblikovanje opreme koja se postavlja na groblje 
mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i 
tradiciji. Uređenje groblja treba uskladiti s Zakonom 
o grobljima, Pravilnikom o grobljima i ostalim 
propisima.
(5) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne 
čestice moraju biti pristupačni osobama sa 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno 
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Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
(6) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, 
odnosno građevine na prometnu površinu i 
komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i 
zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na 
odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti 
građevne čestice ove Odluke.
(7) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na 
okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat 
u prostoru određuju se prema posebnim propisima.

Izgrađene strukture izvan naselja

Smjernice za građenje izvan građevinskih 
područja:

Članak 48.

Izvan građevinskih područja naselja može se 
planirati gradnja u skladu s vrijednostima i 
osobitostima prostora i to:
a) 	 Na poljoprivrednom zemljištu, kojeg čine:
-	 zemljište privedeno do visokoproduktivnog 

stanja,
-	 uređeno zemljište planirano za visoku 

produktivnost,
-	 zemljište visokoproizvodnog potencijala mogu 

se graditi:
- gospodarske građevine u funkciji obavljanja 

poljoprivredne djelatnosti,
- građevine prometne, energetske, komunalne i 

druge infrastrukture,
- građevine za is traživanje energetskih 

mineralnih sirovina,
b) 	 Na ostalom poljoprivrednom zemljištu mogu se 

graditi:
-	 gospodarske i stambene građevine u funkciji 

obavljanja poljoprivredne djelatnosti za vlastite 
potrebe i potrebe seoskog turizma,

-	 rekreacijske građevine i sadržaji u funkciji 
rekreacije koja koristi prirodne resurse,

-	 građevine prometne, energetske, komunalne i 
druge infrastrukture,

-	 građevine vodnog gospodarstva, i
-	 građevine za istraživanje i iskorištavanje 

mineralnih sirovina,
c) 	 U šumama i na šumskom zemljištu mogu se 

graditi:
-	 građevine potrebne za gospodarenje šumama,
-	 građevine infrastrukture,
-	 sadržaji i građevine športa i rekreacije 

(ugostiteljske i smještajne građevine ako su u 

funkciji rekreacije koja koristi prirodne 
resurse),

-	 građevine u funkciji lova i lovnog turizma,
-	 ostali sadržaji izletničkog turizma, i
-	 građevine od interesa za obranu.
d)	 Na svim površinama izvan građevinskog 

područja mogu se graditi građevine u funkciji 
lovstva i rekreativnog turizma sadržaja: lovačke 
kuće, objekti uz funkciju jahanje, pecanje i 
drugi manji turistički sadržaji (zahvati u 
prostoru za robinzonski smještaj, vidikovci i 
dr.). Građevine koje će se graditi izvan 
građevinskih područja ne smiju ugrožavati 
osnovne vrijednosti krajolika u kojem se grade.

e)	 Za gradnju uz rubove šuma treba ishoditi 
posebne uvjete od Hrvatskih šuma, a za gradnju 
uz vodotoke i kanale od Hrvatskih voda.

Članak 49.

(1) Izvan građevnih područja naselja mogu se graditi 
g rađevine  koje  su  u  funkci j i  p rometnog 
infrastrukturnog sustava (cestovne prometnice, 
t e lekomunikac i j ska  mreža) ,  energe t skog 
infrastrukturnog sustava (postrojenja i uređaji za 
prijenos električne energije i prirodnog plina) i 
sus tava vodnogospodarske infras t rukture 
(vodoopskrbe, odvodnja, vodotoci).
(2) Pri oblikovanju građevina treba koristiti 
materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima 
okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

Članak 50.

Gospodarske građevine izvan građevinskog 
područja - građevine namijenjene poljoprivrednoj 
proizvodnji su:
-    	 građevine za obavljanje intenzivne ratarske i 

(ili) stočarske i peradarske proizvodnje:
-	 građevine za intenzivnu stočarsku i peradarsku 

proizvodnju: uzgoj životinja (tovilišta i stočne 
farme organizirane kao stambeno-gospodarski 
sklopovi, odnosno samo gospodarski)

-	 farme za biljnu proizvodnju (ratarske i sl. farme 
organizirane kao stambeno-gospodarski 
sklopovi),

-	 građevine  za  skladištenje  poljoprivrednih 
proizvoda,

-	 građevine  za  sklanjanje  vozila  i  oruđa  za 
ratarsku proizvodnju, te njihovo održavanje,

-	 ostale pomoćne građevine potrebne za 
obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

-    	 ribnjaci,
-  	 plastenici i staklenici,
-     	pčelinjaci.
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Članak 51.

(1) Planom se omogućuje izvan građevinskog 
područja realizacija zahvata u prostoru za 
robinzonski smještaj, smještajnog kapaciteta do 30 
gostiju.
(2) Zahvati u prostoru za robinzonski smještaj ne 
mogu se realizirati unutar prostora ograničenja 
(posebnog rezervata /ornitološki/ Bara Dvorina i 
značajnom krajobrazu Gajne).
(3) U zahvatima u prostoru za robinzonski smještaj 
ne može se planirati građenje građevina za čije je 
građenje potrebna građevinska dozvola.

Članak 52.

(1) Građevine u funkciji lovstva i rekreativnog 
turizma sadržaja: jahanje, pecanje i drugi turistički 
sadržaji (vidikovci i dr.) rekreativni sadržaji i 
sadržaji koji koriste prirodne resurse su:
-	 lovačke i ribarske kuće, planinarske kuće
-	 građevine uz prostore za uzgoj konja i konjičke 

športove,
-	 kupališta s pratećim sadržajima,
-	 turističke i stočarske zgrade na Gajni.

(2) Građevine u funkciji lovstva i rekreativnog 
turizma i sadržaji koji koriste prirodne resurse treba 
graditi na tragu lokalne tradicije, maksimalne 
katnosti Po+P+PTK, koeficijenta izgrađenosti 0,4, 

2ali ne više od 200m  bruto građevinske površine.
(3) Ove građevine grade registrirana društva sa 
sjedištem u općini sukladno namjeni.

Članak 53.

(1) U dijelu kompleksa mogu se graditi:
- stambene građevine za stanovanje, stalni ili 

povremeni boravak vlasnika i djelatnika na 
gospodarstvu i njihovih obitelji (stambene 
g rađev ine  u  funkc i j i  po l jop r iv redne 
proizvodnje),

- građevine i sadržaji u funkciji seoskog turizma.

( 2 )  P o d  g r a đ e v i n a m a  s e o s k o g  t u r i z m a 
podrazumijevaju se i kampovi, uz uvjet da se grade 
na građevinskoj čestici minimalne površine 2,0 ha na 
kojoj su izgrađene ili se istovremeno grade 
građevine gospodarskog kompleksa ili građevine u 
funkciji poljoprivrede, pri čemu:
-	 smještajne jedinice u kampu nisu povezane s 

tlom na čvrsti način, a površina autokampa 
organizira se uz poštivanje zatečene prirodne 
vegetacije;

- gustoća korištenja iznosi najviše 30 kreveta 
(gostiju – kampista);

-	 prema javnoj površini potrebno je izvesti 
zaštitno zelenilo minimalne širine 3,0 m;  

-	 parkiranje riješiti na građevnoj čestici kampa.

Članak 54.

(1) Gospodarskim građevinama (farmom) za biljnu 
proizvodnju se smatra funkcionalno povezana grupa 
zgrada s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem, 
organizirana u cilju obavljanja intenzivne   
poljoprivredne djelatnosti bazirane na biljnoj 
proizvodnji, a koja se izgrađuje izvan građevinskog 
područja. Farme za biljnu proizvodnju se mogu 
graditi na poljoprivrednom posjedu (koji se može 
sastojati i od više katastarskih čestica), najmanje 
ukupne površine od:
- 15 ha površine za intenzivnu ratarsku 

proizvodnju,
- 5 ha površine za uzgoj voća,
- 3 ha površine za uzgoj povrća,
- 1 ha površine za uzgoj cvijeća te ljekovitog bilja 

(prateći sadržaji u proizvodnji meda).

(2) Zgrade koje se mogu graditi u sklopu farme su:
- gospodarske  građevine  za  potrebe  biljne 

proizvodnje (i stočarske ukoliko je kombinacija 
sadržaja),

- dnevni smještaj za potrebe vlasnika, domara 
(čuvara) i l i  drugih zaposlenih osoba, 

2maksimalne  bruto površine 100 m , uvjet 
i zg rađena  gospodarska  g rađev ina   i 
maksimalno 20% gospodarske građevine i/ ili 
stambena građevina bruto razvijene površine 

2
200 m , ukoliko je građevinska čestica/posjed 
veća od 20 ha.

- poslovno-turističke građevine za potrebe 
seoskog turizma na posjedu većem od 2 ha,

- proizvodne (industrijske) građevine za potrebe 
prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda 
koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na 
farmi,

- druge prateće građevine prema potrebi
- najmanja udaljenost građevina farme za biljnu 

proizvodnju  od građevinskog područja naselja 
je 100 m, kao i od državne ceste 50 m, od 
županijske ceste 30 m i lokalne ceste 15 m,

- najveća visina stambenih građevina i građevina 
za potrebe seoskog turizma na farmi, uz uvjet 
veličine građevinske čestice preko 2 ha, je 
prizemlje + kat (P + 1) s mogućnošću uređenja 
potkrovlja  i podruma, tj. 8 m do visine  vijenca 

2
s brutto razvijenom površinom 200 m ,
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- najveća visina gospodarskih građevina na farmi 
za biljnu proizvodnju je prizemlje  s 
mogućnošću izvedbe podruma i potkrovlja, a 
visine vijenca najviše do 5 m,

- iznimno, dozvoljava se i veća visina za 
proizvodne građevine ukoliko je uvjetovana 
tehnološkim procesom, te za specifične oblike 
izgradnje gospodarskih građevina (silosi, 
mješaonica stočne hrane i sl.),

- za izgradnju pojedinih vrsta građevina koje se 
izgrađuju primjenjuju se odredbe za minimalne 
udaljenosti od susjednih građevinskih čestica/ 
posjeda i drugih građevina kao i za izgradnju u 
sklopu građevinskih područja,

- izgradnja na farmi mora zadovoljavati kriterije i 
uvjete udaljenosti od javnih cesta definirane 
posebnim propisima, i u smislu zaštite od buke, 
zaštite zraka, vode i tla.

Članak 54a.

(1) Pojedinačne građevine u funkciji poljoprivredne 
proizvodnje su:
-	 spremišta voća u voćnjacima,
-	 staklenici i plastenici,
-	 spremišta alata,
-	 ostale građevine u funkciji poljoprivredne 

proizvodnje.

(2) Spremišta voća u voćnjacima se mogu graditi 
prema sljedećim uvjetima:
- spremišta voća se  mogu graditi u voćnjacima 

2
čija površina nije manja od 2000 m ,

- ukupna građevinska bruto površina (GBP) ne 
2

može biti veća od 25 m , a najveća tlocrtna 
2površina prizemlja 20 m ,

- građevinska bruto površina (GBP) za 
2

sklanjanje ljudi može iznositi do 15 m ,
- građevine mogu imati najviše jednu nadzemnu 

etažu, uz mogućnost gradnje podruma,
- oblikovanje građevina treba biti u skladu s 

lokalnim tradicijskim graditeljstvom, pri čemu:
- prizemlje može biti uzdignuto najviše 30 cm od 

kote konačno zaravnatog terena,
- svijetla visina prizemlja ne može biti veća od 

2,60 m,
- krov mora biti dvostrešan, nagiba 30 do 45 

stupnjeva,
- drveno krovište mora biti pokriveno crijepom 

i l i  š indrom i  postavl jeno na  s t ropnu 
konstrukciju bez nadozida,

- udaljenost građevine od međe iznosi najmanje 
1,0 m,

- iznimno, udaljenost građevine od međe sa 

s u s j e d n i m  v o ć n j a k o m  i l i  d r u g i m 
poljoprivrednim zemljištem iznosi najmanje 
3,0 m,

- udaljenost građevine od ruba šume iznosi 
najmanje 10,0 m,

- prilaz s građevne čestice na javnu prometnu 
površinu treba biti riješen na način da nije 
ugrožen promet na javnoj prometnoj površini.

(3) Na poljoprivrednim površinama unutar ili izvan 
građevinskih područja, mogu se graditi staklenici ili 
plastenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća. 
Plastenicima i staklenicima se smatraju montažne 
građevine od plastične folije (PVC) ili stakla 
postavljenih na montažnoj konstrukciji od plastike, 
drva ili metala. Izgradnja staklenika i plastenika 
unutar ili izvan građevinskih područja (GP) 
podliježe slijedećim uvjetima:

2
-	 najmanja površina građevne čestice 2000 m
-	 najveća izgrađenost građevne čestice:
-	 unutar GP (uključivo ostale objekte na 

građevnoj čestici) - do 60 % površine građevne 
čestice,

-	 izvan GP - do 60 % površine građevne čestice
-	 udaljenost od rubova građevne najmanje 3,0 m
-	 minimalna komunalna opremljenost građevne 

čestice: prometni pristup, opskrba vodom iz 
javne mreže ili lokalnih izvora, priključak na 
elektroenergetsku mrežu ili agregat, javni ili 
individualni sustav za evakuaciju otpadnih i 
oborinskih voda.

-	 unutar građevinskog područja dozvoljeno je 
postavljanje staklenika i plastenika na zemljištu 
predviđenom za drugu namjenu, do trenutka 
njegovog privođenja Planom utvrđenoj 
namjeni.

(4) Građevinska bruto površina (GBP) spremišta 
2

alata može iznositi najviše 15 m .
(5) Za izgradnju ostalih građevina u funkciji 
poljoprivredne proizvodnje propisuju se uvjeti 
izgradnje:
- pčelinjaci se smještaju u prostoru tako da od 

javnoprometne površine budu udaljeni 
najmanje 15 m,

- uvjete za građenje potrebnih građevina 
smještajnog i gospodarskog prostora za uzgoj 
kućnih ljubimaca i malih životinja te 
udaljenosti od naselja propisuje nadležno tijelo 
za poljoprivredu i tijelo nadležno za poslove 
veterinarstva,

- uzgajališta puževa, glista, žaba i sl. mogu se 
postavljati na poljoprivrednim površinama, ako 
to nije u suprotnosti s lokalnim uvjetima i 
zaštitom okoliša,
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- izgradnja športskih ribnjaka i pratećih objekata 
za uzgoj ribe:

- moguća je isključivo na zemljištu katastarskih 
kultura: močvara, trstik, neplodno tlo, te na 
napuštenim koritima i rukavcima rijeka,

- ribnjak mora biti u svezi s protočnom vodom 
odgovarajuće kvalitete koje mora biti dovoljno 
za sve potrebe ribnjaka u svim fazama uzgoja 
riba, minimalne kvalitete II kategorije,

- minimalna veličina građevne čestice za 
2

izgradnju športskog ribnjaka iznosi 5000 m , sa 
mogućnošću izgradnje pratećih građevina u 
funkciji ribnjaka maksimalnom izgrađenosti 
5% i objektima s najviše jednom etažom 
(prizemlje),

- maksimalni iskop za ribnjak je iskop na dubinu 
do 2,5 m,

- udaljenost ribnjaka od susjednih parcela mora 
biti takva da ne utječe na vodni režim susjednog 
obradivog zemljišta, 

-  okolni  prostor  uređuje se u skladu s 
krajobraznim karakteristikama,

- djelatnost športskog ribnjaka mora biti 
temeljena na procjeni utjecaja na okoliš, te 
trajno nadzirana, prema postojećoj zakonskoj 
regulativi.

Članak 55.

	 Stambene građevine te građevine i sadržaji 
seoskog turizma u funkciji su poljoprivredne 
proizvodnje, pa se ne mogu graditi na čestici na kojoj 
nisu ranije izgrađene (ili se istovremeno ne grade) 
građevine i sadržaji gospodarske namjene.

Članak 56.

(1) Udaljenosti gospodarskih građevina za 
intenzivnu stočarsku proizvodnju od naselja, koje 
ovise o njihovoj veličini, odnosno kapacitetu 
izraženom u jedinici "uvjetnog grla", prikazane su u 
sljedećoj tablici: 

(2) Ukoliko se izvodi gospodarska građevina na 
udaljenosti manjoj od 20 m od zone građevinskog 
područja tada građevina mora biti udaljena min 50 m 
od regulacione linije građevne čestice prema 
prometnici. Minimalne udaljenosti gospodarskih 
zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj 
djelatnosti od javnih cesta iznose: 100 m od državne 
ceste, 50 m od županijske ceste i 30 m od lokalne 
ceste.

Članak 57.

(1) Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se 
može dozvoliti izgradnja građevine za uzgoj stoke 
izvan građevinskog područja iznosi 10 uvjetnih grla.

(2) Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 

500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i 

kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom 

odgovarajućih koeficijenata i to za:

Broj uvjetnih 
grla  

Minimalna udaljenost  

od naselja  

20 -50  0 m  

51 -100  50 m  

101 -300  150 m  

301 -499  300 m  

500 i više  500 m građevinske zone  
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VRSTA STOKE  KOEFICIJENT  BROJ GRLA  

Odrasla goveda starija od 24 mjeseca  1,0  10  

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca   0,6  17  

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca   0,3  33  

Rasplodni bikovi   1,4  7 

Telad   0,15  66  

Konji   1,2  8 

Ždrebad  0,5  20  

Ovce i koze   0,10  100  

Janjad, jarad    0,05  200  

Krmače   0,3  33  

Nerasti    0,4  25  

svinje u tovu od 25 do 110 kg   0,15  66  

Odojci   0,02  500  

Kokoši nesilice  0,004  2500  

Tovni pilići  0,0025  4000  

Purani  0,02  500  

Kunići i pernata divljač  0,002  5000  

(3) Prema koeficijentima pojedinih vrsta stoke mogu 
se proračunati udaljenosti građevina za smještaj više 
vrsta stoke.
(4) Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se 
može dozvoliti izgradnja objekata (farme) za uzgoj 
stoke iznosi 15 uvjetnih grla.

Članak 58.

Gradnja građevina i sadržaja poljoprivrednog, 
odnosno  s toča r skog  gospodar s tva  i zvan 
građevinskog područja vršit će se na temelju aktima 
uređenja prostora.

Članak 59.

Gospodarske i uz njih stambene građevine građene i 
one za seoski turizam izvan građevinskog područja 
naselja treba graditi na tragu lokalne tradicije 
izdvojenih ratarskih i stočarskih gospodarstava - 
stanova.

Članak 60.

Površina stambene i zgrade za seoski turizam može ,

2biti max. 200 m  ako je površina gospodarskih 
2

zgrada do 1000 m  ili max. 20% od površine 
gospodarskih zgrada većih od 1000 m.

Članak 61.

U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i 

oblikovanju građevina, te upotrijebljenih materijala, 
treba slijediti principe uklopivosti u ambijent 
ruralnog pejzaža.

Članak 62.

Etažna visina pojedinačnih gospodarskih građevina 
je prizemlje uz mogućnost izgradnje podruma i 
potkrovlja max visine nadozida 120 cm.

Članak 63.

Oblikovanje građevina mora biti u skladu s lokalnim 
tradicijskim graditeljstvom. Pri tome:
- gornja kota podne ploče prizemlja, odnosno 

stropne konstrukcije podruma, ne može biti viša 
od 30 cm od kote konačno zaravnatog terena,

- svijetla visina prizemlja ne može biti veća od 
300 cm, osim za poslovne zgrade

- krov mora u pravilu biti dvostrešan, nagiba 30-
45 stupnjeva, a mogući su i drugi oblici krova

- drveno krovište pokriveno crijepom ili šindrom 
postav!ja se na stropnu konstrukciju bez 
nadozida.

Članak 64.

Udaljenost gospodarske građevine od ostalih međa 
ne može biti manja od 1,0 m.
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Članak 65.

Kada se građevina gradi u blizini sjeverne međe sa 
susjednim voćnjakom ili drugim poljoprivrednim 
zemljištem, njena udaljenost od te međe ne može biti 
manja od 3,0 m.

Članak 66.

Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti 
manja od 10m.

Članak 67.

Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja 
od 6,0m.

Članak 68.

Prigodom gradnje infrastrukturnih građevina, a koje 
se grade izvan građevinskog područja naselja, 
osobito građevina za gospodarenje otpadom, većih 
trafostanica, širenja groblja, eventualnih uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda, vodosprema, 
šljunčara, gliništa i sl., potrebno je voditi računa o 
njihovu smještaju i izgledu, osobito u slici bližeg 
naselja i okolnog krajobraza.

Članak 68a.

(1) Izvan građevinskog područja, u okviru 
atraktivnih krajobraznih, prirodnih, šumskih i lovnih 
područja dopuštena je izgradnja izletničkih i sličnih 
objekata, naučno-poučnih staza, biciklističkih staza 
te postava opreme za razne vidove rekreacije. 

2
(2) Na česticama do 5000 m  izvan građevinskog 
područja (namjena PŠ ili Š2 izuzetno) dopuštena je 
postava naprava za sport i rekreaciju u funkciji 
turizma i rekreacije.

3. 	 UVJETI SMJEŠTAJA 
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3.1.  Uvjeti gradnje proizvodno-poslovnih 
djelatnosti

Članak 69.

(1) Gospodarske (proizvodno-poslovne) djelatnosti 
su djelatnosti industrijske, skladišne, upravne, 
trgovačke i ugostiteljsko-turističke namjene. U 
građevinskim područjima naselja mogu se graditi i 
spremišta poljoprivrednih proizvoda i sl., staje, 
automehaničarske radionice, limarije, lakirnice, 

bravarije, kovačnice, stolarije, pilane, ugostiteljski 
objekti s glazbom i slično.
(2) Osnovni uvjet za izgradnju ovih sadržaja je 
njihova ekološka prihvatljivost u odnosu na uvjete 
života u naselju i zaštitu poljoprivrednih površina za 
proizvodnju hrane.

Članak 70.

Smještaj gospodarskih (proizvodno-poslovnih) 
djelatnosti moguć je i unutar građevinskih područja 
naselja na posebnim građevnim česticama ili na istoj 
čestici s građevinom za  stanovanje, u  posebnim 
građevinama ili u sklopu stambene građevine pod 
uvjetom da se poštuju proporcije za visinu i 
izgrađenost čestice koje se primjenjuju za stambene 
građevine.

Članak 71.

Brisan.

Članak 72.

Izgrađenost građevne čestice gospodarske 
(proizvodno-poslovne) namjene ne može biti veća 
od 60% s tim da se od preostalog dijela, 20% 
građevne čestice mora urediti kao zelena površina 
proizvodnog kompleksa.
Pješački hodnici u građevinskom području naselja 
trebaju biti izvedeni obostrano min š=1,20 m.
Pristupni put do građevne čestice smatra se put min. 
š=3,0 m, max. dužine 50,0 m.

Članak 73.

Etažna visina građevina ne može biti veća od 
prizemlja, kata i potkrovlja uz mogućnost izgradnje 
podruma.

Članak 74.

Visina građevine zbog tehnološkog procesa ili 
drugih razloga može biti i veća, ako se njena 
opravdanost dokaže arhitektonsko-urbanističkim 
rješenjem izrađenim po ovlaštenom arhitektu, uz 
posebno vrednovanje vizura naselja.

Članak 75.

Pomoćna građevina može biti prislonjena na 
stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od 
vatrootpornog materijala; u protivnom ova 
udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.
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Članak 76.

Udaljenost gospodarskih građevina s izvorima 
zagađenja ne može biti manja od 20,0 m od 
regulacijske linije, a od stambenih i manjih 
poslovnih građevina ne može biti manja od 2,0 m.

Članak 77.

Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u 
kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od 
drveta mora iznositi od granice susjedne građevne 
čestice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih 
građevina min. 15,0 m.

Članak 78.

Udaljenost od susjedne granice građevne čestice 
može biti i manja ukoliko se gnojište izradi kao 
nepropusno, a zidovi gospodarskih građevina izrade 
od vatrootpornog materijala.

Članak 79.

Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina od 
građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, 
cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.

Članak 80.

Udaljenost pčelinjaka od stambene i poslovne 
građevine, te gospodarske građevine sa stokom ne 
može bit imanja od 10,0 m.

Članak 81.

Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 15 m od 
regulacijske linije, a 5,0 m od granice susjedne 
građevne čestice ako su letišta okrenuta prema toj 
strani a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom smjeru.

Članak 82.

Gospodarske građevine moraju imati zidove 
izvedene od vatrostalnog materijala, a ako se grade 
uz granicu susjedne građevne čestice moraju biti 
odvojena  od  sus jedn ih  g rađev ina  z idom 
vatrootpornosti 90 min), a u slučaju da građevina ima 
krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov 
vatrootpornosti 90 min) ista treba nadvisiti krov 
susjedne građevine najmanje 0,5 m ili završiti 
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine 
najmanje 1m ispod pokrova krovišta koji mora biti 
od negorivog materijala najmanje na dužini i mogu 
biti prislonjeni na susjedne građevine.

Članak 83.

Zidovi staje moraju se graditi od negorivog 
materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za 
ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. 
Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za 
tekućinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u 
gnojišnu jamu.

Članak 84.

Dno i stijene gnojišta do visine 50,0 cm iznad terena 
moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva 
tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u 
jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po 
okolnom terenu.

Članak 85.

Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i 
nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. 
U pogledu udaljenosti od ostalih građevina i naprava 
vrijede za jame i silose za osoku jednaki propisi kao 
za gnojišta.

Članak 86.

Lokacijskom dozvolom za izgradnju tovilišta trebaju 
se utvrditi uvjeti:
- za opskrbu vodom,
- za djelotvorno pročišćavanje otpadnih voda i 

mjere za zaštitu čovjekovog okoliša,
- za prostor za boravak ljudi,
- za sadnju zaštitnog drveća.

3.2.	Uvjeti gradnje građevina ugostiteljsko-
turističke namjene

Kamp

Članak 86a.

	 U građevinskim područjima naselja dozvoljena 
je izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke 
namjene (kamp) prema sljedećim uvjetima:
1.  Oblik i veličina građevne čestice 
-  površina kampa predstavlja jednu jedinstvenu 

građevnu česticu,
-  na jednoj građevnoj čestici kampa moguće je 

smještati više građevina pratećih sadržaja 
ugostiteljsko-turističke namjene (kamp).

2.  Namjena, veličina i građevna (bruto) površina 
građevina pratećih sadržaja ugostiteljsko-
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turističke namjene unutar kampa 
- planirana namjena kamp treba imati sadržaje 

propisane Pravilnikom o razvrstavanju, 
minimalnim uvjet ima i  kategorizacij i 
ugostiteljskih objekata kampova iz skupine 
'Kampovi' i druge vrste ugostiteljskih objekata 
za smještaj,

- unutar površine ugostiteljsko-turističke 
namjene - kamp treba uređivati i graditi 
sadržaje kampa sa svim pratećim sadržajima-
recepcije, dućana, ureda i svih pratećih 
programa,

- unutar površine kampa moguće je planirati 
prostore za manju trgovinu, pružanje turističkih 
i zdravstvenih usluga, ugostiteljstvo u manjem 
obimu samo za korisnike kampa (manji 
restoran, pizzerija, kafić) sportske i rekreacijske 
površine (košarka, nogomet, tenis, mini golf, 
stolni-tenis, i sl.), kao i sve druge slične sadržaje 
vezane za unaprjeđenje funkcioniranja osnovne 
namjene, uključivo odlagališta plovila i 
prikolica i slično,

- kamp se sastoji iz kamp mjesta, kamp parcele, 
odgovarajućeg sanitarnog čvora, prostora 
recepcije i hortikulturnog zelenila s uređenim 
prostorom za igru djece,

- planom se propisuju uvjeti uređenja kampa:
-  najveća dopuštena projekcija (zemljište pod 

građevinom) pojedinačne građevine iznosi 150 
2m ;

-  najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti 
građevinske čestice (k ) iznosi 0,05;ig

-  najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti 
građevinske čestice (k ) nadzemno iznosi 0,05, is

a ukoliko se ispod građevine gradi podrum, 
najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k ) is

iznosi 0,15;
-  maksimalna visina građevine iznosi 4,0 m,
-  najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 

jednu podzemnu i jednu nadzemnu etažu 
(Po+P),

- unutar kampa može se smjestiti do 25 kamp 
parcela, odnosno kapacitet kampa iznosi do 75 
ležajeva.

3.  Smještaj građevina na građevnoj čestici
-  udaljenost građevine od granice građevne 

čestice iznosi najmanje 5,0 metara,
-  najmanja udaljenost između građevina na istoj 

građevnoj čestici definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 
su visine susjednih građevina), ali ne manje od 
6,0 m.

4.  Uređenje građevne čestice
- za područje kampa potrebno je osigurati 

optimalnu uređenost građevinskog zemljišta,
-  parkiranje vozila rješava se unutar površine 

građevne čestice prema kriterijima i uvjetima 
smještaja vozila unutar građevne čestice 
utvrđenih ovim Planom,

-  najmanje 40% površine građevne čestice 
kampa Oprisavci mora biti uređeno kao 
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

-  cijelo kamp odmorište mora se ograditi 
prirodnom ili umjetnom ogradom.

5.  Uvjeti oblikovanja građevina
-  smještajne jedinice ne smiju se povezivati s 

tlom na čvrsti način
-  građevina recepcije i sanitarnog čvora se 

prilagođava okolnom ambijentu kroz tipologiju 
oblikovanja i korištenje materijala , kako bi se 
očuvale kontekstualne kvalitete mikrolokacije

-  krovna ploha građevina može se izvesti kao 
kosa ili ravna (opcija zazelenjivanja), uz 
preporuku da se kao autohtoni oblik koristi kosi 
jednostrešni ili dvostrešni krov

-  na krovnu plohu mogu se ugraditi kolektori 
sunčeve energije.

6.  Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i 
rad osoba smanjene pokretljivosti

-  svi javni dijelovi kampa i građevine pratećeg 
sadržaja moraju se projektirati i graditi tako da 
su dostupni osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju 
pristupačnosti građevina osoba s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti.

7.  Način i uvjeti priključenja kampa na prometnu 
površinu i komunalnu infrastrukturu

- prometnu mrežu unutar kampa čini glavna 
prometnica i pristupne prometnice. Glavna 
prometnica povezuje sve pristupne prometnice 
s receptivnim ulazom i vanjskom prometnom 
infrastrukturom. Pristupne prometnice 
povezuju glavnu prometnicu sa smještajnim 
jedinicama i s građevinama u kojima su 
sanitarni čvorovi i sadržaji koji se nude gostima.

- prometnice u kampu moraju omogućiti pristup 
vozila i pješaka do smještajnih jedinica i 
parkirališnih mjesta. S pristupnih prometnica 
mora se omogućiti pristup pješacima do 
građevina u kojima su sanitarni čvorovi za goste 
i do građevina u kojima su ugostiteljski sadržaji 
za usluživanje hrane i pića i ostali sadržaji koji 
se nude gostima.

- unutar obuhvata kampa treba osigurati 
priključke na svu potrebnu komunalnu 
infrastrukturu.

- opremljeni sanitarni čvorovi za goste kamp 
odmorišta moraju sadržavati:

-  kade ili tuš kade,
-  umivaonik,
-  zahodske školjke.
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- sanitarni čvor za recepciju može se nalaziti uz 
recepciju ili u njezinoj blizini, u sklopu 
sanitarnih čvorova za goste.

8.  Mjere zaštite okoliša
- tijekom izgradnje i pri korištenju građevina 

nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, 
tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, 
na građevnoj čestici i na građevnim česticama 
na koje građevina ima utjecaj.

Kamp - odmorište

Članak 86b.

(1) Planom se omogućuje izgradnja i uređenje kamp-
odmorišta u građevinskom području naselja, kao 
posebne vrste ugostiteljsko-turističkih objekata u 
kojima se pružaju usluge kampiranja za noćenje i 
kraći odmor gostiju. 
(2) Temeljem ovog Plana moguće je ishoditi 
potrebna odobrenja za gradnju i uređenje kamp-
odmorišta  unutar dijelova građevinskih područja 
koja su djelomično privedena planiranoj namjeni, 
temeljem propisanih uvjeta:
- kamp-odmorište  je objekt u kojem ugostitelj 

pruža usluge kampiranja za kraći odmor gosta s 
vlastitom pokretnom opremom za kampiranje;

- kamp-odmorište ima smještajne jedinice – 
kamp mjesta ili kamp parcele i centralnu 
servisnu stanicu, a usluga recepcije pruža se na 
zahtjev gosta;

- gustoća korištenja iznosi najviše 30 kreveta 
(gostiju – kampista);

- smještajne jedinice ne smiju biti trajno 
povezane s tlom;

- p o v r š i n a  k a m p - o d m o r i š t a  t r e b a  b i t i 
organizirana uz poštivanje zatečene vrijedne 
prirodne vegetacije;

- minimalni uvjeti za kamp-odmorište određuju 
se prema Pravilniku o razvrstavanju i 
kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine 
kampovi,

- minimalna površina građevne čestice iznosi 
2

1.000 m ;
- širina građevne čestice ne može biti manja od 

20,0 m;
- koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k ) ig

može iznositi najviše 0,05;
- koeficijent iskorištenosti građevne čestice (k ) is

može iznositi najviše 0,10;
- najveći broj nadzemnih etaža iznosi jednu 

nadzemnu etažu (prizemlje);
- visina građevine (v) može iznositi najviše 5,0 

m;

- ukupna visina građevine (V) može iznositi 
najviše 8,0 m;

- građevine kamp-odmorišta i njihovi  prateći  
sadržaji  trebaju, uz mjere poboljšanja  
komunalne infrastrukture i zaštite okoliša, biti 
više kategorije te svojim položajem, veličinom, 
osobito visinom u skladu s autohtonim načinom 
gradnje primjenjujući prilikom oblikovanja 
regionalne karakteristike, suvremeni prikaz 
regionalnog ili opći suvremeni izraz, poštujući i 
nadopunjujući ambijentalne vrijednosti 
okoliša;

- građevina treba imati riješeno parkiranje vozila 
sukladno odredbama ovog Plana na vlastitoj 
građevnoj čestici;

- iznimno, do izgradnje javnog sustava odvodnje 
za građevine do 15 ES dozvoljen je privremeni 
priključak na nepropusnu sabirnu jamu, dok 
građevine većeg kapaciteta od 15 ES moraju 
imati vlastiti uređaj za pročišćavanje otpadnih 
voda.“

4.	 UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH 
DJELATNOSTI

Članak 87.

Planom nisu posebno izdvojene površine za 
društvene djelatnosti, da se ne bi ograničila izgradnja 
u pogledu izbora lokacije. Građevine za društvene 
djelatnosti mogu se graditi unutar granica 
građevinskih područja na posebnoj građevnoj čestici 
ili na čestici sa stambenom građevinom, u sklopu 
stambene građevine ili u posebnoj građevini uz uvjet 
da se poštuje izgrađenost građevne čestice i katnost 
propisana za stambene građevine.

Članak 88.

Parkiralište za automobile uredit će se prvenstveno 
na građevnoj čestici.

Članak 89.

Treba težiti izgradnji koja predstavlja arhitekturu sa 
skladnom i logičnom postavom u odnosu na ulicu, 
okolnu izgradnju i reljef.

Članak 90.

(1) Građevine javne i društvene namjene su 
građevine  namijenjene  obavljanju  djelatnosti  u 
području  društvenih djelatnosti  (odgoja, 
obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 14 Strana: 1325



zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i 
organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim 
ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica. 
Zgrada javne namjene je zgrada ili dio zgrade koju 
koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih 
poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje 
zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena 
u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga 
većem broju ljudi.

(2) Građevine javnih i društvenih djelatnosti mogu 
se graditi prema sljedećim uvjetima:
-	 najveća izgrađenost građevne čestice iznosi 

60%;
-	 iznimno, izgrađenost građevne čestice može 

biti i 100%, ako se okolne susjedne čestice 
sastoje od javnih urbanih površina (parkovi i 
pješačke površine) koje podržavaju funkciju 
društvenih djelatnosti;

-	 građevine mogu imati najviše 2 nadzemne 
etaže;

-	 ispod građevine može se graditi podrum;
-	 ukupna visina građevine (visina do sljemena) 

ne smije biti veća od 12,0 m;
-	 n a j m a n j a  u d a l j e n o s t  g r a đ e v i n e  o d 

regulacijskog pravca iznosi 3,0 m, a iznimno, 
prilikom interpolacija, građevine se mogu 
graditi i na regulacijskom pravcu;

- građevina koja se izgrađuje na samostojeći 
način mora biti udaljena, u dijelu kojim se ne 
prislanja na susjednu među, najmanje 3,0 m 
od međe susjednih građevnih čestica;

-	 parkiralište za automobile uredit će se na 
građevnoj čestici, a samo iznimno uz javnu 
prometnu površinu;

-	 građevina mora biti priključena na prometni 
sustav i komunalnu infrastrukturu prema 
uvjetima nadležnih komunalnih tvrtki.

Uvjeti uređenja i gradnje športskorekreacijskih 
građevina

Članak 91.

(1) Površine unutar kojih se uređuju otvorena i 
natkrivena igrališta i druga oprema za šport sadržane 
u okviru građevinskih područja naselja.
- na tim se površinama moraju urediti pristupni 

putevi, pješačke staze, nadstrešnice, slobodne 
zelene površine,

- graditi se mogu građevine u funkciji športa na 
otvorenom, tj. kao prateći sadržaji: svlačionice, 
sanitarni čvor, manji ugostiteljski prostor i sl., 

visine  jedne  do dvije nadzemne etaže s 
mogućom izgradnjom podruma,

- zatvoreni športski tereni mogu se graditi i kao 
dvorane za škole.

(2) Za izgradnju građevina sportsko-rekreacijske 
namjene u građevinskim područjima naselja vrijede 
isti uvjeti kao i za građevine sportsko-rekreacijske 
namjene u izdvojenim građevinskim područjima 
izvan naselja.

5.	 UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA 
ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I 
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1.	Cestovni prometni sustav

Članak 92.

(1) Planom se predviđa gradnja i uređenje osnovne 
ulične mreže, trgova i drugih nekategoriziranih 
ulica, tako da se osigura usklađen razvoj javnoga, 
pješačkog i biciklističkog prometa, te osiguraju 
uvjeti za afirmaciju postojeće i formiranje nove 
mreže javnih urbanih prostora.
(2) Koridori cestovne mreže namijenjeni su za 
izgradnju cesta i cestovnih građevina, prometnih 
površina pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, 
objekata namijenjenih pružanju prometnih usluga 
(cestovni granični prijelazi, benzinske postaje, 
moteli, praonice vozila), te ostalih infrastrukturnih 
objekata i zaštitnog zelenila, a u skladu.
(3) U planiranju, projektiranju, gradnji i uređenju 
ulične mreže osigurat će se propisane mjere zaštite 
okoliša.

Nove ulice

Članak 92a.

(1) Širina prometne vozne trake planiranih 
kategorizranih prometnica je u pravilu 3,0 m, a za 
nekategorizirane ulice 2,75 m. 
(2) Postojeće prometnice mogu imati širinu voznih 
traka manju od propisanih u prethodnom stavku, ali 
ne manju od:
- 4,5 m za dvosmjerni promet;
- 3,0 m za jednosmjerni promet.

(3) Širina koridora planiranih prometnica ne može 
biti manja od 9,0 m, osim iznimno ako se grade u 
zoni obiteljskih kuća ili na terenu zahtjevne 
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konfiguracije, kada im širina može biti 7,5 m. 
(4) Planirana slijepa ulica može biti najduža do 180 
m, uz uvjet da na kraju ima obvezno okretište za 
komunalna i druga vozila.
(5) Planirana pristupna cesta do građevne čestice je 
najmanje širine 5,5 m ako se koristi za kolni i 
pješački promet, s tim da je najduža 75 m i na nju se 
veže najviše pet obiteljskih kuća.
(6) Iznimno, planirana pristupna cesta do građevne 
čestice je najmanje širine 3,5 m i najveće dužine 50 m 
i na nju se mogu priključiti samo dvije obiteljske 
kuće.
(7) Određivanje koridora prometnice (odnosno 
regulacijske linije čestica) uz veća križanja određuje 
se prema projektu križanja, kako bi se osigurao 
dovoljan prostor za gradnju križanja i koji je u 
pravilu veći od osnovne širine koridora. 
(8) Kod gradnje novih i rekonstrukcije postojećih 
prometnica treba obvezno izgraditi rampe za osobe s 
teškoćama u kretanju (sprječavanje urbanističko-
arhitektonskih barijera).
(9) Kod gradnje novih i rekonstrukcije postojećih 
prometnica, ukoliko za to postoje prostorne 
mogućnosti, treba izgraditi biciklističke staze, 
minimalne širine 1,5 m uz nagib do 8%.
(10) Za potrebe razvoja cikloturizma, dozvoljava se 
trasiranje  i  formiranje  biciklističkih  staza  bez 
ograničenja,  unutar i izvan građevinskog područja.

Postojeće ulice

Članak 92b.

(1) Postojećim ulicama je potrebno je osigurati 
prostor rezervacije proširenja postojeće ulice koji 
iznosi najmanje 4,5 m od osi prometne površine, 
iznimno 2,75 m, ako to zahtijeva konfiguracija 
terena i ako se uz ulicu grade obiteljske kuće.
(2) Omogućuje se rješenje priključka građevne 
čestice na prometnu površinu prema postojećem 
stanju izvedenosti, uz rezervaciju proširenja 
postojeće ulice prema prethodnom stavku, uz uvjet 
da njena širina u naravi nije manja od:
- 3,5 m za obiteljske kuće,
- 5,5 m za ostale građevine.

(3) U već izgrađenim dijelovima naselja s 
formiranim ulicama, udaljenost regulacijske linije 
ulice ne može biti manji od 2,75 m od osi prometne 
površine za dvosmjerni promet, odnosno 1,75 m za 
jednosmjerni promet.
(4) Iznimno, kod postojećih slijepih ulica može se 
zadržati postojeća dužina te postojeća širina ako nije 
manja od 5,5 m.

(5) Za pristupne (stambene) ulice u funkciji pristupa 
stambenih građevina u slučaju otežanih terenskih 
uvjeta, ili ograničenja već postojećom izgradnjom 
mogu se navedene ulice urediti kao kolno-pješačke, 
najmanje širine 4,5 m.
(6) Za pristupne prometnice u funkciji pristupa 
građevinama seoskog turizma, u slučaju otežanih 
terenskih uvjeta, dozvoljava se prometni pristup 
širine 3,5 m uz proširenje za mimoilaženje sa 
makadamskim kolnikom.
(7) Koridori ulica određuju načelnu, ukupnu širinu i 
položaj javnoprometne površine, dok se njena 
funkcionalna širina, s rasporedom i širinama 
pojedinih dijelova uličnog profila, definira prema 
posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za 
promet. 
(8) Ulice se mogu graditi etapno i po dužini i širini.
(9) Građevna čestica ulice može biti i šira od 
koridora ulice, zbog prometno-tehničkih uvjeta kao 
što su: formiranje raskrižja, prilaza raskrižju, 
autobusnih ugibališta, posebnih traka za javni 
prijevoz, podzida, nasipa i sl. Građevna čestica ulice 
može biti uža od planiranog koridora ulice.
(10) Raspored površina unutar profila ulice 
određivat će se na temelju potreba i mogućnosti te 
prema odredbama ove odluke.

Članak 93.

(1) U koridoru javnih cesta izvan građevinskog 
područja i u građevinskom području naselja, mogu 
se graditi građevine za pružanje usluga sudionicima 
u prometu kao što su:
-	 cestovni granični prijelazi,
- benzinske postaje,
- praonice vozila, servisi,
- ugostiteljski objekti (motel i sl.).

(2) Navedene građevine uz sve javne ceste moraju 
imati osiguran prostor za promet u mirovanju u 
okviru vlastite građevne čestice. Količina će im se 
odrediti lokacijskom dozvolom.

Članak 93.a

Propisuje se obveza izgradnje asfaltiranog otresišta 
na mjestima priključenja poljskih puteva na 
razvrstane ceste u ukupnoj širini puta, odnosno 
minimalne širine 3,0 m i duljine od minimalno 50 m.

Članak 94.

(1) Uz državne ceste sve građevine moraju se graditi 
za svaki smjer posebno, ili mogu imati priključke na 
državnu cestu koji ne ugrožavaju sigurnost nivoa 
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usluge magistralne ceste, što se mora dokazati 
odgovarajućim prometnim projektom.
(2) Sukladno odredbama posebnih propisa uz 
autoceste je potrebno osigurati zaštitni pojas koji se 
mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste 
od minimalno 40 m sa svake strane unutar kojeg nije 
dozvol jeno p lani ranje  n ikakvih  objekata 
visokogradnje.
(3) Unutar zaštitnog pojasa ne dozvoljava se 
planiranje nikakvih objekata visokogradnje. 
Ukoliko se ipak ukaže potreba za izgradnjom objekta 
visokogradnje, potrebno je ishoditi posebne uvjete 
nadležnog javnopravnog tijela.

Članak 95.

Izgradnjom i eksploatacijom pratećih uslužnih 
građevina nabrojanih u prethodnoj odredbi (cestovni 
granični prijelazi, benzinske postaje, praonice 

vozila, servisi, moteli i sl.) ne smije se ugroziti 
sigurnost prometa na cesti, niti sniziti nivo usluge i 
kapacitet ceste.

Članak 96.

Na svakoj cestovnoj raskrsnici u nivou, nije 
dozvoljena sadnja drveća nit i bilo kakva izgradnja 
na visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta 
preglednosti raskrižja.

Članak 97.

Prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili prenamjene 
bilo koje građevine u javni, poslovno trgovački ili 
proizvodni sadržaj na njegovoj lokaciji (čestici) ili 
izravno uz njegovu lokaciju, obvezno je izgraditi 
minimalan broj parkirališnih mjesta prema 
slijedećim normativima:

Namjena sadržaja  Jedinica  Broj park. mjesta  

Administrativni  75 m 2 brutto površine  1 

Trgovački  50 m 2 rubtto površine  1 

Robna kuća  40 m 2 brutto površine  1 

Industrija i skladišta  1 zaposlen  0,20  

Servisi, obrt  1 zaposlen  0,33  

Ugostiteljstvo  1 mjesto  0,35  

Sportski tereni  20 sjedala  1 

Škole, dječje ustanove  1 učionica – jedna grupa  1 

Zdravstveni  30 m 2 brutto površine  1 
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Članak 98.

(1) Za višestambene zgrade mora se osigurati 
minimalan broj parkirališnih mjesta prema 
normativu: 1 stan = 1 parkirališno mjesto na vlastitoj 
čestici.
(2) Niska stambena izgradnja zadovoljava 
parkirališno garažne potrebe na vlastitoj čestici.

Članak 99.

Širina regulacijskih profila cesta - ulica unutar 
građevinskog područja mora osigurati izgradnju svih 
prometnih površina u skladu s rangom i funkcijom 
ceste u naselju, te mora osigurati kvalitetnu 
odvodnju oborinskih voda.

Članak 100.

U okviru kategorija pristupnih (stambenih) ulica 
koje su u funkciji pristupa do 20 stambenih 
građevina u slučaju otežanih terenskih uvjeta, ili 
ograničenja već postojećom izgradnjom mogu se 
navedene ulice urediti kao kolno-pješačke (min. 
š=5.5 m).

Članak 101.

Pješački hodnici u građevinskom području naselja 
trebaju biti izvedeni obostrano, minimalne širine 
1,20 m.

5.2.	Riječni promet

Članak 102.

Na rijeci Savi i njenim obalama planom je, za 
potrebe odvijanja riječnog prometa, omogućena 
korekcija korita, izgradnja stovarišta za šljunak i 
pijesak, sidrišta za čamce, hidrotehničkih građevina, 
prilaznih puteva i platformi.

5.3.	Telekomunikacijska mreža - elektronička 
komunikacijska mreža

Članak 103.

(1) Planirane elektroničke komunikacijske vodove 
nepokretne mreže unutar granica građevnih područja 
naselja,  te izdvojenih građevnih područja 
projektirati i graditi kao podzemne jednostrano ili po 
potrebi obostrano u površinama javne namjene, po 
mogućnosti u zelenom pojasu, a ako je to nemoguće 
onda ispod nogostupa.

(2) Za međunarodno, magistralno i međumjesno 
povezivanje: potrebno je planirane elektroničke 
komunikacijske vodove nepokretne mreže graditi 
podzemno sljedeći koridore prometnica ili 
željezničkih pruga. Iznimno, kada je to moguće, 
koridor se može planirati i izvan koridora 
prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o 
pravu vlasništva. 

Članak 104.

Križanje trase s drugim podzemnim vodovima treba 
izvesti 0,5 m ispod vodova nepokretne mreže, a kod 
paralelnog vođenja na minimalnom odstojanju od 
1,0 m.

Članak 105.

Izmještanje i druge radnje vezane uz položene 
elektroničke komunikacijske vodove treba vršiti 
samo uz suglasnost vlasnika voda (operator ili 
lokalna samouprava).

Članak 106.

( 1 )  N o v u  e l e k t r o n i č k u  k o m u n i k a c i j s k u 
infrastrukturu i povezanu opremu u pokretnoj mreži 
za pružanje komunikacijskih usluga putem 
elektromagnetskih valova (bez korištenja vodova) 
planira se izgradnjom povezane opreme (osnovne 
postaje-OP) i njihovih antenskih sustava s antenskim 
prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim 
i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima 
i izvan njih.
(2) Lokacije planiranih osnovnih postaja postave 
definira se Prostornim planom Županije, a lokacije 
antenskih prihvata na izgrađenim i planiranim 
građevinama omogućavaju se bez ograničenja.
(3) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku 
infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih 
usluga putem elektromagnetnih valova dozvoljava 
se dogradnju, odnosno rekonstrukciju, te eventualno 
proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili 
kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći 
računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih 
operatora.

Članak 106a.

(1) Na kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni 
sustavi - 2.A. Promet, pošta i elektroničke 
komunikacije označene su aktivne lokacije 
samostojećeg antenskog stupa i moguće gradnje 
područja elektroničkih komunikacijskih zona 
radijusa od 750 do 2000 m za smještaj samostojećih 
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antenskih stupova. Gradnja građevina elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 
(samostojeći antenski stup / u pravilu tipski, a za koji 
je nadležno Ministarstvo izdalo rješenje) moguća je 
isključivo unutar zona definiranih kartografskim 
prikazom 2.A. u z prethodno mišljenje jedinice 
lokalne samouprave  i to:
-	 unutar građevinskih područja naselja i 

izdvojenih građevinskih područja naselja visine 
do 65 m;

- 	 izvan građevinskih područja izgradnja 
samostojećih antenskih stupova do visine 65 m.

(2) Prostorna distribucija baznih postaje s antenskim 
prihvatima na građevinama moguć je gdje god to 
uvjeti omogućavaju.

5.4.	Komunalna infrastruktura

Članak 106b.

(1) Planom su određene su površine i koridori 
infrastrukturnih sustava za promet, vodno 
gospodarstvo i energetiku.
(2) Vođenje infrastrukture treba planirati tako da se 
prvenstveno koriste postojeći pojasevi i ustrojavaju 
zajednički za više vodova, tako da se izbjegnu šume, 
vrijedno poljodjelsko zemljište, da ne razaraju 
cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz 
provedbu načela i smjernica o zaštiti prirode, 
krajobraza i cjelokupnog okoliša. 
(3) Koridori magistralnih vodova moraju biti prema 
propisima udaljeni od vanjske nožice nasipa rijeke 
Save. 
(4) Komunalna infrastruktura gradi se u pravilu u 
koridorima prometnica, prema posebnim propisima i 
pravilima struke te ovim odredbama.

5.4.1.	 Plinoopskrba

Članak 107.

Udaljenost plinovoda od pojedinih građevina mora 
biti u skladu sa odredbama posebnih propisa.

Članak 108.

Izgradnja plinovoda odvijat će se u skladu s glavnim 
i izvedbenim projektom plinske mreže u općini 
Oprisavci.

Članak 109.

Opskrba općine plinom planirana je iz mjerno 
redukcijske stanice (MRS) Donji Andrijevci.

5.4.2.	 Elektroopskrba

Članak 110.

(1) Kod izgradnje trafostanica u naseljima, 
trafostanicu treba povezati na elektroenergetsku 
mrežu podzemnim kablovima. Trafostanice nije 
dozvoljeno graditi u uličnom profilu.
(2) Ovim Planom omogućena je izgradnja novih 
trafostanica koje nisu definirane na kartografskom 
prikazu za potrebe izgradnje građevina unutar svih 
zona građevinskog područja kao i zona izvan 
građevinskog područja na temelju elektroenergetske 
analize, za potrebe građevine/zone ili sadržaja s 
velikom priključnom snagom. Lokaciju nove 
transformatorske stanice TS 10(20)0,4 kV osigurati 
u skladu s planiranim budućim konzumom unutar 
građevinske parcele navedene građevine.	
(3) Za lociranje TS 10(20)/0,4 kV nije potreban 
pristup na javno-prometnu površinu, moguće ih je 
locirati na 1.0 m od međe, odnosno 2,0 m od najbliže 
stambene građevine a moguća je i lokacija unutar 
stambenih, tj. stambeno-poslovnih građevina.
(4) Za MBTS 10(20)/0,4 kV nužno je provesti 
parcelaciju, veličine parcele 8,0x8,0 m. Iznimno, 
površina može biti manja (7,0x5,0 m). Građevine TS 
trebaju biti na novoformiranim katastarskim 
česticama u vlasništvu distributera energije. 
Tehničko energetski uvjeti za opskrbu električnom 
energijom planiranih sadržaja, definirat će se u 
prethodnim elektroenergetskim suglasnostima.
(5) Ako novoj transformatorskoj stanici nije 
omogućen pristup s javno-prometne površine, 
potrebno je osigurati pristup preko susjednih čestica 
uz pravo služnosti prolaza uz trajno osiguranje 
pristupa teškim vozilima s dizalicom u svrhu 
održavanja elektroenergetskih objekata.

Članak 110a.

Za srednjenaponske elektroenergetske kabelske 
dalekovode unutar granica građevinskih područja 
naselja trase/koridore osigurati u površinama javne 
namjene, po mogućnosti u zelenom pojasu ulica. Za 
kabelske dalekovode izvan granica građevinskih 
područja naselja u ili uz ostale infrastrukturne 
koridore.
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Članak 111.

Pri odabiru trase zračnog dalekovoda u pravilu treba 
zaobići građevinska područja i šumske površine.

Članak 112.

Dalekovodima je, ovisno o naponskoj razini, 
potrebno osigurati zaštitne koridore i to:
- 40 kV ZDV (48+48m)	 	 96m
- 220 kV ZDV (45+45m)		 90m
- 110 kV ZDV (43+43 m)		 86m
- 35 kV ZDV (30+30m)	 	 60m
- 10 kV ZDV(15+15m)	 	 30m.

Članak 113.

Ove građevine ne formiraju svoju građevnu česticu, 
a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge 
namjene u skladu s odredbama posebnog propisa i to 
na način:
-	 nije dozvoljena gradnja objekata ispod zračnog 

dalekovoda,
-	 novo planirane objekte locirati tako da 

udaljenost horizontalne projekcije najbližeg 
dalekovoda u neotklonjenom položaju, od 
objekta bude veća od 5,0 m,

-	 u slučaju izvođenja metalne ili žičane ograde 
pridržavati se kriterija da sigurnosna udaljenost 
voda od metalne ili žičane ograde iznosi 3,0 m,

-	 prostor ispod dalekovoda koji će služiti za 
pristup vozilima, parking i manipulativni 
prostor treba izvesti tako da sigurnosna visina 
gore navedenog dalekovoda iznad definitivno 
uređene površine bude min. 7,0 m,

-	 u tijeku izgradnje i eksploatacije nikada se ne 
smije ugroziti sigurnosna udaljenost između 
strojeva, građ. skele, predmeta kojima se 
manipulira i bližeg vodiča DV-a, a koja iznosi 
4,0 m,

-	 nije dopušteno skladištenje lakozapaljivog 
materijala (skladište benzina, ulja, eksploziva i 
sl.) u nadzemnim objektima i na otvorenom 
prostoru ispod i u blizini dalekovoda. 
Sigurnosna udaljenost između dalekovoda i 
nadzemnih objekata u kojima se nalazi 
lakozapaljivi materijal jednaka je visini stupa 
uvećanoj za 3,0 m,

- 	 investitor je dužan predvidjeti mjere zaštite na 
radu i zaštite od požara kako ne bi došlo do 
nesreće i ispada dalekovoda uzrokovanih 
izgradnjom kao i kasnijom eksploatacijom 
planiranog zahvata u prostoru (uključujući i 
proces rada) u neposrednoj blizini DV-a,

- 	 omogućiti nesmetan pristup djelatnicima 
HEP-a u trasu DV-a tijekom redovitog 
održavanja kao i u hitnim intervencijama,

- 	 sve eventualne štete nastale na objektima 
HEP-a, a proistekle iz nepoštivanja ovih 
uvjeta, bit će otklonjene na teret investitora 
planiranog zahvata u prostoru,

- 	 svi troškovi zahvata, a koji bi mogli proizaći iz 
uvjeta (razne rekonstrukcije, pojačane 
izolacije, izrada elaborata, nadzor i dr.) izvest će 
se na teret investitora planiranog zahvata u 
prostoru.

Članak 113a.

Planirane trase/koridori  vodiča kabelskih 
dalekovoda su orijentacijske, te ih je moguće 
pomicati sukladno ovim Odredbama.

Članak 113b.

(1) Planom se omogućava izgradnja postrojenja za 
korištenje obnovljivih izvora energije uz slijedeće 
uvjete:
a) 	 u izdvojenim građevinskim područjima 
gospodarske namjene, u zonama označenim kao (I) 
dozvoljava se izgradnja postrojenja za korištenje 
obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, 
instalirane snage do uključivo 3 MW, što 
podrazumijeva:
-   	 postrojenja za proizvodnju električne energije 

iz sunčeve energije (solarna elektrana),
-   	 postrojenja za proizvodnju električne energije 

iz bioplina i biomase,
-   	 postrojenja  za preradu otpadnih tvari u svrhu 

proizvodnje električne energije i toplinske 
energije,

-   	 elektrane na tekuća biogoriva,
-   	 geotermalne elektrane,

b) 	 izvan građevinskog područja  nase l ja 
omogućuje se izgradnja postrojenja za korištenje 
obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, 
instalirane električne snage do uključivo 3 MW. 
Postrojenja  snage do uključivo 3 MW, koja se mogu 
graditi kao samostalne cjeline u sastavu građevine za 
poljoprivrednu proizvodnju, plastenike, staklenike i 
farme su:
-  	 postrojenja za kogeneraciju koja koriste 

otpadne tvari iz procesa proizvodnje za potrebe 
proizvodnje toplinske i električne energije,

-   	 postrojenja za proizvodnju električne energije 
iz sunčeve energije isključivo na krovove i 
pročelja građevina izvan građevinskog 
područja, ne dozvoljava se postava samostalnih 
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solarnih elektrana na poljoprivrednom i 
šumskom zemljištu.

(2) Građevine za proizvodnju energije iz obnovljivih 
izvora ne mogu se planirati u području posebnog 
ornitološkog rezervat Bara Dvorina i značajnom 
krajobrazu Gajne te u području rasprostranjenosti 
ugroženih i rijetkih stanišnih tipova kao i staništa 
strogo zaštićenih vrsta.
(3) Dozvoljava se postava solarnih kolektora i/ili 
fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada u  
građevinskim područjima naselja i izdvojenim 
građevinskim područjima svih namjena.

5.4.3.	 Odvodnja

Članak 114.

Planiran je razdjelni sustav odvodnje.

Članak  115.

Odvodnja naselja općine Oprisavci riješit će se 
izgradnjom  nepropusne kanalizacije, crpnih stanica 
i uređaja za pročišćavanje prije upuštanja u rijeku 
Savu kod naselja Oprisavci i Novi Grad .

Članak 116.

Pri izdavanju akta za građenje potrebno je kanalsku 
mrežu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda 
predvidjeti prvenstveno u koridorima prometnica. 
Ako to nije moguće, može ju se predvidjeti i izvan 
njih. Lokacija uređaja za pročišćavanje u  naseljima 
Oprisavci i Novi Grad odredit će se aktom za 
građenje.

5.4.4.	 Vodoopskrbni sustav

Članak 117.

Vodozaštitno područje Prnjavor treba zaštititi od 
utjecaja potencijalnih zagađivača pri izdavanju 
lokacijskih dozvola za novu gradnju.

Članak 118.

U zoni vodozaštite zabranjuje se upotreba pesticida u 
poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak 119.

(1) Pri izdavanju akta za građenje potrebno je 

planiranu mrežu vodovoda predvidjeti u koridorima 
prometnica u za to osiguranim koridorima. Ako to 
nije moguće, može ju se predvidjeti i izvan njih.
(2) Kod gradnje vodoopskrbnih mreže mora se 
predvidjeti vanjska hidrantska mreža za gašenje 
požara.

Članak  120.

Mrežu vodoopskrbe treba graditi istovremeno s 
gradnjom kanalizacije.

Članak  121.

Za vodozaštitno područje crpilišta Pmjavor moraju 
se primjenjivati odredbe iz Odluka o zaštitnim 
mjerama i zonama sanitarne zaštite.

5.4.5.	 Uređenje vodotoka

Članak 122.

Uz rijeku Savu treba osigurati zaštitni pojas širine 50 
m od nasipa.

Članak 123.

Uz ostale vodotoke treba osigurati pojas u širini od 
10 m obostrano.

Članak 124.

Za melioracijsku odvodnju će se i dalje uređivati 
kanalska mreža s potrebnim objektima.

6.	 MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I 
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I 
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1.	Krajobrazne i prirodne vrijednosti

Članak 125.

(1) Na području općine Oprisavci nalaze se sljedeća 
područja zaštićena temeljem posebnog propisa:

1.	 Manji dio posebnog ornitološkog rezervata 

“Bara Dvorina“ kraj Donje Bebrine,

2.	 „Gajna“ u kategoriji značajnog krajobraza.
(2) Posebni rezervat Bare Dvorine je područje 
osobitog značenja radi svoje jedinstvenosti, 
rijetkosti ili reprezentativnosti, i predstavlja stanište 
ugrožene divlje svojte, a osobitog je znanstvenog 
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značenja i namjene s propisanim sljedećim mjerama:
- u posebnom rezervatu nisu dopuštene radnje i 

djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog 
kojih je proglašen rezervatom (branje i 
uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i 
ubijanje životinja, uvođenje novih bioloških 
svojti, melioracijski zahvati, razni oblici 
gospodarskog i ostalog korištenja i slično),

- u posebnom rezervatu dopušteni su zahvati, 
radnje i djelatnosti kojima se održavaju ili 
poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava 
zbog kojih je proglašen rezervatom,

- u posebnom rezervatu za dopuštene zahvate, 
radnje i djelatnosti kojima se održavaju ili 
poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava 
zbog kojih je proglašen rezervatom potrebno je 
zatražiti dopuštenje Ministarstva kulture 
(ministarstva nadležnog za poslove zaštite 
prirode),

- za građenje i izvođenje radova, zahvata i radnji 
potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode od 
upravnog tijela u Županiji nadležnog za poslove 
zaštite prirode, a za zahvale izvan građevinskog 
područja od važnosti za Republiku Hrvatsku 
uvjete utvrđuje Ministarstvo kulture.

 
(3) Značajni krajobraz Gajna je prirodni ili 
kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i 
biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne 
vrijednosti, ili krajobraz očuvanih jedinstvenih 
obilježja karakterističnih za pojedino područje, 
namijenjen odmoru i rekreaciji ili osobito vrijedni 
krajobraz utvrđen sukladno odredbama posebnog 
propisa s propisanim sljedećim mjerama:

- u značajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati 

i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je 

proglašen,

- za građenje i izvođenje radova, zahvata i radnji 

potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode od 

upravnog tijela u Županiji nadležnog za poslove 

zaštite prirode.
 
(4) Unutar područja općine nalaze se područja 
definirana sukladno EU ekološkoj mreži NATURA 
2000. Ekološka mreža proglašena je Uredbom Vlade 
Republike Hrvatske. Na području općine nalaze se:
- područja očuvanja značajna za vrste i stanišne 

tipove:
- HR 2000426 Dvorina
- HR 2000427 Gajna
-     HR 2001311 Sava nizvodno od Hrušćice
- područja očuvanja značajna za ptice:
-     HR 1000005 Jelas polje.
 

(5) U slučaju zahvata unutar površina definiranih 
područjima Ekološke mreže koji mogu bitno utjecati 
na istu potrebno je provesti prihvatljivosti zahvata na 
prirodu, a sve prema važećem propisu.

(6) Ekološki vrijedna područja koja se nalaze na 
području obuhvata Plana treba sačuvati i vrednovati 
u skladu sa odredbama posebnih propisa.

(7) Za područja ekološke mreže HR2000426 
Dvorina, HR 2000427 Gajna i HR 2001311 Sava 
nizvodno od Hrušćice propisuju se smjernice zaštite:
-	 osigurati poticaje za očuvanje biološke 

raznolikosti,	
-	 očuvati vodena i močvarna staništa u što 

prirodnijem stanju, a po potrebi izvršiti 
revitalizaciju,

-	 osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i 
močvarnim  staništima koja je nužna za 
opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških 
vrsta,

-	 očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva 
vodotoka vode ili ih poboljšati, ukoliko su 
nepovoljna za opstanak staništa i njihovih 
značajnih bioloških vrsta,

-	 održavati povoljni režim voda za očuvanje 
močvarnih staništa,

-	 očuvati povoljni sastav mineralnih hranjivih 
tvari u vodi i tlu močvarnih staništa,

-	 očuvati biološke vrste značajne za tip; ne 
unositi strane (alohtone) vrste i genetski 
modificirane organizme,

-	 u zaštiti štetnog djelovanja voda dati prednost 
korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao 
prostore za zadržavanje poplavnih voda, 
odnosno njihovu odvodnju,

-	 vađenje šljunka provoditi na povišenim 
terasama ili u neaktivnom području, a 
izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim 
koritima i poplavnim ravnicama,

-	 ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova,
-	 očuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te 

dopustiti prirodne procese, uključujući eroziju,
-	 gospodariti travnjacima putem ispaše i 

režimom košnje, prilagođene stanišnom tipu uz 
prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja 
i mineralnih gnojiva, 

-	 očuvati povoljni omjer između travnjaka i 
staništa, uključujući i sprečavanje procesa 
sukcesije (sprečavanje zarastanja travnjaka i 
cretova i dr.),

-	 očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti 
mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih 
travnjaka,

-	 očuvati povoljni vodni režim, uključujući 
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visoku razinu podzemne vode na područjima 
cretova, vlažnih travnjaka i zajednice visokih 
zeleni.

(8) Za područje ekološke mreže HR1000005 Jelas 
polje propisuju se smjernice zaštite:
-	 osigurati poticaje šaranskim ribnjacima za 
očuvanje ornitološke vrijednosti,
-	 pažljivo provoditi regulaciju vodotoka,
-	 revitalizirati vlažna staništa uz rijeke,
-	 regulirati lov i sprečavati krivolov,
-	 ograničiti širenje područja pod intenzivnim 

poljodjelstvom,
-	 osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo 

i stočarstvo,
-	 u gospodarenje šumama provoditi sukladno 

načelima certifikacije šuma prilikom dovršnog 
sijeka većih šumskih površina, gdje god je to 
moguće i  prikladno,  ostavljat i  manje 
neposječene šume,

-	 u gospodarenje šumama izbjegavat i uporabu 
kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških 
kontrolnih sredstava; ne koristiti genetski 
modificirane organizme,

-	 očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; 
ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski 
modificirane organizme,

-	 u svim šumama osigurati stalni postotak zrelih, 
starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, 
osobito stabala s dupljama,

-	 u gospodarenju šumama osigurati prikladnu 
brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih 
svojti, te sustavno praćenje njihova stanja 
(monitoring),

-	 pošumljavanje, gdje dopuštaju uvjeti staništa, 
obavljati autohtonim vrstama drveća u sustavu 
koji održava prirodni sustav, koristeći prirodi 
bliske metode; pošumljavanje ne šumskih 
površina obavljati samo gdje je opravdano uz 
uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki ne 
šumski stanišni tipovi.

(9) Na području općine Oprisavci registrirane su 
zaštićene i ugrožene vrste, za čija staništa su mjere 
zaštite propisana rješenjima o zaštiti:
a)  Sisavci: šišmiši - sivi dugoušan (Plecotus 

austr iacus),  velikouhi šišmiš (Myotis 
bechsteinii), vidra i močvarna rovka

b)  Ptice: mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus), 
štekavac ( Halieetus albicilla), velika bijela 
(Egretta alba), patka kreketaljka (Anas 
strepera), eja močvarica (Circus aeruginosus), 
škanjac osaš (Pernis apivorus), crnja lunja 
(milvus migrans), crna roda(Ciconia nigra), 
patka njorka (Aythya nyroca)

c)  Vodozemci: crveni mukač (Bombina bombina), 
gatalinka (Hyla arborea), veliki panonski 
vodenjak (Triturus cristatus dobrogicus) 

d)  Gmazovi: barska kornjača (Emys orbicularis)
e)  Ribe: šaran (Ciprynus carpio), veliki vijun 

(Cobitis elongata), bolen (Aspius aspius), karas 
(Carassius carassius) , kečiga (Acipenser 
ruthenus), belica (Leucaspius delineatus), jež 
(Leuciscus idus), manjić (Lota lota), piškur 
(Misgurnus fossilis), nosara (Vimba vimba)

f)  Leptiri: močvarni plavac (Maculinea alcon), 
šareni ve (Nymphalis vaualbum).

(10) Od tipova staništa koji zahtijevaju provođenja 
mjera očuvanja sukladno odredbama posebnog 
propisa prisutni su:
-	 vlažne livade Srednje Europe,
-	 vlažni, nitrofilni travnjaci i pašnjaci,
-	 vrbici na sprudovima,
-	 poplavne šume vrba,
-	 poplavne šume topola,
-  	 poplavne šume hrasta lužnjaka.

	

(11) Karta staništa područja općine Oprisavci 

ugrađena je u tekstualni dio Plana s definiranim 

pojedinačnim mjerama zaštite za navedena staništa.

Članak 126.

Na području PPUO Oprisavci treba provoditi 
sljedeće mjere očuvanja:
- osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i 

močvarnim staništima koja je nužna za 
opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških 
vrsta i očuvati povezanost vodnog toka,

- izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene 
vodnog ražima vodenih i močvarnih staništa 
ukoliko to nije potrebno za zaštitu života ljudi i 
naselja,

- u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati 
prednost korištenju prirodnih retencija i 
vodotoka kao prostora za zadržavanje 
poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju,

- gospodariti travnjacima putem ispaše i 
režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, 
te očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip 
što podrazumijeva neunošenje stranih 
(alohtonih) vrsta i genetski modificiranih 
organizama, te uzgoj autohtonih svojti biljaka i 
životinja,

- očuvati povoljan omjer između travnjaka i 
šikara, uključujući i sprečavanje procesa 
sukcesije (sprečavanje zarašćivanje travnjaka i 
dr.),
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- u gospodarenju šumama osigurati prikladnu 
brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih 
svojti, a sustavno praćenje njihova stanja te 
očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, 
pašnjaci i dr.) i šumske rubove. Prilikom 
dovršnog sijeka većih šumskih površina, gdje 
god je moguće ostavljati manje neposječene 
površine,

- u slučaju zahvata unutar površina definiranih 
područjima Ekološke mreže koji mogu bitno 
utjecati na istu potrebno je provesti ocjenu 
prihvatljivosti zahvata na prirodu, a sve prema 
važećem propisu.

Članak 126.a

Definiraju se mjere zaštite šumskih površina:
-	 prije zahvata na šumskom zemljištu izvršiti 

valorizaciju na način da se izbjegavaju zahvati u 
sastojinama gospodarskih jednodobnih šuma 
(uređajni razredi hrasta lužnjaka 140 godina, 
hrasta kitnjaka 120 godina, obične bukve 100 
godina), sastojine koje su u fazi oplodne sječe, 
sastojine I i II dobnog  razreda, sastojine u 
kojima je Osnovom ili Programom propisana 
sanacija ili konverzija. Ukoliko se u gore 
navedenim sastojinama ipak planira, nastojati 
da se zahvati izvode u dijelovima površina 
navedenih sastojina koji su lošije kvalitete, 
slabijeg zdravstvenog stanja, smanjenog 
obrasta, sastojine lošijeg i smanjenog prirasta  
(manjeg od 2%), sastojine slabije drvne zalihe 

3(manje od 300 m /ha),
-	 u sastojinama prebornih šuma ukoliko se 

zahvati u prostoru ne mogu izbjeći treba izvršiti 
valorizaciju i zahvat planirati u sastojinama: 

3slabije drvne zalihe (manje od 200 m /ha), 
sastojinama niskog prirasta (manjeg od 2,0%), 
sastojinama lošijeg boniteta (III, IV, V),

-	 prilikom planiranja zahvata izbjegavati 
usitnjavanje površina obraslih šumom na manje 

2od 1000 m  u svrhu očuvanja stabilnosti i 
bioraznolikosti šumskog ekosustava,

-	 u sastojinama zaštitnih šuma koje služe za 
zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge 
imovine, dokumentom prostornog uređenja 
izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi 
ugrozili njihovu zaštitnu ulogu,

-	 izbjegavati promjenu namjene šuma i šumskog 
zemljišta ako je ono predviđeno za sadnju 
višegodišnjih nasada na kojima je odobreno 
pravo služnosti ili se planira osnivanje 
služnosti,

-	 u ci l ju  očuvanja s tabi lnost i  šumskog 
ekosustava, nova eksploatacijska polja planirati 

vrednujući kriterije iz Uredbe o postupku i 
mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi 
i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike 
Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih 
sirovina,

-	 prilikom zahvata izvršiti valorizaciju staništa 
divljih životinja kroz formirana lovišta na tom 
području na način da se infrastrukturnim i 
vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi 
slobodna migracija divljači karakteristične za to 
pod ruč j e ,  ne  uman j i  bon i t e t  l ov i š t a 
smanjivanjem površina lovišta ispod 1000 ha na 
kontinentu, ili više od 20% površine lovišta ili 
lovno produktivne površine.

Članak 126b.

Planom se propisuju sljedeći uvjeti zaštite prirode:
- 	 prometnice je, u najvećoj mogućoj mjeri, 

p o t r e b n o  p l a n i r a t i  i z v a n  p o d r u č j a 
rasprostranjenosti ugroženih i rijetkih stanišnih 
tipova te staništa strogo zaštićenih vrsta;

-	 sadržaje u blizini rijeke Save je potrebno 
planirati na način da se očuva prirodna obala i 
priobalna vegetacija rijeke Save.

6.2.	Zaštita nepokretnih kulturnih dobara

Članak 127.

(1) Na području općine Oprisavci nalaze se sedam 
registriranih arheoloških lokaliteta, te petnaest 
evidentiranih lokaliteta iz prapovijesnog antičkog i 
srednjovjekovnog razdoblja:
A.  REGISTRIRANI ARHEOLOŠKI 

LOKALITETI (upisani na listu registriranih 
kulturnih dobara RH):

1. NOVI GRAD "Gradina", prapovijesno 
nalazište, broj Z-1709,

2. OPRISAVCI "Žabljača", prapovijesno i 
srednjovjekovno nalazište, broj Z-1710,

3. OPRISAVCI "Vrtlovi", prapovijesno i 
srednjovjekovno nalazište, broj Z-4906,

4. POLJANCI "Paljevine", prapovijesno 
arheološko nalazište koje se rasprostire na 
području naselja Donja Bebrina u Općini 
Klakar i naselja Poljanci u Općini Oprisavci, 
broj Z-4832,

5. STRUŽANI "Vrtlovi", prapovijesno i 
srednjovjekovno nalazište, broj Z-1717,

6. STRUŽANI "Vrtlovi, Kućiste, Veliki 
Trstenik", prapovijesno i srednjovjekovno 
nalazište, broj Z-4956.
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B.  EVIDENTIRANI ARHEOLOŠKI 
LOKALITETI:

1. NOVI GRAD "Seoštine", prapovijesno i 
srednjovjekovno nalazište

2. PRNJAVOR SVILAJ "Popovača", 
srednjovjekovno nalazište

3. ZOLJANI "Vrtla", prapovijesno i 
srednjovjekovno nalazište

4. ZOLJANI "Čemešac", prapovijesno i 
srednjovjekovno nalazište

5. ZOLJANI "Bregovi", prapovijesno i 
srednjovjekovno nalazište

6. NOVI GRAD "Dvorine", prapovijesno 
nalazište

7. OPRISAVCI "Gajna", prapovijesno, antičko i 
srednjovjekovno nalazište

8. POLJANCI "Donje polje", prapovijesno i 
antičko nalazište

9. POLJANCI "Mulinac", antičko nalazište
10. POLJANCI "Majur", prapovijesno nalazište
11. POLJANCI "Krivak", prapovijesno nalazište
12. POLJANCI "Polje", prapovijesno nalazište
13. SVILAJ "Mikićka", srednjovjekovno 

nalazište
14. SVILAJ "Gornje livade", srednjovjekovno 

nalazište
15. SVILAJ "Donje polje", srednjovjekovno 

nalazište.

(2) Registriranim arheološkim lokalitetima utvrđene 
su granice rasprostranjenosti. Na tim se lokalitetima, 
svi zemljani radovi koji uključuju kopanje zemljišta 
dublje od 40 cm moraju se izvesti ručnim iskopom 
pod nadzorom i uputama arheologa uz prethodno 
utvrđene posebne uvjete zaštite i odobrenje 
Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, koji 
može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih 
arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja 
na navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima 
arheoloških istraživanja, bez obzira na prethodno 
izdane uvjete i odobrenje.
(3) Evidentiranim arheološkim lokalitetima se  zbog  
neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice pa su 
locirani položajem. Stoga se površine na kojima su 
locirani ovi lokaliteti mogu koristiti na dosad 
uobičajeni način, a ukoliko se na istima planira 
izvođenje građevinskih radova potrebno je ishoditi 
posebne uvjete zaštite te prethodno odobrenje ovog 
Konzervatorskog odjela.

(4) Ukoliko bi se na ostalim područjima općine 
Oprisavci prilikom izvođenja građevinskih ili bilo 
kojih drugih zemljanih radova otkrilo arheološko 
nalazište ili nalaz, osoba koja izvodi radove dužna je 
iste prekinuti te bez odlaganja obavijestiti nadležni 

Konzervatorski odjel kako bi se sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja i 
zaštite nalazišta ili nalaza.

Članak 128.

Na području općine Oprisavci nalazi se zaštićeno 
nepokretno kulturno dobro – pojedinačno Crkva 
Imena Marijinog u Svilaju (Z-1302).

Članak 129.

(1) Na zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru - 
Crkvi Imena Marijinog u Svilaju te sakralnim 
g rađev inama  U zv i š en j a  S ve tog  K r i ža  u 
Oprisavcima, Svetog Luke u Trnjanskim Kutima i 
kapela u drugim naseljima građevni se zahvati mogu 
izvoditi isključivo prema posebnim uvjetima 
nadležnog Konzervatorskog odjela u Slavonskom 
Brodu.
(2) Građevine iz stavka 1. se moraju održavati tako 
da se štite sva njihova arhitektonska obilježja.

Članak 130.

(1) Na području općine Oprisavci utvrđeno je više 
etnoloških materijalnih spomenika tradicijskog 
graditeljstva u naseljima:
-  Kuti (zidani kućari i vrjednija tradicijska kuća 

„fronta putu);
- Poljanci (vrijedne tradicijske kuće);
- Oprisavci (sačuvani potezi kuća i pojedinačne, 

etnološki vrijedne građevine - spomenici pučke 
graditeljske baštine);

- Svilaj (kuće „čelo putu“, kuće „fronta putu“ i 
zgrada konjušarnice austrougarske vojske);

- Prnjavor (tradicijska kuća ,,fronta putu" i 
poklonac od pečene opeke na  križanju glavne 
seoske ceste prema Kupini);

- Novi Grad (kuće „fronta putu", kuće ,,čelom 
putu“ i zidani kućari s kućnom ogradom i 
štagljem); 

- Stružani (tradicijske zgrade).

(2) Za zahvate na navedenim građevinama i pratećim 
okućnicama do donošenja akata o zaštiti u svrhu 
očuvanja tradicijskog graditeljstva primjenjuju se 
odredbe posebnog propisa.

Članak 131.

Za svaku pojedinačnu povijesnu građevinu kod koje 
su utvrđena spomenička svojstva kao najmanja 
granica zaštite utvrđuje se pripadajuća parcela, ili, 
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njezin povijesni vrijedni dio. Povijesne građevine, 
obnavljaju se cjelovito zajedno s njihovim okolišem 
i pristupom zgradi, vrtom, perivojem, voćnjakom, 
dvorištem i sl.

Članak 132.

Vrijedne gospodarske zgrade (uz tradicijske 
građevine to su i građevine koje pripadaju 
industrijskoj arhitekturi) moraju se sačuvati bez 
obzira na nemogućnost zadržavanja njihove  izvorne 
namjene te se mogu prenamijeniti u drugu namjenu 
koja će poslužiti u svrhu predstavljanja i 
promoviranja tradici jskog i  industr i jskog 
graditeljstva.

Članak 133.

Spomen biste, spomen obilježja, grobnice i drugi 
elementi javnih obilježja ne mogu se uklanjati, 
premještati, ili na njime bilo što raditi bez 
prethodnog odobrenja nadležnog Konzervatorskog 
odjela.

Članak 134.

(1) Za Općinu Oprisavci je od iznimnog značaja i 
tipično prisavska, ruralna matrica sela uvjetovana 
konfiguracijom terena. Riječ je o tipu naselja, 
formiranih na savskoj gredi, izduženom i povišenom 
terenu između rukavaca r i jeke,  nastalom 
djelovanjem voda. Na takvom terenu formirana su 
naselja kao jednoredni ili dvoredni niz kuća ispred 
kojih je put i široka ledina u depresiji. Takve su 
površine prepoznatljive u Oprisavcima, Prnjavoru i 
Novom Gradu. Za očuvanje ledine kao ruralnog 
oblika na njoj preporuča se zabrana građenja: 
visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje i 
rekultivaciju ledine u park ili perivoj osim 
uobičajenih pri laza i  bereka.  Komunalnu 
infrastrukturu moguće je dozvoliti kad druge trase 
nisu moguće i kad nadzemni dijelovi nisu vidljivi i ne 
ometaju održavanje ledine. Prilikom zahvata na 
ovim prostorima potrebno je ishoditi prethodno 
odobrenje Konzervatorskog odjela u Slavonskom 
Brodu.
(2) Na kartografskom prikazu Uvjeti za korištenje, 
uređenje i zaštitu prostora ove površine su naznačene 
crtkano i strelicama.

Članak 135.

Na registriranim arheološkim lokalitetima, svi 
zemljani radovi koji uključuju ukapanje zemljišta 
dublje od 40 cm, moraju izvesti ručnim iskopom pod 

nadzorom i uputama arheologa uz prethodno 
utvrđene posebne uvjete zaštite i odobrenje 
Konzervatorskog odjela u Osijeku, koji može 
propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških 
iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na 
navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima 
arheoloških istraživanja, bez obzira na prethodno 
izdane uvjete i odobrenje.

Članak 136.

(1) Evidentiranim se arheološkim lokalitetima zbog 
neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice pa su 
locirani položajem.
(2) Stoga se površine na tim lokalitetima mogu 
koristiti na dosada uobičajeni način, a ukoliko se na 
istima planira izvođenje građevinskih radova, 
potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite, te 
prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u 
Osijeku.
(3) Ukoliko bi se na preostalom području općine 
prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih 
zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili 
nalaze, radove je nužno prekinuti, te o navedenom 
bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u 
Osijeku, kako bi se sukladno odredbama posebnog 
propisa poduzele odgovarajuće mjere osiguranja, te 
zaštite nalazišta i nalaza.

Članak 137.

Spomenici antifašizma (spomen obilježja) na 
području općine Oprisavci su:
1.	 NOVI GRAD - Spomen ploča palim borcima i 

ŽFT (Društveni dom),
2.	 OPRISAVCI - Spomen ploča palim borcima 

(Zadružni dom),
3.	 PRNJAVOR - Spomen ploča palim borcima 

(Vatrogasni dom),
4.	 TRNJANSKI KUTI - Spomen ploča palim 

borcima i ŽFT (Dom kulture).

Članak 138.

Spomen-obilježja iz prethodnog članka su lokalnog 
značaja, a sukladno posebnom propisu Općinsko 
vijeće može ih proglasiti zaštićenima, radi 
sprečavanja nekontroliranog rušenja i kvalitetnijeg 
održavanja.

Članak 139.

	 Brisan.
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Članak 140.

	 Brisan.

7.	 POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 141.

(1) Planom gospodarenje otpada Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. definiran je 
sustav gospodarenja otpadom  za cijelo područje 
Brodsko - posavske županije s predviđenim 
županijskim centrom  za  gospodarenje  otpadom 
„Šagulje“ izvan područja općine Oprisavci, a ista je 
usklađena s Prostornim planom Brodsko- posavske 
županije.
(2) Reciklažna dvorišta su građevine namijenjene 
razvrstavanju i privremenom skladištenju otpada i 
planiraju se za Općinu Oprisavci.
(3) U naseljima će se odrediti lokacije zelenih otoka.

Članak 142.

(1) Planom se određuje lokacija reciklažnog dvorišta 
(RD) za potrebe općine Oprisavci u izdvojenom 
građevinskom području uz naselje Oprisavci.
(2) Lokacija reciklažnog dvorišta (RD) je označena 
na kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni 
sustavi -  2.C. Vodnogospodarski sustav i 
gospodarenje otpadom.
(3) Reciklažno dvorište je posebno opremljen, 
nadzirani ograđeni prostor namijenjen za odvojeno 
sakupljanje otpada iz kućanstava u kojem se 
besplatno može odložiti i privremeno skladištiti 
otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, 
elektronički otpad te krupni (glomazni) komunalni 
otpad. Planirano reciklažno dvorište je otvorenog 
tipa, u kojeg građani mogu i osobno dovoziti svoj 
reciklažni materijal. Reciklažno dvorište mora imati 
odgovarajući broj spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada.
(4) U reciklažnom dvorištu mogu se predvidjeti 
posebna odjeljenja s kontejnerima i plohama za 
prihvat i privremeno skladištenje različitih vrsta 
otpadnih tvari: 
a)  površina za glomazni otpad;
b)  površina za privremeno skladištenje papira, 

stakla, PET i ALU otpada; 
c)  površine za privremeno skladištenje opasnog 

otpada iz domaćinstva (npr. ambalaže od 
pesticida, boja, sredstava za čišćenje, otapala, 
ljepila, živinih svjetiljki, neonskih rasvjetnih 
tijela, starih živinih termometara, istrošenih 
akumulatora, baterija, motornih ulja, ambalaže 

i filtara motornih ulja i dr.).

(5) Planom se za izgradnju reciklažnog dvorišta 
određuju sljedeći detaljni uvjeti:
-  otpad  je potrebno obrađivati i skladištiti na 

takav način da se onemoguće i spriječe emisije u 
zrak i okolni prostor;

-  podna površina na kojoj se odlaže otpad i 
prometno-manipulativne površine reciklažnog 
dvorišta mora biti izvedena vodonepropusno;

-  zaseban plato mora biti osiguran za postavu 
prikladnih kontejnera za smještaj i separaciju 
otpada; 

-  zaseban dio dvorišta, nad kojim se može 
postaviti nadstrešnica, mora biti osiguran za 
sakupljanje, separaciju i obradu reciklažnog 
otpada;

-  za potrebe rada reciklažnog dvorišta (smještaj 
zaposlenika, administracija) može se postaviti 
metalni kontejner sa sanitarnim čvorom;

- reciklažno dvorište mora biti priključeno na 
električnu mrežu;

- reciklažno dvorište mora biti priključeno na 
javni vodoopskrbni sustav, ali je u prvoj etapi 
izgradnje (do izgradnje javnog vodoopskrbnog 
sustava) moguća i opskrba sanitarnom vodom 
putem odgovarajućeg spremnika (rezervoara);

-  reciklažno dvorište će biti opremljeno uređajem 
za gašenje, dojavu i sprječavanje širenja požara;

- sanitarni čvor može biti do izgradnje javnog 
sustava odvodnje priključen na nepropusnu 
septičku jamu;

- oborinske vode s prometno - manipulativnih i 
sličnih površina treba prije ispuštanja u teren 
pročistiti na odvajaču (separatoru) masti, ulja i 
lakih tekućina mineralnog porijekla;

 procjedne vode s površina na kojima se odlaže 
otpad se moraju skupljati u bazenima za 
procjedne  vode i odvoziti na uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda;

- prostor unutar reciklažnog dvorišta mora biti 
prilagođen vozilima koji dovoze i odvoze 
otpad;

-  ograda prema cesti i susjednim česticama može 
biti žičana ili metalna, a visina ograde mora 
iznositi  najmanje 1,80 m.

(6) Kolni pristup reciklažnom dvorištu treba 
zadovoljavati minimalne uvjete za pristup vozila.
(7) U namjenskom prostoru će se skladištiti opasne 
komponente komunalnog otpada (ambalaža u kojoj 
su bili pohranjeni pesticidi, boje, ulja, sredstva za 
čišćenje, otapala, ljepila, živine svjetiljke, neonske 
lampe, dotrajali živini termometri i sl., istrošeni 
akumulatori i baterije, motorna ulja, ambalaža i filtri 
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za motorna ulja, i sl.). Na predmetnoj lokaciji opasni 
otpad se neće (trajno) odlagati, već se mora redovito 
predavati ovlaštenim skupljačima na daljnje 
postupanje.
(8) Prostor za prihvat opasnih komponenti 
komunalnog otpada će biti uređen u posebnom dijelu 
reciklažnog dvorišta i ograđen. U okviru te površine 
opasne komponente iz komunalnog otpada 
privremeno će se pohranjivati u namjenskim 
posudama, tzv. eko-kontejnerima, spremnicima za 
akumulatore te drugim posebnim spremnicima.
(9) Reciklažna dvorišta za odlaganje komunalnog 
otpada se mogu se urediti / organizirati i unutar 
drugih postojećih ili planiranih gospodarskih 
(proizvodno-poslovnih) zona.
(10) Uređenje reciklažnog dvorišta vrši se 
neposrednom primjenom ovog Plana.

Članak 142a.

„(1) Planom se određuje lokacija reciklažnog 
dvorišta građevnog otpada (RGO) za potrebe općine 
Oprisavci u naselju Oprisavci.
(2) Lokacija reciklažnog dvorišta građevnog otpada 
(RGO) je označena na kartografskom prikazu broj 2. 
Infrastrukturni sustavi - 2.C. Vodnogospodarski 
sustav i gospodarenje otpadom.
(3) Planom se za izgradnju reciklažnog dvorišta 
građevnog otpada (RGO) određuju sljedeći detaljni 
uvjeti:
1.  Oblik i veličina građevne čestice
- površina građevne čestice ne može biti manja 

2od 500 m ,
- najveća dopuštena veličina građevne čestice 

identična je površini zone.

2.  Namjena građevine
-  reciklažno dvorište za građevni otpad (RGO) je 

prostor namijenjen razvrstavanju, mehaničkoj 
obradi i privremenom skladištenju građevnog 
otpada, koji se nakon prikupljanja i obrade 
odvozi na odlagalište građevnog otpada izvan 
obuhvata Plana,

-  unutar ovih površina moguće je planirati sve 
programe i sadržaje koji su potrebni za redovno 
funkcioniranje reciklažnog dvorišta za 
građevni otpad, njegovo održavanje i 
privremeno odlaganje,

3.  Veličina i površina građevine
2- najveća GBP iznosi 200 m ,

- najviša visina građevine iznosi 4 m (ne odnosi 
se na spremnike, cisterne, silose i slično),

- najveći broj etaža: 1 nadzemna etaža,

- prigodom planiranja, projektiranja i odabira 
pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je 
osigurati propisane mjere zaštite okoliša 
(zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, 
svjetlosnog zagađenja, zagađivanja podzemnih 
i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one 
djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš 
ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite 
okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim 
građevnim česticama, odnosno na prostoru 
dosega negativnih utjecaja.

4.  Smještaj građevine na građevnoj čestici
- najmanja udaljenost građevine od susjednih 

građevina iznosi 1/2 visine građevine (h/2), ali 
ne manje od 5 m od granice građevne čestice.

5.  Uvjeti oblikovanja građevina
- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina 

moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim 
procesom.

6.  Uvjeti uređenja građevne čestice
- građevna čestica se prema javno-prometnoj 

površini uređuje sadnjom drveća i ukrasnog 
zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u 
građevinu,

- parkirališta se moraju planirati unutar građevne 
čestice građevine poslovne namjene,

- potreban broj parkirnih mjesta utvrđen je 
Odredbama za provedbu.

7.  Uvjeti priključenja na javno-prometnu 
površinu i komunalnu infrastrukturu

- građevine poslovne namjene mogu se graditi 
unutar građevinskog područja naselja uz uvjet 
da je do građevne čestice izgrađena prometnica 
najmanje širine 5,5 m,

- priključak na građevine vodoopskrbe, 
odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacijsku 
mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta 
nadležnih službi i temeljem poglavlja 5. 
UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI 
TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I 
D R U G I H  I N F R A S T R U K T U R N I H 
SUSTAVA ovih Odredbi.

8.  Mjere zaštite okoliša
- prigodom planiranja i projektiranja nužno je 

osigurati propisane mjere zaštite okoliša.
9.  Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i 

rad osoba smanjene pokretljivosti
- projektiranjem i građenjem mora se omogućiti 

dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti.
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8.	 MJERE SPREČAVANJA 
NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 143.

Prilikom izdavanja akata uređenja prostora za 
građevine gospodarskih (proizvodno-poslovnih) 
djelatnosti, potrebno je u skladu s posebnim 
propisima osigurati mjere sprečavanja nepovoljna 
utjecaja na okoliš  (zaštita od buke, zagađenja zraka, 
v i b r a c i j a ,  e l e k t r o e n e rg e t s k o g  z r a č e n j a , 
pročišćavanje otpadnih voda, tehnološki otpad i sl.)

Članak 144.

Prilikom izdavanja akata uređenja prostora za ostale 
građevine potrebno je osigurati mjere zaštite od 
požara, te osigurati izgradnju zaklona, podruma. 
Prema Smjernicama za planiranje izgradnje 
skloništa, izrađenim za potrebe Prostornog plana 
Županije, općina Oprisavci je u četvrtoj zoni 
ugroženosti. Zato će se zaštita i spašavanje 
stanovnika rješavati izradom zaklona (podruma).

Članak 145.

Brisan

8.1.	Zaštita podzemnih voda

Članak 146.

Radi zaštite podzemnih voda potrebno je prilikom 
izdavanja dozvola za građenje propisati i mjere 
zaštite:
- izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od 

vodonepropusnih elemenata,
- oborinske vode s prometnih površina 

parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnica 
u javnu kanalizaciju,

- naročitu pažnju posvetiti kod uređenja groblja 
da se drenažu i odvodnju izvede u javnu 
kanalizaciju, tj. da se ne ugrožavaju okolna 
naseljena područja.

Članak 147.

Planom je predviđena zona zaštite oko planiranog 
vodocrpilišta pitke vode Pmjavor. Granice će se 
točno odrediti posebnom odlukom.

8.2.	Zaštita od buke

Članak 148.

Radi zaštite od buke, te stvaranja zvučnih barijera 
potrebna je između autoceste i naselja sadnja 
visokog zelenila ili izvedba zaštitnih zidova.

8.3.	Zaštita od požara

Članak 149.

(1) U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara 
na susjedne građevine, građevina mora biti:
- 	 udaljena od susjednih građevina najmanje 4 

metra ili manje ako se dokaze,(uzimajući u 
obzir požarno opterećenje, brzinu širenja 
požara, požarne karakteristike materijala 
građevina, veličinu otvora na vanjskim 
zidovima i dr.) da se požar neće prenijeti na 
susjedne građevine ili

-  	 odvojena od susjednih građevina zidom 
vatrootpornosti 90 minuta koji, u slučaju da 
građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi 
se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 
min) koja nadvisuje krov susjedne građevine 
najmanje 0,5 m ili završava dvostranom 
konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 
1 m ispod pokrova krovišta koji mora biti od 
negorivog materijala najmanje na dužini 
konzole.

( 2 )  P r i l i k o m  g r a d n j e  i l i  r e k o n s t r u k c i j e 
vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko već ne 
postoji, predvidjeti da vanjska hidrantska mreža za 
gašenje požara bude određena prema posebnom 
propisu (Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara).
(3) Prilikom prometa, skladištenja ili držanja 
zapaljivih tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih 
udaljenosti primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim 
tekućinama i plinovima te Pravilnika o zapaljivim 
tekućinama i Pravilnika  o  ukapljenom  naftnom  
plinu.

Članak 150.

(1) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz 
građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom 
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz 
određen prema posebnom  propisu., 
( 2 )  P r i l i k o m  g r a d n j e  i l i  r e k o n s t r u k c i j e 
vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko već ne 
postoji, predvidjeti da vanjska hidrantska mreža za 
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gašenje požara bude određena prema posebnom 
propisu. 

Članak 150a.

Prilikom prometa, skladištenja ili držanja zapaljivih 
tekućina i/ili plinova, glede sigurnosnih udaljenosti 
primijeniti odredbe posebnih propisa.

9.	 MJERE PROVEDBE PLANA

9.1.	Obveza izrade prostornih planova

Članak 151.

(1)  P lanom se  propisu je  obvezna  iz rada 
Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske 
(proizvodno-poslovne) namjene uz naselje Svilaj, 
čiji je obuhvat prikazan kartografskom prikazu 3. 
Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.
(2) Za Urbanistički plan uređenja zone gospodarske 
(proizvodno-poslovne) namjene uz naselje Svilaj 
propisuju se sljedeće smjernice:
- dozvoljena je izgradnja poslovnih i proizvodnih 

građevina (građevine uslužne, trgovačke, 
komunalno-servisne, ugostiteljsko-turističke, 
industrijske, zanatske ili slične namjene), kao i 
njihove različite kombinacije u sklopu jedne 
građevine,

-	 u zoni gospodarske namjene moguće je 
planirati i površine rekreacije, športa i drugih 
pratećih sadržaja: ugostiteljsko-turističkih 
sadržaja kao i površine zelenih površina i 
parkova;

-	 unutar površine (I) moguće je planirati i prateće 
građevine infrastrukture u sastavu građevne 
čestice, za koje se može definirati i posebna  
čestica veličine sukladno funkciji;

- minimalna površina građevne čestice za 
2

proizvodne građevine iznosi 1.000 m , a za 
2poslovne građevine 500 m ;

-  širina građevne čestice ne može biti manja od 
20,0 m;

-  koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k ) ig

može iznositi najmanje 0,1 i najviše 0,6;
- visina građevina od kote zaravnatog terena do 

sljemena krova treba biti u skladu s namjenom i 
funkcijom građevine, te tehnologijom 
proizvodnog procesa, ali ne viša od 15,0 m;

-  iznimno, visina dijelova proizvodnih građevina 
može iznositi i više od 15,0 m, kada to 
proizvodno-tehnološki proces zahtijeva;

-	 najmanja udaljenost građevine od međa 
susjednih građevnih čestica iznosi 3,0 m, od 

javne prometne površine 10,0 m, a od kanala 
iznosi 3 m ili se definira posebnim uvjetima 
nadležnog tijela;

-  ispod građevine je dozvoljena izgradnja 
podruma;

-  najveći broj nadzemnih etaža iznosi tri 
nadzemne etaže;

-  najmanje 20% površine građevne čestice treba 
biti uređeno kao parkovno, pejzažno ili zaštitno 
zelenilo, dok se prema drugim namjenama 
trebaju izvesti parkovni, pejzažni ili zaštitni 
vegetacijski tamponi, u skladu s uvjetima 
zaštite okoliša,

- ograde između građevnih čestica ne mogu biti 
više od 2,0 m, osim kada je to određeno 
posebnim propisom;

- arhitektonsko oblikovanje građevina mora se 
zasn iva t i  na  p r inc ip ima  suvremenog 
industrijskog oblikovanja i najnovijim 
saznanjima, uz uporabu postojanih materijala i 
boja,

- na  g rađevno j  čes t i c i  t r eba  os igura t i 
protupožarni put i priključak do izgrađene 
prometne površine (ukoliko nije locirana uz 
postojeću javnu prometnu površinu) minimalne 
širine kolnika tog priključka od 5,5 m;

- na građevnoj čestici treba osigurati potreban 
prostor za parkiranje vozila;

-	 prigodom planiranja i projektiranja pojedinih 
sadržaja i tehnologija treba osigurati propisane 
mjere zaštite okoliša, te će biti isključene one 
djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš 
ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite 
okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim 
građevnim česticama, odnosno prostoru dosega 
negativnih utjecaja.

9.2.	Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Članak 152.

Posebne mjere za poticanje razvoja mogu biti one 
koje će spriječiti negativne utjecaje gradnje 
autoceste na naselja, vodozaštitno crpilište  Pmjavor 
i na poljoprivredu.

Članak 153.

	 Brisan.

Članak 154.

	 Brisan.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 14 Strana: 1341



Članak 155.

	 Brisan.

Članak 156.

	 Brisan.

Članak 157.

	 Brisan.

Članak 158.

	 Brisan.

Članak 159.

	 Brisan.

Članak 160.

	 Brisan.

Članak 161.

	 Brisan.

Članak 162.

	 Brisan.

Članak 163.

	 Brisan.

Članak 164.

	 Brisan.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja 
općine Oprisavci

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj  15/03)

Članak 165.

Prostorni plan izrađen je u  pet (5) istovjetnih 
primjeraka, koji se imaju smatrati izvornikom.

Članak 166.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po 
objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije".

………………………..

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju  
Prostornog plana uređenja općine Oprisavci

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj  20/10)

Članak 7.

 Plan je izrađen u (6) šest primjeraka potpisanih 
od strane izrađivača Plana, odgovorne osobe za 
provođenje javne rasprave i predsjednika Viječa 
općine koji se imaju smatrati izvornikom, od čega se 
(1) jedan nalazi u pismohrani izrađivača Plana, a 
ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za 
provođenje plana,
 Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:
- Brodsko-posavske župamnije, Upravni odjel za 
graditeljstvo i prostorno uređenje, Trg pobjede bb, 
Slavonski Brod;
- Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske 
županije, Trg pobjede bb, Slavonski Brod – u 
prostorijama Zavoda kao i na web stranici Zavoda.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu (8) osmog dana po 
objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije".

………………………..

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja općine Oprisavci

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj  23/14)

Članak 6.

 Usklađenja Prostornog plana uređenja općine 
Oprisavci je izrađeno u (6) šest primjeraka 
potpisanih  od s trane izrađivača Plana i 
predsjednika Vijeća općine koji se imaju smatrati 
izvornikom, od čega se (1) jedan nalazi u pismohrani 
izrađivača Plana, a ostali se dostavljaju nadležnim 
tijelima za provođenje plana.
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 Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:
- Brodsko-posavske županije, Upravni odjel za 
graditeljstvo i prostorno uređenje, Trg pobjede 26a, 
35000 Slavonski Brod;

- Zavod za prostorno uređenje Brodsko- 
posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000, 
Slavonski Brod kao i na web stranici Zavoda;
- web stranici sustava ISPU-Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu (8) osmog dana po 
objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije".

………………………..

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja općine Oprisavci

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj  5/20)

Članak 79.

(1) Elaborat III. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Oprisavci izrađen je u 5 (pet) 
izvornika, potpisanih od predsjednika Općinskog 
vijeća općine Oprisavci, odgovorne osobe za 
provođenje javne rasprave i stručnog izrađivača 
plana.
	 (2) Dva izvornika se čuvaju u pismohrani 
Općinskog vijeća općine Oprisavci, a po jedan 
izvornik se dostavlja:
-	 Ministarstvu graditeljstva i prostornog 
uređenja, Zavodu za prostorni razvoj, Ulica 
Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;

-	 Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje 
Brodsko-posavske županije, Trg pobjede bb, 35000 
Slavonski Brod;
-	 Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno 
uređenje Brodsko-posavske županije, Petra 
Krešimira IV broj 1, 35000 Slavonski Brod.
(3) Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:
- Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za 
graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Ulica 
Petra Krešimira IV broj 1, 35000 Slavonski Brod,
- Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske 
županije, Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod, kao 
i na web stranici Zavoda - www.bpzzpu.hr,
- web stranica sustava ISPU - Ministarstvo 
graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 80.

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

KLASA: 350-01/20-01/02
URBROJ:2178/14-01-20-2
Oprisavci,  15. svibnja 2020. godine

Predsjednik
Predsjednik Općinskog vijeća

Mijo Uremović, v.r.
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28.

 Temeljem članka 86. i 86 a. Zakona o 
proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 
15/15.), i članka 30. Statuta općine Oprisavci 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
03/2018.), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 
svojoj  19.  sjednici održanoj dana  15. svibnja  2020. 
godine donijelo je

ODLUKU

o kratkoročnom zaduženju općine Oprisavci 
 

Članak 1.

 Odobrava se kratkoročno zaduživanje, 
kratkoročni kredit- revolving po principu tekućeg 
računa općine Oprisavci do iznosa od 1.000.000,00 
kuna (milijunkuna) kod poslovne banke - Privredna 
banka Zagreb u kojoj Općina Oprisavci  ima otvoren 
žiro-račun, prema uvjetima banke kreditora, na rok 
od 12 mjeseci od potpisa ugovora.

Članak 2.

 Općina Oprisavci zadužiti će se po sljedećim 
uvjetima:
 Iznos valuta. 1.000.000,00 HRK
 Vrsta posla: kratkoročni kredit- revolving po 

principu tekućeg računa
 Namjena: za tekuću likvidnost
 Krajnji rok vraćanja: 12 mjeseci
 Kamatna stopa: fiksna,  2,9 % godišnje
 Naknada za obradu zahtjeva: 0,15% na iznos 

kredita, minimalno 500,00 HRK, jednokratno
 Naknada za odobrenje i korištenje: 0,60% na 

iznos kredita, minimalno 500,00 HRK 
jednokratno

 Naknada za rezervaciju sredstava: 0,15% na 
iznos kredita, minimalno 500,00 HRK 
tromjesečno

 Instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnica 
klijenta

Članak 3.

 Kra tko ročn i  k r ed i t  ć e  s e  ko r i s t i t i  z a  
premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike 
priljeva sredstava i dospijeća obveza za provedbu 
investicijskih i EU projekata.

Članak 4.

 Ovlašćuje se općinski načelnik da sklopi Ugovor 
o kreditu iz točke 1. ove Odluke te izda potrebna 
osiguranja plaćanja sukladno uvjetima kreditora.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/20-01/03
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 15. svibnja 2020.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

29.

 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 , 123/17 i 98/19) i temeljem 
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 19. sjednici 
održanoj dana  15. svibnja  2020. godine, donosi:

ODLUKU

o sklapanju Sporazuma 
kojim će se regulirati međusobni odnosi 
turističkih zajednica i općina s područja 

slavonske Posavine u turističkoj destinaciji 
„Moja lijepa Slavonija kraj Save“

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci na 
prijedlog predsjednika, sukladno članku 53. stavak 
1. i 4. Zakona o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma (N.N. 52/2019 .) 
donosi  Odluku  o sklapanju sporazuma kojim će se 
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regulirati međusobni odnosi turističkih zajednica i 
općina s područja slavonske Posavine u turističkoj 
destinaciji „Moja lijepa Slavonija kraj Save“, radi 
zajedničkog provođenja jedne ili više aktivnosti 
usmjerenih razvijanju turističkog proizvoda i 
promociji destinacije. 

Članak 2.

  Sukladno članku 1. ove Odluke Općinsko 
vijeće ovlašćuje općinskog načelnika Peju 
Kovačević za potpisivanje navedenog Sporazuma.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i biti će objavljena na internetskim 
stranicama općine Oprisavci http://www.opcina
oprisavci.hr/  .

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/20-01/04
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 15. svibnja  2020.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

30.

 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: 
2178/1-11-01-17-3 URBROJ: 2178/1-11-01-17-3 
od 16.03.2017. i članka 30. Statuta općine Oprisavci 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
03/2018.), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 
svojoj  19.  sjednici održanoj dana  15. svibnja  2020. 
godine:

ODLUKA

o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne 
zaštite Oprisavci

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.

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 32 
(trideset dva) 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 načelnik općine 
posebnom odlukom. 

Članak 6.

Postrojba ima tri 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, 
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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 
c i v i l n e  z a š t i t e ,  k a o  š t o  s u  p o h a đ a n j a 
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 Oprisavci.
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: KLASA: 810-01/13-02/01 URBROJ: 
2178/14-01-13-1 od 29. ožujka 2013. g.

Članak 13.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/20-01/05
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 15. svibnja 2020.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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Prilog 1
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31.

 Na temelju članka 35. i 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, 152/14) i članka 4. Odluke o gospodarenju 
nekretninama u vlasništvu općine Oprisavci 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 
2/15.), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 
19. sjednici održanoj 15. svibnja  2020.g., donosi:

ODLUKU

o  prodaji zemljišta u vlasništvu općine 
Oprisavci u k.o. Prnjavor

Članak 1.

 Odobrava se prodaja neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u vlasništvu općine 
Oprisavci:
1. k.č.br.101/15  u k.o. Prnjavor površine 1015  

m2  u naravi pašnjak
2. k.č.br.101/16  u k.o. Prnjavor površine 1117  

m2  u naravi pašnjak
3. k.č.br.101/17  u k.o. Prnjavor površine 1123  

m2  u naravi pašnjak
4. k.č.br.101/18  u k.o. Prnjavor površine 1180  

m2  u naravi pašnjak
5. k.č.br.101/19  u k.o. Prnjavor površine 1169  

m2  u naravi pašnjak

Članak 2.

 Za prodaju zemljišta iz članka 1. ove odluke 
biti će raspisan javni natječaj,koji će se provesti 
putem javnog prikupljanja pisanih ponuda.

Članak 3.

 Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za 
provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina 
od tri člana.

Članak 4.

 Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za 
nekretninu i koji  ispunjava i sve druge uvjete iz 
javnog natječaja smatra se najpovoljnijim 
ponuditeljem.

Članak 5.

1.   Početna cijena m2 građevinskog zemljišta  

navedenog pod točkom 1. iz članka 1. ove  
odluke iznosi: 7,39 kn/m2.

2. Početna cijene nekretnine utvrđena je na temelju 
Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti 
nekretnine a  koju je izradio Sudski vještak za 
građevinarstvo Ivan Rašić, Ruščičkih žrtava 41, 
35208 Ruščica, (svibanj 2019.g. - datum 
vrednovanja procjene: 24. svibnja 2019.g.), broj 
elaborata: O.E.40/19-P.

3.  Nakon provedenog postupka javnog natječaja 
ovo Općinsko vijeće donijeti će odluku o prodaji 
nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

Članak 6.

 Pravo sudjelovanja u javnom natječaju 
imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim 
propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici 
nekretnina na području Republike Hrvatske.

Članak 7.

 U cilju provedbe ove Odluke Općinsko 
vijeće općine Oprisavci povjerava Općinskom 
načelniku donošenje Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja, imenovanje članova povjerenstva i 
raspisivanje javnog natječaja sukladno odredbi 
članka 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu općine Oprisavci ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br.02/2015.).

Članak 8.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o  prodaji zemljišta u vlasništvu općine 
Oprisavci  KLASA: 023-05/20-01/01, UR.BROJ: 
2178/14-01-20-1 od 4. ožujka 2020.g.

Članak 9.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/20-01/05
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 15. svibnja  2020.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

66.

 Na temelju članka 61.a. 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 98/19) i članka 4. 
Statutarne odluke o pravilima za izbor članova 
Vijeća mjesnih odbora na području općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac 
na 22. sjednici održanoj   26.05.2020. godine donosi

ODLUKU

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

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora 
na području općine Oriovac kako slijedi:
1. Mjesni odbor Oriovac
2. Mjesni odbor Slavonski Kobaš
3. Mjesni odbor Lužani
4. Mjesni odbor Malino
5. Mjesni odbor Živike
6. Mjesni odbor Pričac
7. Mjesni odbor Ciglenik
8. Mjesni odbor Bečic.

Članak 2.

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održati će se 
u nedjelju   28.06.2020.godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u  
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i 
na oglasnim pločama na području općine Oriovac.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/20-01/49
Urbroj: 2178/10-01-20-1
Oriovac, 26. 05. 2020. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

dr. sc. Josip Jagodar, v.r.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

15.

 
  Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 
15/15), članka  16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 
24/13, 102/17),  01/20 i članka 32. točke 5. Statuta općine Podcrkavlje (”Službeni vjesnik Brodsko - posavske 
županije” broj 07/18),  Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2020. 
godine 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2019. godinu
Naslovnica

I.   OPĆI  DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2019. godinu sadrži: 
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Članak 2. 

  Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i 
Računu financiranja / zaduživanja kako slijedi: 

I. OPĆI DIO 

Godišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2019. godinu 

A.  Račun prihoda i rashoda 

•  Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 
•  Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 
•  Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 

B.  Račun financiranja / zaduživanja 

•  Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji 
•  Primici i izdaci prema izvorima financiranja 
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III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
 

Članak 4. 

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2021. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna općine 
Podcrkavlje za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim 
programima i kapitalnim projektima. 

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Podcrkavlje povezanih sa programskom i 
organizacijskom klasifikacijom proračuna. 

Plan razvojnih programa prikazuje realizaciju projekata za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine i 
to vrijednosno i po pokazateljima rezultata. 
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16.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 59. i 62. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/18 i 07/20) Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje, na svojoj 26. sjednici održanoj 27. svibnja 2020.  godine, donosi

ODLUKU

o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi općine Podcrkavlje 
i njezinom pravnom statusu

Članak 1.

 U Odluci o komunalnoj infrastrukturi općine Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 07/20) članak 1. mijenja se i dopunjuje u tablici na način da se iza rednog broja 18. 
dodaje novi redak 19. te redci 20. i 21. koji glase:

Članak 2.

 Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 406-01/20-01/46
URBROJ: 2178/13-01-20-2

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

R..br.  
Naziv i opis  

Zemljišnoknjižna oznaka    
 ( k.č. br. )  

Vrsta komunalne 
infrastrukture  

    
19. Put za igralište  

296/3, 296/4, 297/2 i 298/1  
k.o. Slatinik Mali  

Nerazvrstana cesta  

20. Park kod igrališta  
299/2, 300/1, 301/2B i 301/2  
k.o. Slatinik Mali  

Javna zelena površina  

21. Nogometno igralište  
299/2, 300/1, 301/2B i 301/2  
k.o. Slatinik Mali  

Javna zelena površina  
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17.

 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 7/18 i 7/20) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 27. svibnja 
2020.,  donosi 

ODLUKU 

o I. izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje

Članak 1.

 U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/19) u Članku 5. u tabeli briše se redak pod 
rednim brojem 2.

 
Članak 2.

 U tabeli redak  broj 4 postaje redak broj 2.

Članak 3.

 U tabeli se dodaje  novi redak broj 3 koji glasi:

Članak 4.  

 U tabeli redak broj 3. postaje redak broj 4.

Članak 5.

 Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

 Ova Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom Upravnom odjelu općine Podcrkavlje  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

 
Redni 
broj 

 

Radno mjesto Kategorija Potkategorija Razina 
Klasifikacijs

ki rang 
Broj 

izvršitelja 
Koeficijent 

3 Stručni 
suradnik za 
financije, 
proračun, javnu 
nabavu i EU 
fondove 
 

III stručni 
suradnik 

 8. 1 1,35 
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA:080-01/19-01/19
URBROJ:2178/13-01-20-2

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

18.

 Na temelju članka  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i 
članka 48.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18 i 7/20), načelnik 
općine Podcrkavlje Općinskom vijeću, podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture 
na području općine Podcrkavlje za 2019. godinu

I

I  UVOD 

 Program građenja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2019. godinu, donesen je 
na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje dana 06. prosinca 2018. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 24/18), I. Izmjene i dopune na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. lipnja 2019. 
godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/19) i   II. Izmjene i dopune na 24. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
31/19) u daljnjem tekstu: Program.

II

 Program je  izvršen i ostvaren po pojedinim stavkama  kako slijedi:

II Tabelarni prikaz 
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III

 Ovo Izvješće uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

IV.

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

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/18-01/4
URBROJ: 2178/13-02-20-4
Podcrkavlje, 17. travnja 2020.

NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.

19.

 Na temelju članka  74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20) 
i članka 48.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18 i 7/20), načelnik 
općine Podcrkavlje Općinskom vijeću, podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

I.

I  UVOD 
 
  Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2019. godinu, donesen 
je na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje dana 06. prosinca 2018. godine ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 24/18), I. Izmjene i dopune na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. 
lipnja 2019. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/19) i   II. Izmjene i dopune na 24. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 31/19) u daljnjem tekstu: Program.

II.
 
 Program je  ostvaren/izvršen po pojedinim stavkama  kako slijedi:
  

II Tabelarni prikaz

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 14 Strana: 1403



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 14Strana: 1404



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 14 Strana: 1405



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 14Strana: 1406



III

 Ovo Izvješće uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

IV.

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

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/18-01/5
URBROJ: 2178/13-02-20-4
Podcrkavlje, 17. travnja  2020.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.

20.

 Na temelju članka 48. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18 
i 07/20), općinski načelnik općine Podcrkavlje,  podnosi

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Programa financiranja  javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
na području općine Podcrkavlje  u 2019. godini
(Program:  socijalna skrb i zdravstvena zaštita)

I.

I  UVOD 

 Program financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području općine 
Podcrkavlje u 2019. godini  donesen je na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje dana 06. prosinca 
godine 2018. ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 24/18.) i  I. Izmjene i dopune na 24. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
31/19) u daljnjem tekstu: Program.

II.

II UKUPNO IZVRŠENJE PROGRAMA

 Program je  ostvaren/izvršen po pojedinim stavkama  kako slijedi:

Tabelarni prikaz
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III.

 Ovaj Izvještaj uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/18-01/6
URBROJ: 2178/13-02-20-3
Podcrkavlje, 17. travnja 2020.

NAČELNIK OPĆINE
Tomislav Trtanj, v.r.

21.

 Na temelju članka 48. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18 
i 07/20), općinski načelnik općine Podcrkavlje,  podnosi

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Programa financiranja  javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu 
općine Podcrkavlje za 2019. godinu

I.

I  UVOD 

Program financiranja javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu općine Podcrkavlje za 
2019. godinu donesen je na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje dana 06. prosinca godine 2018. 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 24/18.) i  I. Izmjene i dopune na 24. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 18. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 31/19) u daljnjem 
tekstu: Program.

II.

II UKUPNO IZVRŠENJE PROGRAMA 

 Program je  ostvaren/izvršen po pojedinim stavkama  kako slijedi:

Tabelarni prikaz
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III.

 Ovaj Izvještaj  uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/18-01/7
URBROJ: 2178/13-02-20-3
Podcrkavlje, 17. travnja 2020.

NAČELNIK OPĆINE
Tomislav Trtanj, v.r.

22.

 Na temelju članka 25. stavka 9. i članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine, br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 48. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 7/18 i 7/20), načelnik općine Podcrkavlje Općinskom vijeću, podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog 

zemljišta i sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
na području općine Podcrkavlje u 2019. godini

I

 Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta i sredstava naknade za 
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Podcrkavlje u 2019. godini  donesen je na 15. 
sjednici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje dana 06. prosinca 2018. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 24/18), I. Izmjene i dopune na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. lipnja 2019. 
godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/19) i   II. Izmjene i dopune na 24. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
31/19).

II

 Prihod sredstava općine Podcrkavlje ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta i 
sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Podcrkavlje u 2019. godini 
planiran je i ostvaren za razdoblje 01. 01. – 31.12. 2019. godine u iznosu kako slijedi:
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Poljoprivredno 
zemljište u 

vlasništvu RH  

Plan proračuna 
2019.  

1. Rebalans  2. Rebalans  Ostvareno  
2019.  

Zakup  25.000,00  25.000 ,00 25.000 ,00 11.661,18  

Prodaja  50.000,00  50.00 0,00  50.00 0,00  1.292,07  

Naknada za 
promjenu 
namjene 
poljoprivrednog 
zemljišta  

5.000,00  5.000,00  5.000,00  84,67  

Ukupno  13.037,92  

 
III

 Sredstva ostvarena od  zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 
na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta i sredstava naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta na području općine Podcrkavlje u 2019. godini  iz prethodnog članka utrošena su za 
projekte i programe kako slijedi:

Mjere i 
aktivnosti za 
osiguranje rada 
iz djelokruga 
JUO (2001)  
Razvoj 
poljoprivrede i 
gospodarstva 
(2007) 

Plan 
proračuna 

2019. 

1. Rebalans 2. Rebalans Realizirano 
2019. 

Geodetske i 
katastarske 
usluge 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.637,50 

Poticanje 
poljoprivredne 
djelatnosti 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.340,00 

Programsko 
rješenje- pipGis-
stanje 
poljoprivrednog 
zemljišta 

0,00 14.500,00 14.500,00 14.250,00 

Ukupno 67.227,50 
 

Razlika utrošenih sredstva u iznosu od 54.239,58 kuna namirila se iz općih poreznih prihoda.

IV

Ovo Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog 
zemljišta i sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Podcrkavlje u 
2019. godini  podnijet će se na raspravu i usvajanje u sklopu razmatranja Prijedloga Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2019. godinu.
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V

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

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/18-01/8
URBROJ: 2178/13-02-20-
Podcrkavlje, 31. ožujka  2020.

NAČELNIK OPĆINE
Tomislav Trtanj, v.r.

23.

 Sukladno  Zakonu o šumama („Narodne novine, br. 68/18, 115/18 i 98/19) i članka 48.  Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18 i 7/20), načelnik općine Podcrkavlje 
Općinskom vijeću, podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini 

I

 Program korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, donesen je na 15. sjednici Općinskog 
vijeća općine Podcrkavlje dana 06. prosinca 2018. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
24/18), I. Izmjene i dopune na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. lipnja 2019. godine ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/19) i   II. Izmjene i dopune na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 
dana 18. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 31/19).

II

 Prihod proračuna općine Podcrkavlje od šumskog doprinosa planiran je i ostvaren za razdoblje 01. 01. – 
31.12. 2019. godine u iznosu kako slijedi:

Šumski 
doprinos  

(Pozicija 14 )  

Plan proračuna 
2019.  

1.  Rebalans  2.  Rebalans  Ostvareno

200.000,00  320.000,00  400.000,00  360.488,73
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III

 Sredstva u iznosu od 360.488,73 kuna su se namjenski, kako je i planirano Programom, utrošila za 
realizaciju programa i aktivnosti Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 
2019. godinu koji je izvršen s ukupno 2.418.888,85 kuna.

IV

 Ovo Izvješće o izvršenju Programa  korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini na području 
općine Podcrkavlje u 2019. godini podnijet će se na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću u sklopu razmatranja 
Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2019. godinu.

V.

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

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/18-01/10
URBROJ: 2178/13-02-20-
Podcrkavlje, 17. travnja  2020.

NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.

24.

 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), 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 48.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18 i 7/20), 
načelnik općine Podcrkavlje Općinskom vijeću,   podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini 

I

Program korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini, 
donesen je na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje dana 06. prosinca 2018. godine ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 24/18) i   I. Izmjene i dopune na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. 
prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 31/19).

II

Prihod sredstava općine Podcrkavlje od zadržavanja nezakonito izgrađenih građevina planiran je i ostvaren za 
razdoblje 01. 01. – 31.12. 2019. godine u iznosu kako slijedi:
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Naknada za 
zadržavanje 
nezakonito 

izgrađenih 
građevina 

(Pozicija 11 )  

Plan proračuna 
2019.  

1.  Rebalans  2.  Rebalans  Ostvareno  

50.000,00  50.000,00  40.000,00  21.632,60  

 III

 Sredstva ostvarena od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 
općine Podcrkavlje iz prethodnog članka utrošena su za projekte i programe kako slijedi:

Izmjena i 
dopuna 
Prostornog plana  
općine  
Podcrkavlje –  
prostorno 
planska 
dokumentacija  

Plan proračuna 
2019.  

1.  Rebalans  2.  Rebalans  Realizirano  

50.000,00  50.000,00  20.000,00  20.000,00  

 
 Neutrošena sredstva ostvarena u 2019. godini u iznosu od 1.632,60 kn, utrošit će se tijekom 2020. godine 
za izradu prostorno planske dokumentacije.

IV

 Ovo Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru na području općine Podcrkavlje u 2019. godini podnijet će se na raspravu i usvajanje u sklopu 
razmatranja Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2019. godinu.
  

V

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

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/18-01/11
URBROJ: 2178/13-02-20-2
Podcrkavlje, 17. travnja  2020.

NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.
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25.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 7/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 
27. svibnja  2020.  godine,  donijelo je 

ZAKLJUČAK
 

o prihvaćanju Izvještaja o radu komunalnog 
poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje 

za 2019. godinu

I.

 Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
prihvaća Izvještaj o radu komunalnog poduzeća
Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2019. godinu.

II.

 Izvještaj o radu komunalnog poduzeća Dilj 
gora d.o.o. Podcrkavlje za 2019. godinu  koji je na 
sjednici Općinskog vijeća  predstavio  direktor 
poduzeća sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/20-01/3
URBROJ: 2178/13-01-20-1

PREDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing., v.r.

BILJEŠKE

uz financijske izvještaje

 Temeljem čl. 19. stavak 1. Zakona o 
računovodstvu, poduzetnik i pravne i fizičke osobe 
iz članka 4. stavak 3. Zakona, dužni su sastavljati 
godišnje financijske izvještaje u obliku, sadržaju i na 
način propisan Zakonom i na temelju njega 
donesenim propisima.
 Mali i mikro poduzetnici, prema čl. 19. 
stavak 3. Zakona o računovodstvu, dužni su 
sastavljati bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz 
financijske izvještaje.

1. Opće informacije o Društvu

 Društvo Dilj gora d.o.o. u 100% vlasništvu 
općine Podcrkavlje (dalje u tekstu: Društvo) sa 
sjedištem Trg 108. brigade ZNG 11, Podcrkavlje, 
registrirano je u Sudskom registru Trgovačkog suda 
u Osijeku. Društvo je osnovano 2018. godine u 
Slavonskom Brodu, Hrvatska.

 Najznačajnija djelatnost koje Društvo 
obavlja je:
- komunalna djelatnost.

 Na dan 31. prosinca 2019. godine Društvo je 
imalo 3 zaposlenika.

Uprava

 Skupštinu društva čini jedan član - načelnik 
općine Podcrkavlje.

 Na dan 31. prosinca 2019. Nadzorni odbor 
imao je tri člana:
- Damir Miletić, predsjednik NO
- Ružica Janković, član NO
- Vlado Krpota, član NO

 Društvo zastupa 1 (jedan) član Uprave.

Vlasnička struktura

 Na dan 31. prosinca 2019. godine, temeljni 
kapital društva iznosi 20.000 HRK. 
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 Vlasnička struktura Društva je kako slijedi:

  31. prosinca 2019.

  Ukupna vrijednost Udio

   HRK  %
   20.000,00 100,00
UKUPNO:  20.000,00 100,00

2.   Sažetak značajnijih računovodstvenih  
 politika

Osnova pripreme financijskih izvještaja

 Računovodstvene politike Društva su u 
skladu s hrvatskim računovodstvenim propisima 
koji se temelje na Hrvatskim standardima 
financijskog izvještavanja (”HSFI”).

 Financijski izvještaji Društva su iskazani u 
kunama (HRK) i sve vrijednosti u bilanci i računu 
dobiti i gubitka su zaokružene na cijeli broj.

3. Pregled osnovnih financijskih 
 pokazatelja iz Financijskih izvještaja za 
 2019. godinu

BILANCA (BIL)

Bilješka 1.

 Ukupna aktiva na dan 31. prosinca 2019. 
godine (AOP 065) iznosi 253.201 kn i veća je za 
4,20% u odnosu na prošlu godinu u kojoj se 
poslovalo 8 mjeseci.

Bilješka 2.

 Vijednost dugotrajne imovine (AOP 002) 
iznosi 210.453 kn koja se najvećim dijelom odnosi 
na materijalnu imovinu (AOP 010), odnosno 
postrojenja i oprema, alate, pogonski inventar i 
transportna sredstva i manja je za 6,97% u odnosu na 
prošlu godinu.

Bilješka 3.

 Kratkotrajna imovina (AOP 037) iznosi 
42.748 kn, veća je za 155,04% u odnosu na prošlu 
godinu. Odnosi se na novac na žiro-računu, 

potraživanja od kupaca, potraživanja od države i 
drugih institucija.

Bilješka 4.

 Ukupna pasiva na dan 31. prosinca 2019. 
godine (AOP 123) iznosi 253.201 kn, veća je za 
4,20% u odnosu na prošlu godinu u kojoj se 
poslovalo 8 mjeseci.

Bilješka 5.

 Temeljni kapital Društva (AOP 068) je 
20.000 kn i jednak je kao i prethodne godine.

Bilješka 6.

 U 2019. godini poduzeće se ostvarilo 
gubitak u iznosu od 19.023 kn (AOP 086).

Bilješka 7.

 Kratkoročne obveze (AOP 107) na dan 31. 
prosinca 2019. godine iznose 40.633 kn, odnosno, 
obveze prema dobavljačima, zaposlenicima za 
poreze, doprinose i slična davanja i veća su za 
99,93% u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješka 8.

 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg 
razdoblja (AOP 122) iznosi 192.302 kn i veće je za 
4,87% u odnosu na prethodnu godinu. Prihod budućeg 
razdoblja odnosi se na sredstva koje je poduzeće 
dobilo kroz kapitalnu pomoć općine Podcrkavlje te je 
priznalo prihode u visini amortizacije.

RAČUN DOBITI I GUBITKA (RDG)

Bilješka 9.

 Ukupni prihodi poslovanja (AOP 125) 
ostvareni su u iznosu 547.662 kn. Odnose se na 
prihode od komunalnih usluga: održavanje javnih 
površina naselja, održavanje nerazvrstanih cesta, 
poljskih putova, kanala i kućanstava, redovnih 
kamata i prihodi od dotacija i pomoći i veći su za 
142,38% u odnosu na prošlu godinu u kojoj se 
poslovalo 8. mjeseci.
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Bilješka 10.

 Rashodi poslovanja (AOP 131) ostvareni su 
u iznosu 566.682 kn i veći su za 177,74% u odnosu 
na prethodnu godinu u kojoj se poslovalo 8 mjeseci. 
Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda za 
zaposlene (AOP 137) u iznosu 242.357 kn, odnosno 
troškovi neto plaće, poreza i pripreza, doprinosa iz  i 
na plaću, materijalnih rashoda (AOP 133) u iznosu 
207.905 kn, odnosno troškovi sirovina i materijala za 
proizvodnu dobara i usluga, sredstava za čišćenje i 
održavanje, potrošni rezervni dijelovi i materijal za 
održavanje, gorivo itd., amortizacija (AOP 141) u 
iznosu od 98.775 kn i ostali troškovi (AOP 142) u 
iznosu od 17.645 kn, odnosno premije osiguranja, 
platni promet, članarine turističkoj zajednici, 
obrazovanje zaposlenika.

 Financijski rashodi (AOP 165) ostvareni su 
u iznosu od 3 kn i veći su za 100% u odnosu na 
prethodnu godinu.

DODATNI PODACI

Bilješka 11.

 AOP 223 u dodatnim podacima odnosi se na 
potraživanja od kupaca usluga u iznosu od 875 kuna.

 AOP 229 u dodatnim podacima odnosi se na 
obveze prema dobavljačima (za račune koji su 
zaduženi s 31. 12. 2019., a dospjeli u 1. mjesecu 
2020.) te na obveze prema dobavljačima za obročnu 
otplatu u iznosu od 7.518 kuna.

 AOP 241 i AOP 242 odnosi se na prihode od 
pružanja usluga u iznosu od 482.463 kuna.

 AOP 252 odnosi se na troškove energije 
(traktor, radne strojeve) u iznosu od 67.947 kuna.

 AOP 262 - AOP 263 u dodatnim podacima 
AOP 262 odnosi se na izdatke pri registriranju vozila 
u iznosu i osiguranja osoba u iznosu od 8.900, AOP 
263 premije osiguranja prometnih sredstava 5.708 
kn.

 AOP 267 prigodne nagrade (božićnice) u 
2019. godini iznose 4.500 kn.

 AOP 277 rashodi s osnove kamata iznose 3 
kune.

 AOP 280 - AOP 281 - bruto investicije u 
dugotrajnu materijalnu imovinu ukupno iznose 
58.875 kn i odnose se na bruto investicije u strojeve i 
opreme AOP 280 u iznosu 8.875 kn i (AOP 281) u 
iznosu 50.000 kn.

Direktor
Josip Lovaković, v.r.
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26.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana  
27. svibnja 2020.  godine,  donijelo je 

ZAKLJUČAK
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
građenja  komunalne infrastrukture na 

području općine Podcrkavlje u 2019. godini

I.

 Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju 
Programa građenja komunalne infrastrukture na 
području općine Podcrkavlje  u 2019. godini.

II.

 Izvješće o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture u 2019. godini  koje je 
podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog 
Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/18-01/4
URBROJ: 2178/13-01-20-5

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

27.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana  
27. svibnja 2020.  godine,  donijelo je 

ZAKLJUČAK
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja  komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu

I.

 Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2019. godini.

II.

 Izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2019. godini  koje je 
podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog 
Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/18-01/5
URBROJ: 2178/13-01-20-5
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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28.

 Na temelju članka 32.  Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 7/18 i 7/20), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 
27. svibnja 2020.  godine,  donijelo je

ZAKLJUČAK
 

o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa 
financiranja  javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvenoj zaštiti na području općine 
Podcrkavlje  u 2019. godini

(Program:  socijalna skrb i zdravstvena zaštita)

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
prihvaća Izvještaj načelnika općine o izvršenju 
Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj 
skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području općine 
Podcrkavlje u 2019. godini.

II.

Izvještaj o  izvršenju  Programa financiranja 
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj 
zaštiti na području općine Podcrkavlje u 2019. 
godini koji je podnio općinski načelnik sastavni je 
dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/18-01/6
URBROJ: 2178/13-01-20-4

REDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing., v.r.

29.

 
Na temelju članka 32.  Statuta općine 

Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 7/18 i 7/20), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 
27. svibnja 2020.  godine,  donijelo je

ZAKLJUČAK
 

o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa 
financiranja  javnih potreba u odgoju, 

obrazovanju, kulturi, religiji i sportu općine 
Podcrkavlje za 2019. godinu

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
prihvaća Izvještaj načelnika općine o izvršenju 
Programa financiranja javnih potreba u odgoju, 
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu općine 
Podcrkavlje za 2019. godinu.

II.

Izvještaj o  izvršenju  Programa financiranja 
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, 
religiji i sportu općine Podcrkavlje za 2019. godinu  
koji je podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog 
Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/18-01/7
URBROJ: 2178/13-01-20-4

REDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing. v.r.
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30.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana  
27. svibnja 2020.  godine,  donijelo je 

ZAKLJUČAK
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog 

zemljišta i sredstava naknade za promjenu 
namjene poljoprivrednog zemljišta na području 

općine Podcrkavlje u 2019. godini

I.

 Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća 
Izvješće načelnika općine o izvršenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 
prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta i 
s reds tava  naknade za  promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta na području općine 
Podcrkavlje u 2019. godini.

II.

 Izvješće o  izvršenju Programa koje je podnio 
općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/18-01/8
URBROJ: 2178/13-01-20-3

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

31.

 Na temelju članka 32.  Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana  
27. Svibnja 2020.  godine,  donijelo je

ZAKLJUČAK
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
korištenja šumskog doprinosa u 2019. godini

I.

 Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća 
Izvješće načelnika općine o izvršenju Programa 
korištenja šumskog doprinosa  u 2019. godini.

II.

 Izvješće o  izvršenju Programa korištenja 
sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini  koje je 
podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog 
Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/18-01/10
URBROJ: 2178/13-01-20-3

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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32.

 Na temelju članka 32.  Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana  
27. svibnja 2020. godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
korištenja  sredstava od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru u 2019. godini 

I.

 Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća 
Izvješće načelnika općine o izvršenju Programa 
korištenja  sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. 
godini.

II.

 Izvješće o  izvršenju Programa korištenja 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini  koje je 
podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog 
Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/18-01/11
URBROJ: 2178/13-01-20-3

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

33.

 Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 
152/14 ), a u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 
98/19)  i  članka 32. Statuta općine Podcrkavlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
07/18), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje, na 26. 
sjednici održanoj dana 27. svibnja 2020. godine, 
donijelo je

ODLUKU
o 2. izmjenama i dopunama Odluke o davanju 

na privremeno i povremeno korištenje prostora   
u objektima u vlasništvu općine Podcrkavlje 

Članak 1.

 U Odluci o davanju na privremeno i povremeno 
korištenje prostora u objektima u vlasništvu i pod 
upravljanjem općine Podcrkavlje  („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 18/16 i 
6/19) u članku 7. stavku 2. briše se prva alineja, 
riječi: „aktivnosti mjesnih odbora“.

Članak 2.

 U članku 12. stavku 1. dodaje se peta alineja 
koja glasi: 
- „se obvezuje najkasnije tri dana od dana 
preuzimanja prostora prijaviti glazbenu priredbu i 
ishoditi dozvolu kod zastupnika i kontrolora ZAMP-
a ukoliko se u svrhu organizacije javnog skupa 
koristi glazba. U slučaju ne ishođenja navedene 
dozvole Ugovor o korištenju prostora smatrat će se 
ništavim“. 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 406-01/16-01/15
URBROJ: 2178/13-01-20-3

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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34.

 Na temelju odredaba Strategije upravljanja 
državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025 
(„Narodne novine“ broj 96/19), odredaba Zakona o 
upravljanju državnom imovinom (Narodne novine“ 
broj 52/18.), članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni 
tekst i 137/15, 123/17. i 98/19.), članka 32. Statuta 
općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 07/18 i 07/20), Općinsko 
vijeće općine Podcrkavlje na 26. sjednici od 27. 
svibnja 2020. godine, donosi 

ODLUKU

o donošenju Strategije upravljanja imovinom u 
vlasništvu općine Podcrkavlje za razdoblje

2020. - 2024. godine

I.

 Donosi se Strategija upravljanja imovinom  
u vlasništvu općine Podcrkavlje.

II.

 Strategi ja  upravl janja imovinom u  
vlasništvu općine  Podcrkavlje donosi se za 
razdoblje od 2020. do 2024. godine.

III.

 Strategija iz članka 1. ove Odluke čini 
sastavni dio ove Odluke, te će se zajedno s ovom 
Odlukom objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

IV.

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

KLASA: 406-01/20-01/49
URBROJ: 2178/13-01-20-3

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

35

STRATEGIJA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM U 
VLASNIŠTVU OPĆINE PODCRKAVLJE 

2020. – 2024.

 
1. UVOD

Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu općine 
Podcrkavlje za razdoblje od 2020. -2024. godine (u 
daljnjem tekstu: Strategija) donosi Općinsko vijeće 
općine Podcrkavlje.

Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za 
upravljanja imovinom u vlasništvu općine 
Podcrkavlje za razdoblje od 5 godina. Strategijom se 
želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i 
transparentno upravljanje imovinom  općine 
Podcrkavlje, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih 
rješenja za Općinu pri upravljanju imovinom.

Učinkovito upravljanje imovinom općine 
Podcrkavlje treba pridonijeti što boljem iskorištenju 
imovine kao i kvalitetnije upravljanje. Potrebno je 
provesti sveobuhvatnu analizu i procjenu tržišne 
vrijednosti svih nekretnina općine, što predstavlja 
uvjet za izradu snimke i ocjene realnog stanja i 
vrijednosti tog dijela imovine općine.

Na izradu i donošenje Strategije na određeni način se 
primjenjuju pravila o upravljanju državnom 
imovinom. Stoga se ova Strategija oslanja na Zakon 
o upravljanju državnom imovinom („Narodne 
Novine“ broj 52/18.) Strategiju upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske za razdoblje 2013-2017, Strategiju 
upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. 
– 2025., te na odredbe i načela koja su propisana za 
upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, a 
prilikom izrade dokumenta korišten je i Priručnik za 
upravljanja imovinom u jedinicama lokalne i 
područne samouprave.

Raspolaganje imovinom u zakonskom smislu, 
podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je 
posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava 
vlasništva u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao 
što su prodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, 
osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće 
suvlasničkih zajednica, zamjena, koncesija, 
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osnivanje prava zaloga, te davanje na uporabu 
imovine.

Upravljanje i raspolaganje imovinom temelji se na 
načelima javnosti, predvidljivosti, ekonomičnosti i 
odgovornosti:
1. NAČELO JAVNOSTI – osigurava se 

p r o p i s i v a n j e m  n a č i n a  r a s p o l a g a n j a , 
utvrđivanjem pravila i kriterija raspolaganja 
imovinom u aktima općine, te njihovom 
javnom objavom

2. NAČELO PREDVIDLJIVOSTI – osigurava 
jednak i predvidljiv način raspolaganja 
imovinom u istim ili sličnim slučajevima

3. NAČELO EKONOMIČNOSTI – imovinom 
se upravljanja sukladno načelu ekonomičnosti 
r a d i  o s t v a r i v a n j a  g o s p o d a r s k i h , 
infrastrukturnih, socijalnih i drugih ciljeva

4. NAČELO ODGOVORNOSTI – osigurava se 
propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih 
nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja 
imovinom, nadzorom nad upravljanjem 
imovinom, izvješćivanjem o postignutim 
ciljevima i učincima upravljanja imovinom i 
poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija 
koji ne postupaju sukladno propisima. 

U upravljanju imovinom Općina Podcrkavlje treba 
postupati kao dobar gospodar, što prije svega 
podrazumijeva izradu sveobuhvatnog popisa svih 
nekretnina u njezinom vlasništvu, s utvrđenim 
stanjem u kojem se nekretnine nalaze i određenom 
tržišnom vrijednosti, kao i utvrđivanje važnosti 
određenih nekretnina za Općinu, te sagledavanje 
troškova i prihoda od nekretnina, radi učinkovitog 
korištenja. Odluke o upravljanju nekretninama treba 
temeljiti na najvećem mogućem ekonomskom 
učinku, a nekretnine treba primarno klasificirati na 
aktivne i neaktivne, tj. na one   kojima će se Općina 
koristiti za vlastite potrebe ili davati na korištenje 
drugima, i na ostale nekretnine kojima će općina 
raspolagati prema smjernicama iz Strategije.

U p r a v l j a n j e  i m o v i n o m  s l o ž e n a  j e  i 
multidisciplinarna tema, odnosno predstavlja proces 
održavanja i stvaranja vrijednosti kroz najveće 
moguće povećanje prihoda, kontrolu izdataka, 
upravljanje rizicima, udovoljavanje regulatornih 
zahtjeva i osiguranje prikladnog fizičkog održavanja 
imovine. Ovu funkciju ne bi trebali zabunom 
zamijeniti s održavanjem i popravcima.

Svaka imovina ima potencijal za stvaranje 
gospodarskih koristi. Te su koristi raspodijeljene 
između tijela koja imaju prava korištenja ili 

upravljanja imovinom. Posao upravitelja imovinom 
je osigurati potpunu uporabu imovine unutar pravnih 
i gospodarskih ograničenja, te osigurati da vlasnik 
ima onoliko koristi koliko to tržište omogućava. 
Upravitelj imovinom ispunjava svoju ključnu ulogu 
u kapitalističkom sustavu, na način da maksimalno 
povećava korist od imovine. Važnost te uloge nikad 
ne bi smjela biti podcijenjena.

Kad se općinska nekretnina gleda s računovodstvene 
strane, ona je aktiva i kao takva se vodi u bilanci 
nekog tijela, te ima vlasnika, što može biti općina ili 
neka organizacija ili druga razina vlasti. Taj vlasnik 
je u konačnici odgovoran za imovinu. On može 
prenijeti neke oblike te odgovornosti za imovinu na 
nekog zastupnika, ali tog zastupnika mora držati 
odgovornim za rezultate te imovine.

Upravljanje imovinom definira se kao proces 
odlučivanja i provedbe odluka u vezi sa stjecanjem, 
korištenjem ili raspolaganjem nekretninama. Taj 
proces obično uključuje skupinu objekata i može 
uključivati redistribuciju namjene i zakupaca 
između objekata u portfelju.

Upravl janje  nekretninama podrazumijeva 
svakodnevne poslove i održavanje određene 
nekretnine. Obično zadaci upravljanja nekretninama 
uključuju čišćenje, održavanje, male popravke, 
uređivanje okoliša i osiguranje. Važno je da se 
upravljanje razlikuje od održavanja i popravaka. 
Upravljanje imovinom proces je kojim se osigurava 
da imovina proizvodi optimalne kratkoročne i 
dugoročne rezultate uključujući tijek novca i 
povećanje vrijednosti. Upravljanje nije ličenje, 
mijenjanje razbijenih prozora i popravak oštećenog 
krova. Ako upravitelj imovinom obavlja i te zadatke 
održavanja, vlasnik se s pravom može pitati radi li taj 
upravitelj svoj posao najbolje na način uz niske 
troškove ili samo nastoji ostvariti dodatni prihod.

2. OSNOVA POLAZIŠTA

Zakoni i drugi propisi

U vezi s nekretninama u primjeni je više zakonskih i 
podzakonskih propisa. Općina Podcrkavlje je u 
poziciji imatelja vlastite imovine koja pritom ulazi i 
u sustav državne imovine pa je bitno pri upravljanju 
nekretninama uzeti u obzir i propise koji se odnose 
na državnu imovinu. Najznačajniji propisi koji 
uređuju stjecanje, upravljanje, raspolaganja i 
korištenje nekretnina u vlasništvu općine 
Podcrkavlje su sljedeći:
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- Zakon o upravljanju državnom imovinom 
(„Narodne novine“ broj 52/18)

- Zakon  o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 
22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 
141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 
152/14., 81/15. i 94/17)

- Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne 
novine“ broj 63/19.)

- Zakon o prostornom uređenju ( „Narodne 
novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18. I 39/19.)

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 
153/13., 20/17. i 39/19.)

- Zakon o obveznim odnosima („Narodne 
novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. I 
29/18.)

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 
143/13., 65/17., 14/19.)

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
(„Narodne novine“ broj 69/99., 151/03., 
157/03., 100/04., 98/09., 88/10., 61/11., 25/12., 
136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 
90/18.)

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 
(„Narodne novine“ broj 112/18.)

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 
64/15. I 112/18.)

- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina 
(„Narodne novine“ broj 78/15.)

- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade 
(„Narodne novine“ broj 74/14.i i 69/17.)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19)

- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u 
svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina 
(„Narodne novine“ broj  80/11.)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine“ broj 68/18., 110/18)

- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 
84/11., 22/13., 54/13., 148/13, 92/14.)

- Zakon o javno-privatnom partnerstvu 
(„Narodne novine“ broj  78/12., 152/14., 
114/18.)

- Zakon o koncesijama ( „Narodne novine“ broj 
69/17)

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme 
jugoslavenske komunističke vladavine 
(„Narodne novine“ broj 92/96., 39/99., 42/99., 
92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01.,65/01., 
118/01., 80/02., 81/02.)

- Zakon o trgovačkim društvima („Narodne 
novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 
118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 
152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19.)

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 
87/08., 136/12., 15/15.)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne 
novine“ broj 111/18.)

- Zakon o središnjem registru državne imovine 
(Narodne novine“ broj 112/18.)

- Uredba o registru državne imovine („Narodne 
novine“ broj 55/11.)

- Pravilnik o održavanju građevina („Narodne 
novine“ broj 122/14.)

- Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i 
knjige položenih ugovora i o upisu vlasništva 
posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) 
(„Narodne novine“ broj 121/13. i 61/18.)

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u 
proračunskom računovodstvu („Narodne 
novine“ broj 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 
28/17.112/18.)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i 
računskom planu („Narodne novine“ broj 
124/14., 115/15., 87/16 i 3/18.)

AKTI OPĆINE PODCRKAVLJE

- Statut općine Podcrkavlje  („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 07/18  i 
07/20)

- Odluka o gospodarenju nekretninama u  
vlasništvu općine Podcrkavlje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 21/14 
i 10/15)

3. O OPĆINI PODCRKAVLJE

 Općina Podcrkavlje je jedinica lokalne 
samouprave, a područje na kojem se prostore 
utvrđeno je Zakonom o područjima županija, 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Općina 
pripada Brodsko-posavskoj županiji. Sjedište općine 
Podcrkavlje je u Podcrkavlju, Trg 108. brigade ZNG 
11. 
 U sastavu općine nalazi se 13 naselja.
 Površina 98,84 km2
 Načelnik: Tomislav Trtanj
 OIB: 3961161208
 Općinska naselja: Brodski Zdenci, Crni Potok, 
donji Slatinik, Dubovik, Glogovica, Gornji Slatinik, 
Grabarje, Kindrovo, Matković Mala, Oriovčić, 
Podcrkavlje, Rastušje, Tomica.
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 Općina  Podcrkav l je  samos ta lna  je  u 
odlučivanju u poslovima iz samoupravnog 
djelokruga u skladu s Ustavom republike Hrvatske i 
zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti 
rada i akata tijela općine. 
 Općina u svom samoupravnom djelokrugu 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu 
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i 
to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno  i urbanističko planiranje
- komunalno gospodarstvo
- brigu o djeci
- socijalna skrb
- primarnu zdravstvenu zaštitu
- odgoj i osnovno obrazovanje
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport
- zaštitu potrošača
- zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu
- promet na svom području
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima

Općina Podcrkavlje može organizirati obavljanje 
pojedinih poslova zajednički s drugom jedinicom 
lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 
samouprave, osnivanjem zajedničkih tijela, 
zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 
zakonom

Organiziranje i djelovanje općine, uključujući 
organe i službe lokalne samouprave koje formira, u 
značajnoj mjeri je strateški  i operativno orijentirano 
potpomaganju i upravljanju i razvojem jedinice 
lokalne samouprave i njezinom ekonomskom, 
društvenom i prostornom integritetu. 

S ta tu tom općine  Podcrkavl je  uređuje  se 
samoupravni djelokrug općine Podcrkavlje, njezina 
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način 
rada tijela općine Podcrkavlje, način obavljanja 
poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 
jedinicama lokalne i područne samouprave, te druga 
pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza 
općine Podcrkavlje.

Prostorna obilježja

Područje općine Podcrkavlje prostire se na površini 
od 98,84 km2 ( 9.484 ha), odnosno 4,67 % ukupne 
površine Brodsko-posavske županije. Općina 
Podcrkavlje je područje s nižom gustoćom 
naseljenosti. Površinom, Općina Podcrkavlje  jedna 
je od većih općina na području Brodsko-posavske 
županije, ali  razvijenošću u donjem dijelu ljestvice.

Općina Podcrkavlje smještena je u sjevernom dijelu 
Brodsko-posavske županije, između Dilj gore i 
rječice Glogovice. Na zapadu graniči s Općinom 
Sibinj na jugu s Gradom Slavonski Brod, na istoku i 
sjeveroistoku s općinama Bukovlje i Levanjska 
Varoš, a na sjeveru s Općinom Čaglin.

Stupanj razvijenosti prometnog sustava općine je 
zadovoljavajući te povezuje Općinu sa susjednim 
gradskim i općinskim središtima županije. 
Neposredna blizina Slavonskog Broda i dobar 
geoprometni položaj na prometnom pravcu za 
Našice i Mađarsku, te blizina autoceste, daju dobre 
mogućnosti za prostorni i ukupni razvoj općine.

Općina Podcrkavlje cijelom svojom površinom 
pripada slivu Jelas, a Glogovica predstavlja najveći 
odvodni kanal na području općine. Velik dio 
područja općine prekrivaju šumska zemljišta, livade 
te kvalitetna poljoprivredna zemljišta. Jugoistočni 
dio Općina pogodna je za uzgoj voća i vinove loze. 
Geomorfološke grupe tala, odnosno lito-geološke, 
reljefne i hidrološke osobine tala, z prisutne 
klimatske uvjete bitno utječu na rasprostiranje 
vegetacije i način iskorištavanja zemljišta. Stoga je 
pojedine površine potrebno iskorištavati, odnosno 
na njima uzgajati  one kulture koje imaju 
predispozicije za odgovarajuća tla, a spriječiti 
neracionalna ili neodgovarajuće korištenje 
vrjednijeg poljoprivrednog tla u druge svrhe.

4. USPOSTAVA REGISTRA IMOVINE

Uspostavljanje baze podataka i popisa imovine prvi 
je i najvažniji korak u uspostavi djelotvornog sustava 
upravljanja imovinom. Detaljna baza podataka 
omogućava nadzor i analizu  imovine, te osigurava 
visok stupanj transparentnosti u radu općine 
Podcrkavlje.

Registar imovine bit će sačinjen uvažavajući točne i 
podrobne podatke preuzete iz katastra nekretnina, 
zemljišnih knjiga, sudskog registra, te drugih javnih 
registara. Neki od tih podataka su stalni ili se rijetko 
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mijenjaju,  dok su ostal i  podložni češćim 
promjenama.
Registrom imovine omogućuje se financijsko 
praćenje prihoda i rashoda po svakoj jedinici 
imovine.
Registar imovine  sveobuhvat je autentičnih i 
redovito ažuriranih pravnih, fizičkih, ekonomskih 
financijskih podataka o imovini.
Registar imovine uspostavlja se i vodi sukladno 
odredbama Zakona o Središnjem registru državne 
imovine („Narodne novine“ broj 112/18). 
Jedinice lokalne samouprave obveznici su dostave i 
unosa podataka u Središnji registar državne imovine.
Način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja 
registra imovine propisan je Uredbom o središnjem 
registru državne imovine („Narodne novine“ broj 
3/20) te će  Općina Podcrkavlje svoj način ustroja 
registra imovine prilagoditi prethodno spomenutoj 
Uredbi.

4.1. STANJE DOKUMENTACIJE, 
VLASNIČKI UPISI I PRAĆENJE IMOVINE

Upravljanje imovinom zahtjeva točne podatke o 
imovini. Općina Podcrkavlje će putem registra 
imovine uspostaviti cjelovitu i sistematiziranu 
evidenciju imovine u svom vlasništvu, te će donijeti 
plan aktivnosti za rješavanje imovinsko-pravnih 
odnosa, procjene i evidentiranja imovine u 
poslovnim knjigama i pokretanje postupaka upisa 
prava vlasništva na nekretninama u korist općine kao 
i usklađenja zemljišno-knjižnog stanja sa stanjem u 
katastarskom operatu.

5. NEKRETNINE

5.1 ZEMLJIŠTA

U portfelju nekretnina vlasništvo općine Podcrkavlje 
važan udio čine zemljišta koje predstavljaju veliki 
potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog 
rasta.
Stoga je nužno ono zemljište koje je prostornim 
planom predviđeno za gradnju urediti i učiniti 
sposobnim za gradnju, te dalje s istim raspolagati 
sukladno odredbama zakona.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća:
- pr ikupl janje  tehničke dokumentaci je , 

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i 
ishođenje dozvola potrebnih za provedbu 
radova na uređenju građevinskih zemljišta,

- osiguranje sredstava za uređenje građevinskog 
zemljišta u proračunu,

- građenje odnosno rekonstrukciju komunalne 
infrastrukture prema posebnom zakonu,

- sanaciju terena u naselju (odvodnjavanje, 
izravnavanje, osiguranje zemljišta i sl.)

- iniciranje i organizaciju suradnje s pravnim 
osobama s javnim ovlastima i drugim 
subjektima u čijem je djelokrugu, prema 
posebnim zakonima, građenje građevina 
prometne, elektroopskrbne i telekomuni-
kacijske infrastrukture, te zdravstvenih, 
obrazovnih, upravnih i drugih javnih građevina 
potrebnih za život i rad u jedinici lokalne 
samouprave.

Krajnji cilj uređenja građevinskih zemljišta jest 
djelovanje sukladno dokumentima prostornog 
uređenja, odnosno izgradnja, a kao posljedica 
izgradnje poticanje naseljavanja, te podizanje 
kvalitete života i rada na području općine.

Uvjeti prodaje

Raspolaganje nekretninama vrši se isključivo 
temeljem provedenih javnih natječaja, osim u 
slučajevima kad je to posebnim zakonom drugačije 
uređeno.
Javni natječaji za prodaju nekretnina objavljuju se na 
mrežnim stranicama općine Podcrkavlje, kao i na 
oglasnoj ploči općine.

Ulaganja

Općina Podcrkavlje sukladno mogućnostima, 
potrebama te odredbama Proračuna ulaže u 
nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu. Sva 
ulaganja su iskazana u knjigovodstvenim 
evidencijama. Prilikom ulaganja u zajedničke 
dijelove nekretnina Općina Podcrkavlje u istima 
sudjeluje sukladno svojem suvlasničkom omjeru.

Zemljišta u vlasništvu općine Podcrkavlje  
generiraju trošak u slučajevima ulaganja u iste. Sva 
ulaganja prati i knjigovodstvena evidencija na način 
da se povećava vrijednost imovine.

Tijekom sljedećeg razdoblja planirane su ove 
aktivnosti:
 postupanje po postojećim zahtjevima za 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine 
Podcrkavlje,

 zahtjevi i prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za 
investicije razvoja javne infrastrukture te 
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stvaranje uvjeta za poboljšanje životnog 
standarda i stambenih uvjeta života,

 akt ivnost i  prema planovima tekućeg, 
investicijskog i interventnog

5.2. POSLOVNI PROSTORI

 Općina Podcrkavlje raspolaže sa ukupno 16 
poslovnih prostora  od kojih je jedan  u zakupu, a 
temeljem provedenog javnog natječaja uz obvezu 
podmirenja zakupnine, dok su ostali prostori; 
društveni i vatrogasni domovi, te objekti uz sportska 
igrališta na korištenju lokalnom stanovništvu i 
koriste se u društvene svrhe.
Općina Podcrkavlje donijela je Odluku o Uvjetima i 
postupku zakupa i kupoprodaji poslovnog prostora u 
vlasništvu općine Podcrkavlje, kao i njene izmjene i 
dopune, te Odluku o davanju na privremeno i 
povremeno korištenje prostora u vlasništvu općine 
Podcrkavlje sa njenim izmjenama i dopunama.
 Nadalje, Odlukom Općinskog vijeća općine 
Podrckavlje reguliran je i način raspolaganja, 
upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu općine Podcrkavlje i to na način da se tri 
sportska igral iš ta  sa pomoćnim/klupskim 
prostorijama daju na korištenje sportskim udrugama 
s područja općine Podcrkavlje, bez naknade i to na 
neodređeno vrijeme, ali uz obvezu podmirenja svih 
režijskih troškova nastalih redovitom upotrebom 
prostora. 
 Strategijom je utvrđeno kako je  u sferi zakupa 
potrebno:
- pratiti cijene najma u privatnom sektoru radi 

procjene indirektnih subvencija najamnina koje 
primaju korisnici prostora lokalne samouprave,

- odrediti koje su nekretnine povezane s 
različitim vrstama potpore lokalne samouprave 
(kao što je najam ispod tržišne vrijednosti, 
subvencije korisnicima za tekuće izdatke ili 
izravno plaćanje tekućih izdataka od strane 
lokalne samouprave, itd.), 

- pratiti i procijeniti iznos tih subvencija za svaku 
nekretninu i svaki portfelj imovine, počevši od 
nekretnina kojima se koriste nevladine 
organizacije, redovnog poslovnog zakupa, 
sportskih objekata i objekata kulture.

5.3. NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su "ceste koje se koriste za 
promet vozilima i koje svatko slobodno može 
koristiti na način i pod uvjetima određenim zakonom 
o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane 

kao javne ceste". Nerazvrstane ceste su "javno dobro 
u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave".

Nerazvrstane ceste čine bitan dio imovine općine 
Podcrkavlje. Sukladno zakonskim odredbama, ne 
mogu se otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne 
samouprave, a za njihovo održavanje i građenje 
namjenski se koriste sredstva komunalne naknade, 
komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju, 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru i drugih izvora.

Zemljišne knjige i katastar zemljišta često puta ne 
prikazuju točno, stvarno stanje nekretnine na terenu. 
To se najviše vidi upravo na upisima nerazvrstanih 
cesta, vjerujemo radi činjenice što su one izvan 
pravnog prometa pa često puta nije niti bilo interesa 
da se uskladi stvarno stanje sa stanjem u knjigama. 
Radi toga Općina mora, sukladno svim financijskim 
mogućnostima i prioritetima, kontinuirano 
poduzimati potrebne aktivnosti odnosno izrađivati 
geodetske elaborate, te temeljem Zakona o cestama i 
Odluke o nerazvrstanim cestama, podnositi 
prijedloge za uknjižbu prava vlasništva općine 
Podcrkavlje.

6. UPRAVLJANJE  UDJELIMA OPĆINE 
U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 

Trgovačka društva doprinose stvaranju bruto 
društvenog proizvoda te nastavno povećavaju 
zaposlenost i njihovo je poslovanje značajno za 
mještane općine kao i za dijelove poslovnog sektora.
Općina Podcrkavlje  ima udjele u vlasništvu u 
poduzećima:
 VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod  (1,80%)
 POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. Slavonski 

Brod (2,28%)
 DILJ GORA d.o.o. Podcrkavlje, ( 100%)
Vodovod d.o.o. Slavonski Brod osnovan je sa 
ciljem obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe. 
Temeljni kapital iznosi 79.662.300,00 kuna.
Svi osnivači su i članovi društva.
Nadzorni odbor čine:
- Dobri la  Šudel i ja ,  O I B:52729420635, 

Slavonski Brod, Naselje Slavonija I 4/6,
- Fikret Karić, OIB: 42097823086, Slavonski 

Brod, Julija Klovića 13,
- Damir Vinčazović, OIB: 77047857544, 

Slavonski Brod, Augusta Cesarca 76c,
- Marko Zovko, OIB: 89835831919, Slavonski 

Brod, Brune Bušića 6,
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- Slobodan Vrkljan, OIB: 87984783645, 
Slavonski Brod, Josipa Muravića 12.

Posavska Hrvatska d.o.o. Slavonski Brod 
osnovano je sa ciljem obavljanja izdavačke i 
kinoprikazivačke djelatnosti, agencijske poslove i 
trgovine na velike i malo.
Temeljni kapital iznosi: 1.082.684,00 kuna,
Osnivači društva su i članovi društva.
Nadzorni odbor čine:
- Miroslav Jarić, Glogovica 41,
- Mato Klarić, Zbjeg 119,
- Vlatko Krznarić, OIB: 53899823559, Staro 

Topolje, Ive Lole Ribara 109,
- Damir Vinčazović, OIB: 77047857544, 

Augusta Cesarca 76, Slavonski Brod,
- Jozo Jurkić, OIB: 57872596330, Vladimira 

Nazora 33, Velika Kopanica.

Dilj gora d.o.o. za komunalne djelatnosti.  
Osnovano je sa ciljem uređenja obavljanja uslužnih 
djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Temeljni kapital iznosi: 20.000,00 kuna.
Osnivač društva je Općina Podcrkavlje
Nadzorni odbor čine:
- Damir Miletić, Trnovačka 2, Tomica,
- Ruž ica  Jankov ić ,  Brodska  u l i ca  14 , 

Podcrkavlje,
- Vlado Krpota, Ulica Svete Ružarije  18, 

Tomica.

Operativne mjere upravljanja trgovačkim društvom

Tijekom idućih 5 godina Općina Podcrkavlje će u 
okviru upravljanja vlasničkim udjelom trgovačkog 
društva obavljati sljedeće poslove:
1. kontinuirano prikupljati i analizirati izvješća o 

poslovanju dostavljena od strane trgovačkih 
društava,

2. sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama 
Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj 
odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih 
pravila predsjednik uprave trgovačkog društva 
dostavlja načelniku Izjavu, popunjeni Upitnik i 
sve ostale propisane dokumente

Popunjavati i ažurirati registar imenovanih članova 
nadzornih odbora i uprava društava, tj. upravnih 
vijeća i objavljivati podatke na internetskim 
stranicama.

 Za sada Općina Podcrkavlje nema namjeru 
prodavati suvlasničke udjele.

6.1. DRUGA IMOVINA

Drugu imovinu općine čine:
 materijalna imovina  -  prirodna bogatstva,
 nematerijalna imovina,
 građevinski objekti,
 umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,
 nematerijalna proizvedena imovina,
 sitan inventar,
 dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi,
 novac, depoziti, jamčevni polozi i drugo,
 potraživanja za prihode poslovanja,
 potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

Sva se imovina upisuje u odgovarajuće knjige 
osnovnih sredstava i sitnog inventara po kontima i 
amortizacijskim grupama sa naznačenom nabavnom 
i knjižnom vrijednosti. Jednom godišnje radi se  
inventura imovine i usklađuje se vrijednost.

Godišnjim planom upravljanja imovinom koji će se 
odnositi na svaku pojedinačnu proračunsku godinu 
planirat će se investicije za izgradnju i održavanje 
nekretnina u vlasništvu općine Podcrkavlje.

7. CILJ STRATEGIJE I SMJERNICE ZA 
NJEZINO OSTVARENJE

Nekretnine u vlasništvu općine Podcrkavlje su jedan 
od važnih resursa gospodarskog razvoja i moraju se 
odgovorno upotrebljavati. Općina je svjesna 
činjenice nedovoljno iskorištenog resursa općinske 
imovine. Jedan od glavnih ciljeva Strategije je staviti 
imovinu u funkciju. Svako učinkovito upravljanje i 
raspolaganje nekretninama kao preduvjet 
podrazumijeva poznavanje vrijednosti nekretnina. 
Nekretnine se mogu koristi t i  kao pasivni 
gospodarski potencijal ili se njima može aktivno 
raspolagati. Međutim, osnovni podatak za svakog 
vlasnika predstavlja vrijednost njegove nekretnine.

Vezano uz postupke legalizacije nekretnina poduzet 
će se sve mjere u očuvanju imovine općine na kojoj 
su izgrađene i legalizirane građevine.

Općina će radi učinkovite provedbe Strategije 
donositi i godišnji Plan upravljanja nekretninama i to 
u rokovima određenim Zakonom.

Jedan od prvih i najvažnijih koraka u uspostavi 
djelotvornijeg i učinkovitijeg sustava upravljanja 
imovinom jest uspostava odgovarajućih evidencija 
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imovine. U trenutku donošenja ove Strategije, 
Općina dovršava postupak ustrojavanja evidencije 
imovine koja se nalazi u njezinom vlasništvu 
odnosno suvlasništvu, a koja će kao registar imovine 
biti tabelarno prikazana obuhvaćajući sljedeće 
podatke:
- popis katastarskih čestica,
- katastarske općine,
- zemljišno-knjižni uložak,
- broj  katastarske čestice,
- površina,
- broj posjedovnog lista,
- broj katastarske čestice iz posjedovnog lista,
- naziv katastarske općine,
- površinu katastarske čestice iz posjedovnog 

lista,
- vlasništvo – udjeli,
- procijenjena tržišna vrijednost,
- prostorno-planska namjena,
- napomene (podaci o teretima, sudskim 

sporovima i slično)

Plan je ovakvu detaljnu bazu podataka sustavno 
ažurirati i nadopunjavati, a sve u cilju održavanja 
kvalitete postavljenog registra nekretnina koji će po 
potrebi dati točne i precizne podatke o svakoj 
nekretnini u vlasništvu/suvlasništvu općine 
Podcrkavlje, te bazu povezati sa knjigovodstvom 
općine.

Plan aktivnosti kojim se namjerava uspostaviti 
učinkovito raspolaganje imovinom za vrijeme 
trajanja ove Strategije, a sukladno svemu do sada 
iznijetom jest:
- konstantno ažuriranje uspostavljene baze 

nekretnina na način da se mora voditi računa o 
tome da se u nju upisuju sve nekretnine na 
kojima je Općina stekla pravo vlasništva (bilo 
da se radi o kupovini, putem ošasnih postupaka, 
darovanjem ili nekim sličnim institutom 
prijenosa prava vlasništva) ili je iste otuđio.

- redovito ažuriranje ostale imovine (pokretna i 
druga  imovina)  u  za  to  predviđenim 
inventurnim popisima i usklađivanje sa 
knjigovodstvenim evidencijama.

- poduzimanje aktivnosti da se zemljište koje je 
prostornim planom predviđeno za gradnju 
uređuje i priprema za izgradnju, te da se njime 
dalje upravlja i raspolaže sukladno zakonskim 
odredbama  proračunskim sredstvima općine.

- poduzimanje aktivnosti da se zemljište u 
vlasništvu općine, a koje prema svojoj kulturi 
predstavlja poljoprivredno zemljište, održava 
pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju na 
način da se sukladno iskazanom interesu isto 
dodjeljuje u zakup za poljoprivrednu obradu 
sukladno zakonskim propisima i internim 
aktima općine.

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i 
postupno uvođenje upisa prava vlasništva 
općine na uknjiženim i  neuknjiženim 
nekretninama i njihovo evidentiranje u 
poslovne knjige.

- sustavno usklađivanje podataka u zemljišnim 
knjigama i katastru.

- provođenje  ak t ivnos t i  za  razvrgnuće 
suvlasničke zajednice na onim nekretninama na 
kojima postoji suvlasnička zajednica,

- učestalo i žurno rješavanje imovinsko-pravnih 
odnosa na nekretninama potrebnim radi 
realizacije investicijskih projekata i izgradnje 
komunalne infrastrukture.

- provođenje postupaka prisilne naplate protiv 
svih subjekata koji ne podmiruju uredno svoje 
obveze prema Općini Podcrkavlje s bilo koje 
osnove.

- učes t a lo  p raćen je  p ravn ih  p rop i sa  i 
usklađivanje općih akata, te njihovo javno 
objavljivanje na mrežnim stranicama kao i u 
službenom  glasilu općine Podcrkavlje.

8. ZAKLJUČAK

Učinkovi to  i  t ransparentno upravl janje  i 
raspolaganje imovinom u vlasništvu općine 
Podcrkavlje jest cilj i vizija donošenja ove Strategije. 
Dužnost općine Podcrkavlje, kao i svih ostalih 
jedinica lokalne samouprave je učinkovito i 
jednoobrazno i transparentno raspolaganje i 
upravljanje imovinom. Stoga se pristupilo izradi ove 
Strategije čiji je osnovni cilj analizirati postojeće 
stanje i odrediti smjernice kao pomoć u što 
kvalitetnijem gospodarenju imovinom. Neovisno od 
činjenice što je do sada upravljanje i raspolaganje 
bilo na zadovoljavajućoj razini, konstantno treba 
težiti uspostavi još boljeg sustava gospodarenja 
općinskom imovinom i  to upravo činimo 
donošenjem ove Strategije.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

14.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 2/20) i članka 16. Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 
09/09 i 05/13 ), na svojoj 28. sjednici održanoj 21. 
svibnja 2020. godine donosi

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova 
Mandatne komisije

I
 U Mandatnu komisiju izabiru se:

1. Tomislav Jagić – predsjednik
2. Darko Relota  – član
3. Anamarija Budimir – članica.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/20-01/19
URBROJ: 2178/12-03-20-04
Velika Kopanica, 21. svibnja 2020.g

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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15.
 
 Na temelju članka 46. Statuta općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br.4/20), Izjave o ostavci na dužnost 
vijećnika Općinskog vijeća općine Velika Kopanica 
– Gorana Švaganovića od 5. ožujka 2020., Mandatna 
komisija Općinskog vijeća općine Velika Kopanica  
podnosi Općinskom vijeću:

IZVJEŠĆE 
o prestanku mandata članu Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica i verifikaciji mandata 

zamjeniku 

Vijećnik Općinskog vijeća općine Velika 
Kopanica, Goran Švaganović, Mala Kopanica 46, 
Mala Kopanica podnio je ostavku na dužnost 
vijećnika Općinskog vijeća sukladno članku 80. 
stavku 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19 i 42/20) i članku 
39. Statuta općine Velika Kopanica. Ostavka je 
podnesena u pisanom obliku i ovjerena je kod javnog 
bilježnika, a dostavljena je Općini Velika Kopanica 
6. ožujka 2020. godine. Navedeni vijećnik je mandat 
osvojo na Lokalnim izborima 2017.g na listi 
Hrvatske demokratske zajednice.
 Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o 
lokalnim izborima, a na prijedlog Hrvatske 
demokratske zajednice nakon ostavke Gorana 
Švaganovića, zamjenjuje ga Darko Relota, 
Vladimira Nazora 72, Velika Kopanica. Stoga 
Mandatna komisija predlaže da Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica verificira mandat Darku 
Reloti i donese Zaključak o istom.

Mandatnu komisiju kao radno tijelo 
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica sukladno  
članku 16. Poslovnika Općinskog vijeća općine 
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09 i 5/13) čine predsjednik i 
dva člana. Kako je Goran Švaganović izabran kao 
jedan od članova Mandatne komisije na konstitu-
irajućoj sjednici Općinskog vijeća, prestankom 
mandata u Općinskom vijeću, prestao mu je mandat i 
u Mandatnoj komisiji. Predsjednik i preostali član 
Mandatne komisije predlažu da Darko Relota 
preuzme obveze Gorna Švaganovića i u Mandatnoj 
komisiji. I mole Općinsko vijeće da prihvate njihov 
prijedlog. 

KLASA: 021-01/20-01/19
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 15. svibnja 2020.g

Predsjednik Mandatne komisije
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

16.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 4/20), Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na svojoj 28. sjednici održanoj 21. svibnja 
2020. godine donosi

ZAKLJUČAK

o primanju na znanje Izvješća Mandatne 
komisije o  prestanku  mandata članu 

Općinskog vijeća općine Velika Kopanica i 
verifikaciji mandata zamjeniku 

Članak 1.

 Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije 
o prestanku mandata članici Općinskog vijeća 
općine Velika Kopanica i verifikaciji mandata 
zamjeniku.

Članak 2.

 Konstatira se da Goranu Švaganoviću 
izabranom s liste Hrvatske demokratske zajednice, 
prestaje mandat člana Općinskog vijeća općine 
Velika Kopanica radi podnošenja ostavke, a 
zamjenjuje ga Darko Relota. 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/20-01/19
URBROJ: 2178/12-03-20-03
Velika Kopanica, 21. svibnja 2020.g

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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17.

 Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. 
stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17 i 01/20) i 
članka 32. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 4/20), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na 28. sjednici održanoj 28. svibnja 2020.g., dana 21. svibnja 2020. godine donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica
za razdoblje 1.1. – 31.12.2019. godine

OPĆI DIO

I

 Godišnjim obračunom Proračuna općine Velika Kopanica za  razdoblje 1.1.-31.12.2019. godine utvrđeni su 
ostvareni prihodi i primici u iznosu od  10.180.938,74 kn.

II

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 1.1.-31.12.2019. godine izvršeni su u ukupnom 
iznosu od  10.589.752,25 kn.

III

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak  prihoda:
Ostvareni prihodi i primici  ……………………..…...........10.180.938,74  kn
Izvršeni rashodi i izdaci …………………….....…......……10.589.752,25  kn
Manjak  prihoda u razdoblju 1.1.-31.12..2019.g…...........… - 408.813,51 kn
 
 
Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda iz 2018.g. (nakon korekcije u 2019.g.)………….……...2.454.034,18 kn
Manjak  prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12..2019.g…………….…...……- 408.813,51 kn
Ukupni višak  prihoda ……………………………................................2.045.220,67 kn

IV

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2019.godine bilo je 2.669.274,15 kn, a na dan 31.12.2019.godine  2.961.664,76 kn.

V

Blagajničkog poslovanja, odnosno poslovanja gotovim novcem u 2018.g. nije bilo.

VI

Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2019.g. iznosi 8.000,00 kn.

VII

      Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019.g. u iznosu od 698.990,38 kn sastoji se od: 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 14Strana: 1444



- Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća…………………………..850,00 kn
- Potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose …………...……..1.029,00 kn
- Potraživanja refundacije bolovanja od HZZO……………...………2.143,08 kn
- Ostala nespomenuta potraživanja…………………………..….........9.770,01 kn
- potraživanja za općinske poreze……………………….………....133.160,90 kn
- potraživanja za komunalnu naknadu…………….…………..…...377.645,03 kn
- potraživanja od danih koncesija………………...…….………........1.278,33  kn
- potraživanja od koncesije-dimnjačar………………………………..5.200,00 kn
- potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. države…………..….111.820,37 kn
- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine:
 HPB Zagreb; RN 61/19, od 19.12.2019.g…………………….…..…..500,00 kn
- potraž. za naknade od nefinancijske  imovine
 HT Zagreb;RN 58/19, od 19.12.2019.g..………………………..........380,00 kn
 HT Zagreb;RN 62/19, od 19.12.2019.g..………………....…….......2.232,00 kn
- ostala nespom. potraživanja…………………..….…………...…...70.894,90 kn
- potraživanja za stambene objekte (Grad SB)………………..………..696,17 kn
- doprinos za šume (Hrvatske šume)…………...…………….………9.331,41 kn
- prihodi od vodnog doprinosa (Hrvatske vode)………………….…..408,56 kn

VIII

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 930.236,18 kn, a odnose se na obveze 
prema:
- obveze prema dobavljačima……………………..……………………442.645,21 kn
- obveze za zaposlene (plaća 12/2019)…….……….……..…………….98.310,66 kn
- neutrošena sredstva projekta Zaželi-Dona…………………………....389.280,31 kn
      

IX

 Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  usporednog 
pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Velika Kopanica  za 
razdoblje 1.1. do 31.12.2019.g.

POSEBNI DIO

X

 Posebni dio Proračuna općine Velika Kopanica sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava 
po osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.

XI

 Godišnji obračun Proračuna, zajedno s usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te 
rashoda i izdataka stupaju na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/10
URBROJ: 2178/12-03-20-01
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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18.

 Temeljem članka 83. stavka 2. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu 
(„Narodne novine“ br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 
126/19) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 
4/20), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica  na 
28. sjednici održanoj 21. svibnja 2020.g., donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja općine 
Velika Kopanica na dan 31. 12. 2019. godine

Članak 1.

Višak prihoda poslovanja  na dan 31.12.2019.g. i 
ukupnom iznosu od 6.449.400,01 kn, prema 
izvorima financiranja odnosi se na:  
 Višak prihoda-opći prihodi i  primici- 

6.225.126,15 kn
 Manjak prihoda-tekuće pomoći-   -5.546,29 kn
 Višak prihoda-namjenski prihodi i primici-

161.123,62 kn.
 Višak prihodi-pomoći EU (zaželi)- 68.696,53 

kn.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 
31.12.2019.g. iznosi 4.404.179,34 kn.

Ukupni višak prihoda od namjenskih prihoda i 
primitaka u iznosu od 161.123,62 kn, koristit će se za 
pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske 
imovine. 

Dio viška prihoda -opći prihodi i primici, u iznosu od 
4.243.055,72 kn koristit će se za potpuno pokriće 
manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Dio viška prihoda-opći prihodi i primici, u iznosu od 
5.549,29 kn koristit će se i za pokriće manjka prihoda  
tekućih pomoći.

 Nakon raspodjele,odnosno pokrića manjka 
prihoda od nefinancijske imovine, višak prihoda u 
iznosu do 2.045.220,67, prema izvorima odnosi se 
na:
 Višak prihoda -opći prihodi i primici-

1.976.524,14 kn
 Višak prihoda-tekuće pomoći -(EU)- 

68.696,53 kn

Višak prihoda iz ove Odluke rasporedit će se u 
Proračun općine Velika Kopanica za 2020. godini pri 
prvim Izmjenama i dopunama Proračuna općine 
Velika Kopanica za 2020. godinu

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/10
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

19.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 
građenja komunalne infrastrukture na 

području općine Velika Kopanica u 2019. godini

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
građenja komunalne infrastrukture u općini Velika 
Kopanica za 2019. godinu.

II.

 Tekst Izvješće o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture u općini Velika Kopanica 
za 2019. godinu je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.  
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/1
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

20.

 Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 
32/20) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
4/20), načelnik općine Velika Kopanica dana 
12.5.2020. godine, donosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja komunalne 
infrastrukture na području općine 

Velika Kopanica u 2019. godini 

I. Opće odredbe

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na 
području općine Velika Kopanica u 2019. godini (u 
daljnjem tekstu: Program) donesen je vodeći računa 
o troškovima građenja komunalne infrastrukture te 
financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima 
prihoda financiranja njezina građenja. Također se 
izradio i donio u skladu s izvješćem o stanju u 
prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog 
prostornim planom i planom razvojnih programa. 

Članak 2.

 Komunalna infrastruktura u smislu Programa 
je: 
1. nerazvrstane ceste;
2. javne prometne površine na kojima nije 

dopušten promet motornih vozila – pješačke 
staze;

3. javne zelene površine;
4. građevine i uređaji javne namjene – objekti 

javne namjene u vlasništvu općine;
5. javna rasvjeta;
6. groblja i krematoriji na grobljima;
7. vodovod; 
8. kanalizacija.

Članak 3.

Pod građenjem komunalne infrastrukture se 
podrazumijeva:
1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na 

z e m l j i š t u  z a  g r a đ e n j e  k o m u n a l n e 
infrastrukture;

2. uklanjanje i/ili  izmještanje postojećih 
građevina na zemljištu za građenje komunalne 
infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta;

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije 
potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za 
građenje i uporabu komunalne infrastrukture;

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu 
zakona kojim se uređuje gradnja građevine.

Članak 4.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu 
Programom se određuju:
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se 

graditi radi uređenja neuređenih dijelova 
građevinskog područja;

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se 
graditi u uređenim dijelovima građevinskog 
područja;

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se 
graditi izvan građevinskog područja;

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture 
koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije;

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se 
ukloniti. 

U smislu ovog Programa sve planirane građevine 
komunalne infrastrukture graditi će se u uređenim 
dijelovima građevinskog područja. 

II. Nerazvrstane ceste 

Članak 5.

 Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za 
promet vozilima, a koje nisu razvrstane kao javne 
ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.
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Članak 6.

 Izvršeno je građenje sljedećih nerazvrstanih cesta:

III. Javne prometne površine kojima nije dopušten promet motornih vozila – pješačke staze

Članak 7.

 Javne prometne površine kojima nije dopušten promet vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, 
prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i 
tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste ili druge ceste. U smislu ovog Programa to su pješačke staze.

Članak 8.

 Izvršeno je građenje sljedećih javnih prometnih površina kojima nije dopušten promet motornih vozila – 
pješačkih staza: 

IV. Javne zelene površine 

Članak 9.

 Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla. dječja 
igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu 
sastavni dio nerazvrstane ceste.

Članak 10. 

 Izvršeno je građenje sljedećih javnih zelenih površina:

RB. 
Naziv građevine koja se 

gradi ili rekonstruira  
Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 

1. Baranjčev sokak 490.000,00 488.448,82 
2. Čupin sokak 250.000,00 246.683,75 
3.  Šumski putevi 450.000,00 422.034,38 

Ukupno: 1.190,00 1.157.166,95 
 

RB. 
Naziv građevine koja se gradi 

ili rekonstruira 
Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 

1.  

Rekonstrukcija staza u 
naseljima Beravci, Velika 
Kopanica, Mala Kopanica, 
Divoševci 

200.000,00 195.981,09 

2. Pješački most Divoševci 55.000,00  54.938,16 
Ukupno:  255.000,00 250.919,25 

 

RB. 
Naziv građevine koja se gradi ili 

rekonstruira 
Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 

1.  Uređenje mjesnog parka u Velikoj 
Kopanici  

500.000,00 452.545,59 

Ukupno:  500.000,00 452.545,59 
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V. Građevine i uređaji javne namjene – objekti javne namjene u vlasništvu općine

Članak 11.

 Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, 
fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i 
sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog 
značaja. U smislu ovog programa to su objekti javne namjene u vlasništvu općine (društveni domovi, vatrogasni 
domovi).

Članak 12.
 

 Izvršeno je građenje sljedećih građevina i uređaja javne namjene – objekti u vlasništvu općine Velika 
Kopanica:

VI. Javna rasvjeta 

Članak 13.

 Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na 
kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih 
zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave. 

Članak 14. 

 Izvršeno je građenje javne rasvjete: 

RB. 
Naziv građevine koja se 

gradi ili rekonstruira 
Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 

1.  Izgradnja Mjesnog doma u 
Kupini 

100.000,00  
 

43.125,00 

3. Rekonstrukcija Vatrogasnog 
doma u Divoševcima  

750.000,00  733.096,62 

4.  Rekonstrukcija Vatrogasnog 
doma Beravci  

50.000,00  48.662,00 

5.  Rekonstrukcija Vatrogasnog 
doma u Maloj Kopanici – 
energetska obnova  

50.000,00 3.690,00 

6. Izrada projektne 
dokumentacije za 
rekonstrukciju Vatrogasnog 
doma u Velikoj Kopanici  

50.000,00 13.163,20 

7. Kupnja zemljišta u naselju 
Kupina  

20.000,00  9.700,00 

8.  Izgradnja garaže u Velikoj 
Kopanici  

755.000,00  709.395,41 

Ukupno:  1.775.000,00 1.560.832,23 
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RB. 
Naziv građevine koja se 

gradi ili rekonstruira 
Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 

1.  Izgradnja javne rasvjete u 
centru Velike Kopanice  

 
50.000,00 

6.965,01 

2. Rekonstrukcija javne rasvjete 
u naselju Beravci i Ulici 
Gorjanci, naselje Velika 
Kopanica  

 
 

285.000,00 
185.954,75 

Ukupno:  335.000,00 192.919,76 
 

VII. Groblja i krematoriji na grobljima 

Članak 15.

 Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojemu se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za 
obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije 
za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama 
groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Članak 16. 

 Izvršeno je građenje na grobljima kako slijedi:

VIII. Vodovod  

Članak 17.

 Vodovod je sustav građevina, uređaja i instalacija namijenjen opskrbi vodom stambenih naselja, industrije, a 
dijelom i poljoprivrede. U smislu ovog Programa, Općina sudjeluje u financiranju izgradnje vodovoda. 

Članak 18. 

 Izvršeno je građenje vodovodne mreže:

RB. 
Naziv građevine koja se gradi 

ili rekonstruira 
Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 

1. 
Izgradnja mrtvačnice u naselju 

Divoševci/Kupina (2.faza) 
675.000,00 665.767,50 

2. 
Izgradnja staza na groblju u 

Divoševcima 
70.000,00 61.843,75 

Ukupno: 745.000,00 727.611,25 
 

RB. 
Naziv građevine koja se 

gradi ili rekonstruira 
Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 

1. 
Doznaka sredstava za 

vodovod  3 
20.000,00 8.286,62 

Ukupno:  20.000,00 8.286,62 
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IX. Kanalizacija 

Članak 19.

Kanalizacija je mreža podzemnih i nadzemnih cijevnih vodovoda i tehničkih uređaja za skupljanje i odvođenje 
otpadnih voda iz stambenih i javnih zgrada i iz industrijskih pogona te za odvođenje oborinskih voda s krovova, 
prometnih i drugih površina.

Članak 20.

 Izvršeno je građenje kako slijedi:

X. Završne odredbe

Članak 21.

Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika Kopanica radi 
razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/1
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 12. svibanj 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

RB. 
Naziv građevine koja se 

gradi ili rekonstruira 
Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 

1. 
Doznaka sredstava za 

kanalizacija-sabirna jama 
60.000,00 38.775,00 

Ukupno:  60.000,00 38.775,00 
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21.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Velika Kopanica u 2019. godini

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u Općini 
Velika Kopanica za 2019. godinu.

II.

 Tekst Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u Općini 
Velika Kopanica za 2019. godinu je sastavni dio 
ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/2
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

22.

 Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 
32/20) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
4/20), načelnik općine Velika Kopanica dana 
12.5.2020. godine, donosi 

IZVJEŠĆE
 

o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području općine 

Velika Kopanica u 2019. godini

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na 
području općine Velika Kopanica  u 2019. godini (u 
danjem tekstu: Program) donesen se u skladu s 
predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima 
financiranja. 

Članak 2.

 Programom se određuju:
1. opis i opseg poslova održavanja komunalne 

infrastrukture s procjenom pojedinih 
troškova, po djelatnostima;

2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa, s naznakom izvora 
financiranja.

Članak 3.

 Komunalne djelatnosti kojima se osigurava 
održavanje komunalne infrastrukture u smislu ovog 
Programa su:
1. održavanje nerazvrstanih cesta;
2. održavanje javnih zelenih površina;
3. održavanje građevina, uređaja i predmeta 

javne namjene;
4. održavanje groblja i krematorija unutar 

groblja;
5. održavanje čistoće javnih površina;
6. održavanje javne rasvjete. 
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II. Održavanje nerazvrstanih cesta  

Članak 4.

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele 
godine na nerazvrstanim cestama, uključujući svu opremu, uređaje, instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti 
i tehničke ispravnosti ceste i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog 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.

Članak 5.

 Izvršeno je održavanje nerazvrstanih cesta:

III. Održavanje javnih zelenih površina

Članak 6.

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog 
otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmalja i drugog bilja, popločenih i 
nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za 
potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Članak 7.

Izvršeno je održavanje javnih zelenih površina:

RB. Opis održavanja  Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 
1.  Nasipanje kamenom neasfaltiranih 

nerazvrstanih cesta - usluga tek. i 
inv.održavanja 

 
380.000,00 367.081,25 

2.  Hitni popravci i intervencije 
(hladni asfalt) 

10.000,00 
145,83 

Ukupno: 420.000,00 367.227,08 
 

RB. Opis održavanja  Plan 2019.  (kn)  Izvršenje 2019. (kn)  

1.  

Potrošni materijal za košenje (silik, ulje, 
remenje)  
-materijal i dijelovi  

 
80.000,00  

73.882,93  

2.  
Održavanje kosilica i trimera za košnju-
usl.tek. održavanja  

 
87.000,00  

85.882,18  

3. 
Gorivo za trimere, kosilice, komunalni 
stroj, kamiončiće, kombi-energija

 
 

65.000,00
 

51.504,01  

4.
 

Nabavka strojeva
 opreme

 
137.000,00

 
136.232,50

 

5.
 

Trošak Vlastitog komunalnog pogona 
kao službe

 
općine

 
Velika Kopanica koja 

obavlja sav rad na održavanju javnih 
zelenih površina, ali i održavanja 
groblja i krematorija, održavanje čistoće 
javnih površina i djelomično održavanje 
građevina javne namjene (čišćenje i 
sitni popravci). -plaće i rashodi za 
zaposlene

 

437.000,00
 

423.112,71
 

Ukupno:

 

806.000,00

 
770.614,33
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IV. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Članak 8. 

 Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i 
čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. U smislu ovog Programa riječ je o održavanju objekta javne namjene u 
vlasništvu općine (društveni domovi, vatrogasni domovi).

Članak 9.

 Izvršeno je održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene: 

V. Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

Članak 10.

 Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za 
obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. 

Članak 11.

 Izvršeno je održavanje groblja i krematorija unutar groblja:

VII. Održavanje čistoće javnih površina

Članak 12.

 Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih 
cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i 
čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u 
vlasništvu općine.

Članak 13.

 Čistoću javnih površina održavali su djelatnici komunalnog pogona te tijekom trajanja projekta – Programa 
javnog rada, radnici zaposleni na projektu. Sredstva za rad (rukavice i vreće za otpad) su osiguran s potrošnim 
materijalom korištenim za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne nabave. 

RB. Opis održavanja  Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 
1.  Potrošni materijal za održavanje i čišćenje 

objekata javne namjene (unutar rashoda 
uredski materijal i ostali materijalni 
rashodi, javna uprava i administracija) 

15.000,00 1.366,79 

2. Opremanje sitnim inventarom 30.000,00 15.503,71 
Ukupno: 45.000,00 

16.870,50 

 

RB. Opis održavanja  Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 
1.  Potrošni materijal za održavanje i 

čišćenje mrtvačnica- (unutar rashoda 
materijal i dijelovi, javna uprava i 
administracija) 

10.000,00 2.189,86 

Ukupno: 10.000,00 
2.189,86 
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VII. Održavanje javne rasvjete

Članak 14.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući 
podmirenje troškova električne energije, za rasvjetljenje površina javne namjene. 

Članak 15. 

 Izvršeno je održavanje javne rasvjete:

VII. Završne odredbe

Članak 16.

Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika Kopanica radi 
razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/2
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 12. svibanj 2020.g.
 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

RB. Opis održavanja  Plan 2019.  (kn) Izvršenje 2019. (kn) 
1.  Potrošni materijal za održavanje 

javne rasvjete 
 

30.000,00 
23.877,50 

2. Električna energija za javnu 
rasvjetu 

 
260.000,00 

226.305,43 

3.  Radovi na održavanju javne 
rasvjete 

 
30.000,00 

26.900,30 

Ukupno: 
320.000,00 277.083,23 
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23.

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 
utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području 

općine Velika Kopanica u 2019. godini

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Općini 
Velika Kopanica za 2019. godinu.

II.

 Tekst Izvješće o izvršenju Programa utroška 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru na području Općini Velika 
Kopanica za 2019. godinu je sastavni dio ovog 
Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/3
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

24.

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)  
i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
4/20), načelnik općine Velika Kopanica dana 
12.5.2020. godine, donosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa utroška naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području općine Velika 
Kopanica u 2019. godini

Članak 1.

 Pr ihod od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je 
u Proračunu općine Velika Kopanica za 2019. u 
iznosu od 40.000,00 kuna. 
Izvršenje je ostvareno u iznosu od 37.133,74 kn.

Članak 2.

 Sredstva iz članka 1. ove Odluke korištena 
su namjenski na za urbanu obnovu i sanaciju 
područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te 
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih 
i/ili neopremljenih naselja.

Članak 3.

 Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/3
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 12. svibanj 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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25.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine 

Velike Kopanica u 2019. godini

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Velika Kopanica u 
2019. godini.

II.

 Tekst Izvješće o izvršenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Velika Kopanica u 
2019. godini je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/4
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

26.

 Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/18, 115/18 i 98/19) i članka 48. Statuta općine 
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 4/20), načelnik općine Velika 
Kopanica dana 12.5.2020. godine, donosi 

IZVJEŠĆE
 

o izvršenju Programa korištenja sredstava 
ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

na području općine Velike Kopanica 
u 2019. godini 

Članak 1.

Ovim Programom je bilo propisano 
korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 
2019. godinu ostvarenih od zakupa, prodaje 
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i 
davanja na korištenje izravnom pogodbom, 
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Velika 
Kopanica. 

Članak 2.

Sredstava su se koristila za programe 
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje 
imovinsko-pravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za 
subvencioniranje dijela troškova za sređivanje 
zemljišno knjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta 
u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela 
stvarnih troškova u vezi s provedbom ovog Zakona, 
za program razminiranja zemljišta, program 
uređenja  rura lnog pros tora  izgradnjom i 
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja 
zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, 
za troškove održavanja sustava za navodnjavanje, za 
program očuvanja ugroženih područja i očuvanja 
biološke raznolikosti i za program sufinanciranja 
aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih 
dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore 
iz Programa ruralnog razvoja i druge poticajne mjere 
za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.
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Članak 3.

Prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ostvareni su u 
Proračunu općine Velika Kopanica za 2019. godinu kako slijedi:

Članak 4.

 Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršilo se na način da su se sredstva ostvarena raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem udružila s ostalim sredstvima koji su prihod općine Velika Kopanica te su trošena po 
planiranim pozicijama.

Članak 5.

 Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/4
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 12. svibanj 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

RB.  Vrsta prihoda  Plan 2019.  (kn)  Izvršenje 2019. (kn)  

1.  
Prihod od zakupa poljoprivrednog 
zemljišta  

 
921.000,00  

 

840.511,08  

3.  
Prihod od prodaje poljoprivrednog 
zemljišta  

 
12.000,00  

14.818,29  

Ukupno:
 

933.000,00
 

855.329,37
 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 14Strana: 1472



27.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programu 
korištenja sredstava ostvarenih od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području 
općine Velika Kopanica u 2019. godini

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih od promjene 
namjene poljoprivrednog zemljišta na području 
općine Velika Kopanica u 2019. godini.

II.

 Tekst Izvješće o izvršenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih od promjene 
namjene poljoprivrednog zemljišta na području 
općine Velika Kopanica u 2019. godini je sastavni 
dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/5
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

28.

 Na temelju članka 25. stavka 9. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/18, 115/18 i 98/19) i članka 48. Statuta općine 
Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 4/20), načelnik općine Velika 
Kopanica dana 12.5.2020. godine, donosi 

IZVJEŠĆE
 

o izvršenju Programu korištenja sredstava 
ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području općine 
Velika Kopanica u 2019. godini

Članak 1.

 Ovim Programom propisano je korištenje 
sredstava iz Općinskog proračuna za 2019. godinu 
ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog 
zemljišta. 

Članak 2.

 U 2019. godini planirani su prihodi od naknade 
za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 
iznosu od 500,00 kn.
 Izvršenje je ostvareno u iznosu od 45,73 kn.

Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristila su 
se isključivo namjenski za okrupnjavanje, 
navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje 
vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. 

Članak 4.

 Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/5
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 12. svibanj 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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29.

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa na području općine Velika Kopanica 
u 2019. godini  

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa 
na području općine Velika Kopanica u 2019. godini.

II.

 Tekst Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa na 
području općine Velika Kopanica u 2019. godini je 
sastavni dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/6
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

30.

 Na temelju članka 69. stavak Zakona o 
šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18 i 
98/19) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
4/20), načelnik općine Velika Kopanica dana 
12.5.2020. godine, donosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa utroška sredstava 
ostvarenih od šumskog doprinosa na području 

općine Velika Kopanica u 2019. godini  

Članak 1.

 Ovim Programom utvrđeni su visina prihoda i 
utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate 
šumskog doprinosa u Proračun općine Velika 
Kopanica u 2019. godini.

Članak 2.

 U 2019. godini planirani su prihodi od  
šumskog doprinosa u iznosu od 35.000,00 kn.
Izvršenje je ostvareno u iznosu od 34.079,58 kn.

Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristila su 
se namjenski za financiranje i održavanje  
komunalne infrastrukture općine Velika Kopanica.

Članak 4.

 Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/6
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 12. svibanj 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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31.

 
ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Programa socijalne skrbi na 
području općine Velika Kopanica 

za 2019. godine

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
socijalne skrbi na području općine Velika Kopanica u 
2019. godini.

II.

 Tekst Izvješće o izvršenju Programa socijalne 
skrbi na području općine Velika Kopanica u 2019. 
godini je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/7
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

32.

 Na temelju članka 48. Statuta općine Velika 
Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 4/20), a u skladu s člankom 4., 41., 42., 
43. i 44. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne 
novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 
130/17 i 98/19) načelnik općine Velika Kopanica 
dana 12.5.2020. godine, donosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa socijalne skrbi na 
području općine Velika Kopanica 

za 2019. godine

Članak 1.

 Ovim Programom se odredio način 
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, 
korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje 
tog prava te druga pitanja značajna za obavljanje 
djelatnosti socijalne skrbi. Sukladno Zakonu o 
socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom 
proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati 
sredstva kojima osiguravaju pomoć za podmirenje 
troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava 
utvrđenih propisima u većem opsegu te za pružanje i 
drugih vrsta pomoći.
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1.  Pomoć obiteljima i samcima

R.B. Oblik socijalne pomoći Plan za 2019.g.  Plan 2019.   
(kn)  

Izvršenje 
2019. (kn)  

1. Pomoć i njega u kući, pomoć osobama s invaliditetom 
Pomoć starim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom. 

5.000,00  2.997,57  

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima 
Pomoć obiteljima i kućanstvima u vidu jednokratne novčane 
pomoći će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a 
visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim 
okolnostima te posebnim uvjetima i okolnostima u kojima živi 
podnositelj zahtjeva. Općinski načelnik odlučuje o realizaciji 
pojedinačnih zahtjeva.  

50.000,00  29.600,00  

3. Pomoć obiteljima za novorođenčad 
Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s prebivalištem na 
području općine Velika Kopanica.  

70.000,00  47.000,00  

4. Pomoć obiteljima za ogrjev  20.000,00  17.100,00  

 UKUPNO: 145.000,00  96.697,57  

2. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija

 Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu za 2019. godinu u skladu s 
mogućnostima općine, putem transfera doznačivao je sredstva za rad Udruga.

R.B. Sufinanciranje udruga i hum. organizacija Plan za 
2019.g. Plan 2019.  (kn) 

Izvršenje 2019. 
(kn) 

1. Crveni križ – redovna djelatnost 18.000,00 15.472,67 

2. Pomoć vjerskim zajednicama 50.000,00 
30.000,00 

50.000,00 
26.950,00 

 UKUPNO: 98.000,00 95.472,67 

 
Članak 2.

Za Program socijalne skrbi u Proračunu općine Velika Kopanica za 2019. godinu planirano je sveukupno 
213.000,00 kn. Izvršenje je ostvareno u iznosu od 192.170,24 kn.

Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/7
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 12. svibanj 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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33.

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Programa javnih potreba u  
odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu i ostalim 
društvenim djelatnostima na području općine 

Velika Kopanica u 2019. godini

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu 
i ostalim društvenim djelatnostima na području 
općine Velika Kopanica u 2019. godini.

II.

 Tekst Izvješće o izvršenju Programa javnih 
potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu i 
ostalim društvenim djelatnostima na području 
općine Velika Kopanica u 2019. godini je sastavni 
dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/8
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

34.

 Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 
94/13 i 98/19), Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 
86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), 
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi 
(„Narodne novine” Broj 47/90, 27/93, 38/09),  
Zakona o sportu (”Narodne novine broj 71/06, 
150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16, 
98/19 i 47/20), Zakona o udrugama („Narodne 
novine” broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 48. 
Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 4/20), načelnik 
općine Velika Kopanica dana 12.5.2020. godine, 
donosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa javnih potreba u  odgoju, 
obrazovanju, kulturi, sportu i ostalim 

društvenim djelatnostima na području općine 
Velika Kopanica u 2019. godini

Članak 1.

 Programom javnih potreba u odgoju, 
obrazovanju, kulturi i sportu na području općine 
Velika Kopanica  za 2019. godinu (u daljnjem tekstu 
Program) utvrđene su aktivnosti,  poslovi, 
djelatnosti, akcije i manifestacije u odgoju, 
obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za općinu 
Velika Kopanica, kao i za njenu promociju na svim 
razinama suradnje.
 Programom su posebno utvrđene potrebe u 
odgoju i obrazovanju, podržavano je i poticano 
kulturno – umjetničko stvaralaštvo, programi iz 
područja kulture i sporta, opremanje i održavanje 
objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i 
manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose 
promicanju kulturnih i sportskih aktivnosti.

Članak 2.

 Programi iz odgoja, obrazovanja te područja 
kulture i sporta na području općine Velika Kopanica 
u 2019. godini su bili:
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RB Program odgoja i obrazovanja – Javne potrebe u školstvu 
(opis potrebe) 

Plan 2019.  
(kn) 

Izvršenje 
2019. (kn) 

1. Predškolski program  
Program male škole 

 
62.480,00 

 
54.000,00 

2.  Osnovno školstvo 
Udžbenici za OŠ 
Nagrade odličnim učenicima 
Ostale tekuće donacije 

 
130.000,00 
5.000,00 
50.000,00 

 
113.207,22 
3.500,00 
46.192,37 

3. Srednje školstvo 
Nagrade odličnim učenicima  

 
4.000,00  

 
2.000,00 

4. Visoko školstvo 
Nagrade studentima 

 
70.000,00 

 
46.000,00 

Ukupno:  321.80,00 264.899,59 
 
 

RB Program Javne potrebe u kulturi (opis potrebe) Plan 2019.  
(kn) 

Izvršenje 
2019. (kn) 

1. Tekuće donacije udrugama u kulturi  90.000,00 84.000,00 
Ukupno:  100.000,00 84.000,00 

 
 

RB Program Javne potrebe u sportu (opis potrebe) Plan 2019.  
(kn) 

Izvršenje 
2019. (kn) 

1. Tekuće donacije udrugama u sportu  161.000,00 145.030,56 
Ukupno:  161.000,00 145.030,56 

 
 

RB Program Javne potrebe u ostalim društvenim 
djelatnostima (opis potrebe) 

Plan 2019.  
(kn) 

Izvršenje 
2019. (kn) 

1. Tekuće donacije udrugama koje se bave ostalim društvenim 
djelatnostima  

60.000,00 48.100,00 

Ukupno:  60.000,00 48.100,00 
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Članak 3.

 Financijska sredstva za ostvarivanje javnih 
potreba iz članka 2., Programa bila su osigurana u 
Proračunu općine Velika Kopanica za 2019. godinu i 
ovisila su o pritjecanju sredstava u Proračun.

Članak 4.

 Programi Javnih potreba u kulturi, sportu i 
ostalim društvenim djelatnostima realizirali su se 
putem Javnog natječaja koji je bio javno objavljen na 
mrežnim stranicama općine.
 S udrugama koje putem Javnog natječaja 
ostvare pravo na financijsku potporu, zaključeni su 
ugovori kojim su propisana prava i obveze 
ugovorenih strana i dinamika isplate. 
 Udruge su utrošak dobivenih sredstava morale 
opravdati sukladno uvjetima Javnog natječaja i 
zaključenog ugovora, o čemu su podnijele izvješća.  

Članak 5.

 Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/8
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 12. svibanj 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

35.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Programa vatrogastva i civilne 
zaštite na području općine Velika Kopanica za 

2019. godinu

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
vatrogastva i civilne zaštite na području općine 
Velika Kopanica u 2019. godini.

II.

 Tekst Izvješće o izvršenju Programa 
vatrogastva i civilne zaštite na području općine 
Velika Kopanica u 2019. godini je sastavni dio ovog 
Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/9
URBROJ: 2178/12-03-20-02
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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36.

 Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), članka 72. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/20), načelnik općine Velika Kopanica dana 12.5.2020. 
godine, donosi

IZVJEŠĆE
 

o izvršenju Programa vatrogastva i civilne zaštite na području 
općine Velika Kopanica za 2019. godinu

Članak 1.

 U skladu s potrebama općine Velika Kopanica utvrđen je Program vatrogastva i civilne zaštite: 

1. Vatrogastvo

R.B.  Financiranje potreba u vatrogastvu  Plan 2019.  
(kn)  

Izvršenje 
2019. (kn)  

1.  Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici  170.000,00  170.000,00  

2.  Tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima  45.000,00  31.000,00  
3.  Kapitalne donacije udrugama  130.000,00

 
128.221,25

 
UKUPNO:

 345.000,00
 
329.221,25

 

2.          Civilna zaštita

R.B.  Financiranje potreba u civilnoj zaštiti  Plan 2019.  
(kn)  

Izvršenje 
2019. (kn)  

1.  Intelektualne i osobne usluge (In konzalting)  11.000,00  10.500,00  

2.  Tekuće donacije HGSS  6.000,00  6.000,00  

3.  Troškovi osiguranja  2.500,00  2.304,00  

UKUPNO:
 

19.500,00
 

18.804,00
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Članak 2.

Sveukupno za Program vatrogastva i civilne 
zaštite na području općine Velika Kopanica u 2019. 
godini planirano je 364.500,00 kn.
Izvršenje je ostvareno u iznosu od 348.025,25 kn.

Članak 3.

Provođenje ovog Programa je u nadležnosti 
općinskog načelnika

Članak 4. 

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/20-01/9
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 12. svibanj 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

37.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 4/20), Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na svojoj 28. sjednici održanoj dana 21. 
svibnja 2020. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o obavljenom popisu 
dugotrajne imovine, sitnog inventara, 

potraživanja, novčanih sredstava općine Velika 
Kopanica na dan 31. prosinac 2019.godine

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu 
dugotrajne imovine, sitnog inventara, potraživanja, 
novčanih sredstava općine Velika Kopanica na dan 

31. prosinac 2019.godine (KLASA: 406-06/20-
01/1, URBROJ: 2178/12-02-19-04 od 21.1.2020. 
g.).

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 406-06/20-01/1
URBROJ: 2178/12-03-20-07
Velika Kopanica, 21. svibnja 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

38.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 4/20), Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na 28. sjednici održanoj dana 21. svibnja 
2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o radu načelnika općine 
Velika Kopanica za razdoblje srpanj – prosinac 

2019. godine

Članak 1.

 Usvaja se  Izvješća o radu načelnika općine 
Velika Kopanica za razdoblje srpanj – prosinac 2019. 
godine, koju je podnio općinski načelnik Općinskom 
vijeću općine Velika Kopanica.

Članak 2.

 Tekst Izvješća o Izvješća o radu načelnika 
općine Velika Kopanica za razdoblje srpanj – 
prosinac 2019.godine,  sastavni je dio ove Odluke. 
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Članak 3.

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

OPĆINA VELIKA KOPANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/20-01/20
URBROJ: 2178/12-03-20-01
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

39.

 Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15, 
123/17 i 98/19) i članka 48. Statuta općine Velika 
Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko posavske 
županije" broj: 4/20), načelnik općine Velika 
Kopanica dana 30. travnja 2020. godine, podnosi

IZVJEŠĆE

o radu načelnika općine Velika Kopanica
za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine

I. UVODNI DIO 

 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 135/15, 123/17 i 98/19 – u daljnjem 
tekst Zakon) je utvrđeno da općinski načelnik 
zastupa općinu i odgovara za zakonito i pravilno 
obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu 
državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 
odgovarajućem upravnom području. Općinski 
načelnik je izvršno tijelo općine te obavlja izvršne 
poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48. 
Zakona, općinski načelnik:  
- priprema prijedloge općih akata; 
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 

predstavničkog tijela;

- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice 
lokalne samouprave u obavljanju poslova iz 
njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire 
njihov rad; 

- up rav l j a  i  r a spo laže  nekre tn inama  i 
pokretninama u vlasništvu općine, kao i 
njezinim prihodima i rashodima, sukladno 
zakonu i statutu;

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

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

- te obavlja i druge poslove utvrđene  zakonom i 
statutom.

 Djelovanje općinskog načelnika odvijalo se 
kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je 
tehnička osnova rada općinskog načelnika.
 Ovim Izvješćem obuhvaćeni su važniji projekti, 
mjere i aktivnosti u drugoj polovici 2020. godine pa 
se u nastavku daje pregled djelovanja načelnika po 
pojedinim područjima. 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG 
NAČELNIKA

 U ovom izvještajnom razdoblju održao sam i 
sudjelovao na nizu sastanaka sa županijskim 
čelnicima, susjednim načelnicima, predstavnicima 
središnjih tijela državne uprave te predstavnicima 
pravnih osoba s javnim ovlastima. Na sastancima su 
razmatrani prijedlozi i doneseni zaključci kojim su 
rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika 
ili je lobirano za dobrobit općine. 
 Nastavio sam održavati sastanke s udrugama i 
mještanima, radi rješavanja problema (od 
komunalnih, prostornih do socijalnih). 
 Ja kao načelnik, ali i zamjenik načelnika i 
djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela, sudjelovali 
smo na nizu sastanaka, edukativnih radionica, 
predavanja i prezentacija, kako bi što bolje 
odrađivali poslove iz našeg djelokruga, posebno 
novine u radu lokalne samouprave. Smatram da smo 
temeljem konstantnog učenja o funkcioniranju i 
problematici lokalne samouprave,  u stanju 
odgovoriti novim izazovima i mogućnostima koje su 
pred nama, pogotovo sada kako se mnogo poslova 
prebacuje na lokalnu samoupravu.
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U području obrazovanja,  društvenih djelatnosti 
i sporta izvršeno je sljedeće:

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

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

- nastavljeno je s nagrađivanjem učenika 
osnovnih i srednjih škola koji su prošli sve 
razrede s odličnim uspjehom te studenata koji 
su završili fakultete, u izvještajnom razdoblju je 
za te namjene utrošeno 41.000,00 kn;

- područje društvenih djelatnosti bilo je, kao i 
svake godine, opsežno i sadržajno. Uspješno su 
održane sve kulturne manifestacije: Vidit će se 
na Sv. Iliju…, Kolo na Bartolovo, Ižimača.

- podupiran je i rad svih sportskih udruga koje 
djeluju na području naše općine kao i njihove 
manifestacije i događanja. 

U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno je 
sljedeće:

- Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti 
(„Narodne novine“ br. 100/18 i 125/19) i 
Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 
br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 
98/19) provođene su aktivnosti u području 
zdravstva i socijalne skrbi u interesu lokalne 
zajednice – sufinanciranje programa pomoći u 
kući Tanja, suradnja s Crvenim križem i 
Centrom za socijalnu skrb; 

- Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran 
je u izvještajnom razdoblju programom pomoći 
koji obuhvaća sufinanciranje prava na stalnu 
pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim 
osobama, pravo na jednokratnu pomoć 
roditeljima, pomoći za troškove ogrijeva, pravo 
na pomoć pogrebnih troškova osoba bez bližih 
srodnika i ostalo, u izvještajnom razdoblju za te 
namjene je utrošeno 50.100,00 kn. 

Vatrogastvo i civilna zaštita:

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

- Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ br. 82/15, 118/18), općine 
su  odgovorne  za  r azvo j ,  uč inkov i to 
funkcioniranje i financiranje sustava civilne 
zaštite. 

Poljoprivreda:

        Poljoprivreda je strateška grana gospodarstva u 
našoj Općini, koja zahtijeva posebnu pažnju i 
aktivnosti kroz praćenje raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem, naplate zakupa i 
prodaje zemljišta, povrata zemljišta i rješavanje 
imovinsko-pravnih problema. 
 Sve poslove u vezi raspolaganja poljoprivre-
dnim zemljištem u vlasništvu RH na području 
općine Velika Kopanica preuzela je Općina, 
sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom 
zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18). Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica je dana 6. kolovoza 
2020. godine usvojilo izmijenjen Program 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, sukladno 
uputama Ministarstva poljoprivrede. Odmah nakon 
donošenja Programa pristupilo se rješavanju pitanja 
povrata poljoprivrednog zemljišta ovlaštenicima 
koji su ostvarili to pravo sukladno Zakonu o naknadi 
za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske 
komunističke vladavine („Narodne novine“ 
br.92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00,131/00, 27/01, 
34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19). O istome 
je obavješteno Općinsko državno odvjetništvo u 
Slavonskom Brodu i Ured državne uprave u 
Brodskoj posavskoj županiji. Održano je nekoliko 
ročišta s predstavnicima ovlaštenika, Općinskog 
državnog odvjetništva i Ureda državne uprave. 
Nažalost do danas ni jedan predmet nije riješen. 

        Realizirane investicije i započeti projekti u 
izvještajnom razdoblju:

- uspješno organizirana proslava Dana općine s 
bogatim programom za sve mještane;

- završen projekt Uređenje i  adaptacija 
vatrogasnog doma u Divoševcima – projekt je 
su f inanc i r an  od  s t r ane  Min i s t a r s tva 
regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 
350.000,00 kn;

- završen projekt Uređenja mjesnog parka u 
Velikoj Kopanici;

- izgrađena pješačka staza i uređena pristupna 
cesta na groblju Divoševci - Kupina;

- uređivane su nerazvrstane ceste u svim 
naseljima općine;
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- izgrađena je i postavljena učionica u prirodi u 
OŠ „Ivan Filipović“ – Velika Kopanica; 

- rekonstruiran je pješački most u naselju 
Divoševci;

- srušen stari Društveni dom u Kupini, kao prvi 
korak u izgradnji;

- krajem godine započela Adaptacija i uređenje 
Vatrogasnog doma u Beravcima;

- kupljene nove radne bilježnice, mape za 
likovnu kulturu, kutije za tehničku kulturu te 
novi školski udžbenici za OŠ koji su nedostajali 
od prethodne godine i/ili koju su bili 
neupotrebljivi te je napravljana zamjena 
udžbenika;

- podijeljeni darovi za Sv. Nikolu djeci u 
igraonici, predškoli te učenicima od 1.-
4.razreda OŠ;

- u Beravcima na Vatrogasnom domu postavljena 
nova slavina s pitkom vodom za javnu 
upotrebu;

- u suradnji s udrugama vrlo uspješno organiziran 
Advent u Općini Velika Kopanica, gdje su 
udruge donirali prikupljeni novac obiteljima u 
potrebi s područja naše općine;

- obavljena je sustavna jesenska akcija 
deratizacije glodavaca te larvicidni i adulticidni 
tretmanu komaraca;

- zaposlene su 3 osobe na neodređeno vrijeme 
kao komunalni djelatnici za obavljanje 
komunalnih poslova; 

- krajem godine Agencija za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
dodijelila je Općini Odluku o prihvatljivosti u 
vrijednosti od 6.338.750,00 za projekt koji se 
odnosi na šumske puteve koji se nalaze na 
području općine Velika Kopanica i to u Velikoj 
Kopanici te u Beravcima, riječ je o Mjeri 4 
„Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeri 4.3. 
„Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz 
razvo j  ,  modern izac i ju  i  p r i l agodbu 
poljoprivrede i šumarstva“, tipu operacije 4.3.3. 
„Ulaganje u šumsku infrastrukturu“;

- u suradnji s HZZ-om u Općini je u izvještajnom 
razdoblju bila i  1 osoba na stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 
na radnom mjestu komunalnog redara; HZZ je 
osigurao sredstva za plaću i doprinose; 

- u izvještajnom razdoblju zaposleno je 5 osoba 
na javnim radima - Program javnog rada – 
Revitalizacija javnih površina, čije su plaće u 
100% iznosu financirane iz europskih sredstava 
preko HZZ-oa.

- nastavljena je provedba projekta projekt 
„Zaželi – program zapošljavanja žena“ - 
"DONA - DOprinosim i NApredujem" ukupne 

vrijednosti 3.285.390,04 kn; projektom su 
zaposlene dodatne 2 žene iz ciljanih skupina 
koje skrbe za dodatnih 8 korisnika – što znači da 
je projektom ukupno zaposleno 19 osoba te da 
se skrbi za 87 korisnika s područja naše općine.

III. ZAKLJUČAK
 
 U ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je 
dobar dio zacrtanih ciljeva i planova za razvoj naše 
općine, čime sam iznimno zadovoljan. Međutim,  
imamo još uvijek puno prostora za daljnji rad i 
napredak. Postojeći rezultati su izniman motiv i 
poticaj za dodatan rad i trud. Nastojao sam u okviru 
financijskih mogućnosti planiranih Proračunom 
obavljati poslove iz svoje nadležnostima na način 
koji će osigurati uvijete za što kvalitetnije 
zadovoljavanje lokalnih potreba i zadovoljavati 
normalno funkcioniranje općine Velika Kopanica.
 Također se želim osvrnuti na uspješnu i 
produktivnu suradnju sa svim vijećnicima 
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica. 
Redovitim sjednicama Vijeća i radnim sastancima, 
smatram da smo uspostavili odličnu komunikaciju 
izvršnog i predstavničkog tijela, a sve na korist naših 
mještana. 
 I tijekom ovih šest mjeseci imamo sam potporu 
u radu kako od djelatnika uprave, tako i od ustanova, 
članova udruga, gospodarstvenika, velikog broja 
mještana s kojima izuzetno dobro komuniciram na 
različite načine a sve u svrhu kvalitetnijeg življenja 
naših mještana.

KLASA: 022-05/20-01/23
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 30.4.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Meteš,dipl.ing.preh.tehn., v.r.
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40.

 Na temelju članka 10. stavka 2. i članka 12. 
stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(„Narodne novine“ br. 20/18., 115/18 i 98/19.) i 
članka 48. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
4/20), načelnik općine Velika Kopanica dana 
31.3.2020. godine, donosi 

IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području 

općine Velika Kopanica za 2019. godinu

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Velika Kopanica 
donijelo je 19. svibnja 2014. godine Odluku o 
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području 
općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 11/14).

Članak 2.

 U skladu s odredbama Zakona o poljoprivred-
nom zemljištu u obvezi smo dostaviti Ministarstvu 
poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i 
hranu (HAPIH) Izvješće o primjeni propisanih 
agrotehničkih mjera i mjera za utvrđivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina do 31. ožujka 
svake godine za prethodnu godinu.

Članak 3.

 Odlukom iz članka 1. ovog Izvješća propisane 
su sljedeće mjere:

I. AGROTEHNIČKE MJERE:

-  minimalna razina obrade i održavanja 
poljoprivrednog zemljišta 

-  zaštita od erozije, 
-  sprečavanje zakorovljenosti, 
-  suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, 
-  korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,         
-  održavanje organske tvari u tlu,         
-  održavanje povoljne tvari u tlu.

II. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 
POLJOPRIVREDNIH RUDINA:

-  održavanje živica i međa, 
-  održavanje poljskih putova, 
-  uređivanje i održavanje kanala, 
-  sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica.

Članak 4.

 Općina Velika Kopanica je objavila Odluku o 
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području 
općine Velika Kopanica putem službene stranice i na 
Oglasnoj ploči kako bi upoznali vlasnike, odnosno 
posjednike poljoprivrednog zemljišta o istome.

Članak 5.

 Po pitanju agrotehničkih mjera možemo 
konstatirati da su se vlasnici i posjednici 
poljoprivrednog zemljišta na području općine Velika 
Kopanica uglavnom, odnosno većinom pridržavali 
svih odredbi naše Odluke tako da su obrađivali i 
održavali poljoprivredno zemljište, sprječavali 
zakorovljenost i obrastanje raslinja. 
 Putem Savjetodavne službe, vlasnici i 
posjednici poljoprivrednog zemljišta su u suradnji s 
djelatnicima ureda provodili postupke suzbijanja 
biljnih bolesti i štetnika prema propisima struke.
 Poljoprivredno zemljište održavalo se 
upotrebom mehanizacije kojom raspolažu vlasnici i 
korisnici prema potrebama obrade, sjetve i skidanja 
usjeva i mogućnosti vremenskih uvjeta.

Članak 6.

 Po pitanju mjera za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina možemo konstatirati da je 
Općina Velika Kopanica u prošloj godini uložila 
znatan dio financijskih sredstava na održavanje 
poljskih puteva nasipanjem kamena tucanika, 
nasipanjem kamena tucanika na otresišta prilikom 
izlaska na asfaltirane ceste u dužini od 50 do 100 m, 
te izvršili krčenje nekolicine kanala i pokosa kanala 
kako bi se odvijao nesmetan protok vode te spriječilo 
zasjenjivanje poljoprivrednog zemljišta i poljskih 
puteva. Pojedini vlasnici i korisnici poljoprivrednog 
zemljišta koji posjeduju potrebitu mehanizaciju 
izvršili su na pojedinim dijelovima krčenje 
(malčiranje) kanala i pokosa kanala.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 14 Strana: 1485



 Vezano za sprječavanje zasjenjivanja susjednih 
parcela, vlasnici i posjednici su se uglavnom 
pridržavali tako da nisu sadili visoko raslinje 
neposredno uz među što im je i poznato jer se bave 
poljoprivredom dugi niz godina.

Članak 7.

 Za zaključiti je da je područje općine Velika 
Kopanica pokrito poljoprivrednim površinama oko 
80% koje su i obradive i dijelom šumskim 
površinama preko 10% koje su neke dijelom 
zapuštene, a dijelom održavane. 
 Kao i do sada provodit ćemo aktivnosti i poticati 
vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta da 
obrađuju zemljište sukladno zakonskim propisima i 
aktima općine Velika Kopanica, te ćemo objavit na 
našim službenim stranicama i na oglasnim pločama 
da je obveza redovito održavanje poljoprivrednog 
zemljišta. 
 Također ćemo sve vlasnike ili korisnike 
poljoprivrednog zemljišta upozoriti da u slučaju ne 
izvršavanja odredbi općinske Odluke slijede 
novčane kazne i druge nepotrebne posljedice.

Članak 8.

 Sastavni dio ovog Izvješća je Obrazac 1. 
Pravilnika  o agrotehničkim mjerama („Narodne 
novine“ 22/19).

Članak 9.

 Ovo Izvješće dostaviti će se nadležnim 
institucijama i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 320-01/20-01/4
URBROJ: 2178/12-01-20-01
Velika Kopanica, 31. ožujak 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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41.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 4/20), Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na 28. sjednici održanoj 21. svibnja 2020, 
donosi 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih 
mjera i mjera za uređivanje 

i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Velika Kopanica

 u 2019. godinu

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće o primjeni agrotehničkih 
mjera i  mjera za uređivanje i  održavanje 
poljoprivrednih rudina na području općine Velika 
Kopanica za 2019. godinu (KLASA: 320-01/20-
01/4, URBROJ: 2178/12-01-20-01 od 31. 3 .2020. 
g.).

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/20-01/21
URBROJ: 2178/12-03-20-01
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

42.

 IZVJEŠĆE 

načelnika o provedbi plana gospodarenja 
otpadom na području općine Velika Kopanica 

za 2019. godinu 

SADRŽAJ 

1. OPĆI PODACI

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

2. 3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U 
OPĆINI

4. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU 
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 
VELIKA KOPANICA 

5. OSTVARENO U SKLADU S 
DEFINIRANIM MJERAMA I CILJEVIMA 

5.1. Komunalno poduzeće 

5.2. Komunalna oprema

5.3. Ukupne količine sakupljenog otpada na 
području Općine u razdoblju od 2014. 
godine do zaključno s 2019. godinom 

5.4. Lokacije onečišćene otpadom 

5.5. Reciklažno dvorište 

5.6. Edukacija 

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

7. ZAKLJUČAK
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1. OPĆI PODACI 

Općina Velika Kopanica jedinica je lokalne samouprave u sastavu Brodsko-posavske županije koja obuhvaća 
naselja: Velika Kopanica, Beravci, Divoševci, Kupina i Mala Kopanica. Smještena je u istočnom dijelu Brodsko-
posavske županije. Na sjevernom dijelu Općina Velika Kopanica graniči sa Osječko-baranjskom županijom, a na 
jugu s Republikom Bosnom i Hercegovinom. Na istočnom dijelu graniči s Općinama Gundinci i Sikirevci, na 
zapadnom dijelu s Općinama Donji Andrijevci i Oprisavci, te na sjevernom dijelu s Općinom Vrpolje. Površinom 
obuhvaća 74,29 km2 što iznosi 3,66% ukupne površine Brodsko-posavske županije. Cijelo područje općine nalazi 
se u nizinskom dijelu Slavonije i Baranje. Na sjevernom dijelu je omeđeno kanalom Biđ, dok je na jugu omeđeno 
rijekom Savom. 

Tablica 1. Opći podaci Općine Velika Kopanica 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općinu Velika Kopanica nastanjuje 3.308 stanovnika u pet naselja. 
Prema tom popisu stanovništva broj stanovnika po naseljima je: 

Tablica 2. Broj stanovnika I broj kućanstava po naseljima u Općini Velika Kopanica prema popisu 
stanovništva iz 2011. godine (izvor:www.dzs.hr) 

Prostor Općine je smješten uz nekoliko značajnih prometnih koridora te se odvija na slijedećim prometnicama: 
-  Autoceste: 
  A3 – GP Bregana – Zagreb – Slavonski Brod – GP Bajakovo. 

-  Državne ceste: 
  D7 – GP Duboševica – Beli Manastir – Osijek – GP Sl.Šamac. 

-  Županijske ceste: 
  ŽC 4218 – D.Andrijevci (ŽC 4202) – Divoševci – Vel.Kopanica – Gundinci – Babina Greda –   
  Štitar – ŽC 4170, 
  ŽC 4219 – Divoševci – Kupina – Prnjavor (ŽC 4210). 

-  Lokane ceste: 
  LC 42046 – ŽC 4218 – Mala Kopanica – Novi Grad (ŽC 4210), 
  LC 42045 – ŽC 4217 – Stružani – Zoljani – Kupina (ŽC 4219). 

Sredinom Općine prolazi trasa željezničke pruge u okviru V. prometnog koridora Budimpešta – Ploče, i to 
magistralna pomoćna željeznička pruga M303 (Strizivojna/Vrpolje – Kopanica/Beravci – Slavonski Šamac). 
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Na području Općine postoji još 12.725 m nerazvrstanih cesta. 

Klimatske osobine prostora na kojem je smještena Općina odlikuje umjerena kontinentalna klima. 

Slika 1. Prostorni prikaz Općine Velika 

Izvor: http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/ 

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE VELIKA KOPANICA 

Prostornim planom odnosno IV. Izmjenama i dopunama PPUO Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br.13/17.) definirana je lokacija za izgradnju i uspostavu reciklažnog dvorišta za potrebe 
Općine (k.č.br.1238/2, k.o.Velika Kopanica). 
Plan gospodarenja otpadom je uz Prostorni plan jedan od temeljnih dokumenata kojim se analizira, određuje i 
usmjerava gospodarenje otpadom, odnosno sustav gospodarenja otpadom na području općine i to u skladu s 
obvezama i smjernicama postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih lokalnih i planskih 
dokumenata. 

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) propisano je da su jedinice 
lokalne samouprave, pa tako i Općina Velika Kopanica, dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom, te za prijedlog 
Plana ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za 
poslove zaštite okoliša. 
Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 27. studenog 2018.godine 
donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje 2017.-2022. 
godine koja je objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" broj 21/18. 
Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2017.-2022. sadrži sljedeće cjeline: 
-  uvod; 
-  analiza te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Velika Kopanica 
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uključujući ostvarivanje ciljeva; 
-  podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju 

komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanje ciljeva; 
-  podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije 

neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom; 
-  podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju; 
-  mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada uključujući 

izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada; 
-  opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada; 
-  mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada; 
-  mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada; 
-  popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana; 
-  organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom; 
-  rokovi i nositelji izvršenja Plana gospodarenja otpadom; 
-  popis zakona i pravilnika. 

Cilj Plana je definirati osnovne okvire za uspostavu cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom na 
području Općine u navedenom razdoblju. Planom je reguliran postojeći sustav zbrinjavanja otpada Općine Velika 
Kopanica, te se planiraju mjere za njegovo unapređenje. 

Planom gospodarenja otpada na području Općine Velika Kopanica definirane su sljedeće opće mjere: 
-  provoditi organizirano sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine, 
-  osigurati i promicati odvojeno prikupljanje pojedinih tokova otpada na mjestu nastanka čime se osigurava 

ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba odvojeno prikupljenog otpada u energetske svrhe, uz smanjenje 
količina ostatnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu otpada, 

-  ukoliko se pokaže potrebitim, izgraditi u 2019.g. na 7 (sedam) lokacija zelene otoke i to tako da u svakom 
naselju na području Općine bude postavljen najmanje jedan zeleni otok, 

-  nakon izgradnje i postavljanja zelenih otoka (ukoliko se pokaže potrebitim) 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. 

4. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Republike Hrvatske proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i 
obvezama koje RH mora postići sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu. 
Kroz ovaj Prijedlog Plana gospodarenja otpadom predviđa se provedba niza mjera, smjernica i aktivnosti 
(ulaganja), kojima će se osigurati uspostava cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, uz 
istovremenu integraciju već postojećih sustava i građevina gospodarenja otpadom, predviđenim i izgrađenim u 
okviru prethodnog planskog razdoblja. 

a) Unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 

U predstojećem planskom razdoblju treba nastaviti s aktivnostima na unaprjeđenju već postojećeg sustava 
odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, te edukaciju 
i informiranje dionika sustava te revizijom tarifnog sustava na način da se usluga skupljanja i zbrinjavanja 
naplaćuje po količini proizvedenog otpada. 
Unaprjeđenje sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada provest će se poboljšanjem kvalitete primarne 
selekcije otpada putem spremnika na „kućnom pragu", postavljanjem spremnika na javnoj površini (zeleni otoci – 
ukoliko se ukaže potrebitim) i njihovom odgovarajućom prostornom distribucijom i izgradnjom reciklažnih 
dvorišta. 
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b) Unaprijediti sustav obrade biorazgradivog otpada 

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

c) Mjere za gospodarenje opasnim otpadom 

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

d) Mjere za sanaciju Planom utvrđenih lokacija onečišćenih otpadom 

Nastavak aktivnosti sanacije „divljih" odlagališta i „crnih točaka". 
Kroz povećani nadzor komunalnog redara i uspostavu komunikacije sa mještanima Općine, spriječiti odlaganje 
otpada u okoliš i stvaranje novih divljih odlagališta. U tom cilju potrebno je pored objave na web stranicama 
Općine, putem letaka ili/i plakata obučiti i informirati sve mještane o prijavi svih uočenih nepravilnosti vezanih uz 
odbacivanje otpada na zelene površine. 

e) Mjere za gospodarenje otpadom koji predstavlja posebne probleme u gospodarenju 

Ovaj Prijedlog Plana gospodarenja otpadom prepoznao je, osim komunalnog otpada i druge prioritetne tokove 
otpada: građevni otpad, otpadni tekstil i obuća, medicinski otpad i ambalažni otpad. Za svaki navedeni otpad 
uspostaviti će se odgovarajući sustav gospodarenja. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom dodatno će se postići izgradnjom reciklažnog dvorišta i 
uspostavom odlagališta građevnog otpada u centru za gospodarenje otpadom. 
Za zadovoljavanje budućih potreba vezano za gospodarenje otpadom koji sadrži azbest potrebno je osigurati 
najmanje jednu lokaciju kazete za azbest na području JP(R)S u sklopu postojećeg ili novog odlagališta za neopasni 
otpad. Također, JLS treba na svom području ustrojiti i voditi bazu podataka s popisom zgrada i proizvodnih 
pogona na njezinom teritorijalnom području, koje sadrže azbest i to kao pokrov ili kao drugi građevni materijal te 
izraditi Plan postupanja zamjene azbesta drugim građevnim materijalima za zgrade i proizvodne pogone koji 
sadrže azbest kao pokrov ili neki drugi građevni materijal, a koji mora sadržavati i podatke o procijenjenim 
količinama otpada koji sadrži azbest. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadnim tekstilom i obućom provest će se postavljanjem kontejnera na 
javnoj površini za sakupljanje istog. 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja ambalažnim otpadom provesti će se postojećim sustavom sakupljanja, 
uspostavom kvalitetnije organizacije sakupljanja ambalažnog otpada kojom će biti obuhvaćen sav ambalažni 
otpad koji nastaje. 
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f) Mjere za gospodarenje ostalim posebnim kategorijama otpada 

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

g) Akcije sakupljanja otpada 

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

h) Izobrazno-informativne aktivnosti 

U postizanju ciljeva sakupljanja svih vrsta otpada, ključnu ulogu igra i izobrazba i informativne aktivnost. Općina 
će putem vlastitih stranica vršiti kontinuirano informiranje dionika u gospodarenju otpadom. Mogu se organizirati 
i tematski skupovi za mještane na temu sakupljanja pojedinih kategorija otpada. U školama se može provoditi i 
dodatna edukacija učenika na temu gospodarenja otpadom. 
U cilju smanjenja i sprječavanja nastanka otpada planira se izrada edukativnih materijala i provedba edukacije 
koja će pridonijeti razvijanju ekološke svijesti svih mještana i promicanju razvrstavanja otpada u domaćinstvima, 
vrtićima, školama, svim poslovnim i gospodarskim subjektima. Isto tako, Općina će izraditi web stranicu na kojoj 
građani mogu dobiti sve informacije vezane za gospodarenje otpadom, upoznati se s planovima odvoza otpada 
(komunalnog, korisnog i glomaznog), educirati se vezano za izdvajanje korisnih vrsta otpada, kompostiranje i 
pripremu za odvoz glomaznog otpada. Informiranje vezano za sve aktivnosti gospodarenja otpadom provodi se i 
putem medija - lokalnog radija, tiska, web portala. Nadalje je potrebno provoditi sustavnu edukaciju, izradu 
promidžbenih i edukacijskih materijala, kontinuirano informirati javnost o svim aktivnostima vezanim za okoliš, 
kreirati informacije i ekološke poruke u suradnji sa školama, ustanovama i tvrtkama i sl., a sve s ciljem poticanja 
svakog pojedinca u društvu na smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada te pravilno postupanje s otpadom. 

5. OSTVARENO U SKLADU S DEFINIRANIM MJERAMA I CILJEVIMA 

Općina će postepeno implementirati mjere cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Programi implementacije 
mjera iziskuju znatna materijalna sredstva, te se u okvirima mogućnosti razvija mrežni sustav. 

5.1 Komunalno poduzeće 

Na području Općine, mješoviti komunalni otpad prikuplja tvrtka Runolist d.o.o. iz Vrpolje. U mjesecu prosincu 
2019.godine raspisana je koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada od strane Općine Vrpolje kao nositelja koncesije, a u koja se raspisuje zajednički za područje 
općina Velika Kopanica, Gundinci, Vrpolje, Donji Andrijevci i Garčin. 
Miješani komunalni otpad prikuplja se jednom tjedno u svim naseljima Općine, dok se glomazni otpad prikuplja 
dva puta godišnje. Otprilike 70% kućanstava na području Općine koristi ovakav način prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada, odnosno posjeduje ili spremnike zapremine 120 L ili dodatne vreće od 120 L. 

5.2 Komunalna oprema 

Korisnici usluge prikupljanja otpada na području Općine koriste spremnike zapremine 120 L, te dodatne vrećice 
od 120 L za povremeni odvoz viška otpada. 
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Ukoliko se pokaže potrebitim, Općina planira u 2020. godini u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost izgraditi zelene otoke na 7 predviđenih lokacija. Na zelenim otocima planiraju se postaviti spremnici 
za sakupljanje sljedećih vrsta otpada: 
-  papir, 
-  staklo, 
-  PVC, 
-  tekstil, 
-  baterije. 

Predviđene lokacije zelenih otoka na području Općine su: 
-  Velika Kopanica - k.o.Vel.Kopanica k.č.br.1149 i 13, 
-  Beravci - k.o.Beravci k.č.br.50 i 1703/2, 
-  Divoševci - k.o.Divoševci k.č.br. 498/1 
-  Mala Kopanica - k.o.Mala Kopanica kčbr.393/1, 
-  Kupina - k.o.Kupina k.č.br.106. 

5.3 Ukupne količine sakupljenog otpada na području Općine u razdoblju od 2014. godine do zaključno s 
2019. godinom 

U 2019. godini je na području Općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 585,13 t miješanog komunalnog 
otpada. 
U 2018. godini je na području Općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 494,82 t miješanog komunalnog 
otpada. 
U 2017. godini je na području Općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 206,00 t miješanog komunalnog 
otpada. 
U 2016. godini je na području Općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 222,20 t miješanog komunalnog 
otpada. 
U 2015. godini je na području Općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 308,00 t miješanog komunalnog 
otpada, dok je u 2014.godini ukupno prikupljeno 249,00 t. 

Na području Općine ne postoji građevina za zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog otpada. Sav nastali 
miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište otpada „Vitika" u Đakovu te je predan na obradu tvrtki 
Univerzal d.o.o., ovlaštenom obrađivaču komunalnog otpada. 
Također, na području Općine (po kućanstvima) ne provodi se selektivno prikupljanje komunalnog otpada kao što 
su staklo, papir, PET ambalaža i sl., već se sav komunalni otpad zajedno miješa i odlaže u spremnike ili vrećice 
predviđene prikupljanju miješanog komunalnog otpada. 

5.4 Lokacije onečišćene otpadom 

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, obveza je jedinice lokalne samouprave sprječavanje 
odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada. Mjere za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada koje se provode na području Općine Velika Kopanica obuhvaćaju: 
-  uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 
-  uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 
-  provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja 

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

-  druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave 

Navedene mjere se kontinuirano provode od strane komunalnog redara Općine Velika Kopanica, što je rezultiralo 
smanjenjem količine neadekvatno odloženog otpada. 
Općina je krajem 2015. godine putem svojih djelatnika i obilaskom cjelokupnog teritorija općine detektirala dvije 
lokacije divljih odlagališta otpada: 
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-  Gačica, Velika Kopanica 
-  Beravački pašnjak, Beravci 

Općina predviđa da će se visina sredstava za sanaciju divljih odlagališta kretati oko 500.000,00 kuna, a 
financiranje će se izvršiti na način da će Općina financirati pripremne radove kao što je izrada Plana sanacije i 
ostalih pripremnih radova koji su neophodni da bi se moglo pristupiti konkretnim radovima na sanaciji divljih 
odlagališta, a ostale troškove planiramo da će snositi resorno Ministarstvo, odnosno Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. 
U 2016. godini Općina je u suradnji s tvrtkom „Runolist" d.o.o. iz Vrpolja učestvovala u akciji „Zelena čistka" 
(održana dana 23.travnja 2016.g.) gdje prikupljeno cca 12m3 mješanog komunalnog otpada na raznim lokacijama 
diljem Općine. U akciji je također sudjelovalo i nekoliko Udruga s područja Općine. 
Općina također planira i u 2020. godini učestvovati u akciji „Zelena čistka" kako bi još više pobudila svijest u 
mještana da se okoliš ne zagađuje već da se komunalni otpad prikuplja i reciklira. 

5.5 Mobilno reciklažno dvorište 

Krajem 2014. godine sklopljen je Ugovor sa tvrtkom „Runolist" d.o.o. iz Vrpolja o izgradnji jednog mobilnog 
reciklažnog dvorišta na lokaciji k.č. br. 1238/2, k.o. Velika Kopanica koje je i izgrađeno u 2015.godini. Cijena 
izgradnje navedenog mobilnog reciklažnog dvorišta iznosila je 9.874,36 kuna (iznos s PDV-om). 

Slika 2. Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta 

Izvor: http://geoportal.dgu.hr/viewer/ 

IV. Izmjenama i dopunama PPUO Velika Kopanica, površina koja se nalazi na k.č.br.1238/2, k.o.Velika Kopanica, 
ucrtana je kao područje gdje se može graditi reciklažno dvorište. 
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5.6 Edukacija 

U 2020. godini se planira provesti edukacija stanovništva o razvrstavanju otpada putem edukativnih radionica i 
letaka. 

Na službenoj internet stranici Općine Velika Kopanica (http://www.velikakopanica.hr/?p=780) uspostavljen je i 
sustav za zaprimanje obavijesti i evidencija o nepropisno odbačenom otpadu. 

U sklopu projekta "Vastum separate" koji se radi u suradnji s Općinom Donji Andrijevci, dana 27.06.2019. godine 
održana je Javna tribina s temom "Održivo gospodarenje otpadom" (https://www.velikakopanica.hr/?p=2395). 

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

Cilj uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Velika Kopanica je uspostavljanje 
potpunog nadzora otpada od mjesta nastanka do mjesta konačne obrade i zbrinjavanja. U postupcima 
gospodarenja otpadom na području Općine Velika Kopanica kontinuirano se primjenjuju sljedeće opće mjere: 
-  provođenje organiziranog sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine, 
-  osiguranje i promicanje, odvojeno prikupljanje pojedinih tokova otpada na mjestu nastanka čime se 

osigurava ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba odvojeno prikupljenog otpada u energetske svrhe, uz 
smanjenje količina ostatnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu otpada, 

-  zbrinjavanje prikupljenog komunalnog otpada na postojećem odlagalištu otpada "Vitika" u Đakovu, sve 
do otvaranja ŽCGO "Orlovnjak", 

-  izgradnja (ukoliko se ukase potrebitim) i kontinuirano pražnjenje sabirnih mjesta (zelenih otoka) u svim 
naseljima Općine Velika Kopanica te po potrebi nabava dodatnih spremnika za određene vrste otpada 

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

Mjere za gospodarenje komponentama opasnog otpada koje se provode na području Općine Velika Kopanica su 
sljedeće: 
-  predaja prikupljenih komponenti opasnog otpada ovlaštenim pravnim osobama na konačno zbrinjavanje. 

Mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se provode u Općini Velika Kopanica su sljedeće: 
-  izgradnja i poticanje korištenja zelenih otoka (ukoliko se ukaže potrebitim), redovito pražnjenje 

spremnika i upotpunjavanje zelenih otoka spremnicima koji nedostaju, 
-  priprema projekta izgradnje reciklažnog dvorišta gdje će građani imati mogućnost privremenog 

skladištenja sljedećih vrsta otpada koji spadaju u kategoriju posebnog otpada: biootpad, otpadni tekstil i 
obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila i 
građevinski otpad. 

7. ZAKLJUČAK 

Zaključno se može istaknuti da s obzirom na propisane aktivnosti i mjere u gospodarenju otpadom iz Plana 
gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica te još uvijek prisutnim nedostacima i problemima u sustavu 
gospodarenja otpadom na području Općine, da gospodarenje otpadom još uvijek nije velikim dijelom usklađeno i 
uređeno s relevantnom regulativom, uz napomenu da predstoji usklađenje u pojedinim segmentima s novom 
regulativom, posebno u dijelu koji se odnosi na izgradnju građevina za gospodarenje otpadom. 

Definirani ciljevi u području gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih i financijskih 
mogućnosti Općine Velika Kopanica. Uspostavljeni sustav sakupljanja otpada zadovoljava potrebe stanovništva 
Općine, što potvrđuju podaci o prikupljenom, obrađenom i odloženom otpadu. Međutim, tek će se realizacijom 
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Regionalnog centra za gospodarenje otpadom "Orlovnjak" stvoriti nužni preduvjeti za uspostavu cjelovitog 
sustava gospodarenja otpadom. 

Uspostavom sustava prikupljanja komunalnog otpada iz kućanstva pomoću posuda za odvojeno prikupljanje 
korisnih frakcija otpada iz kućanstava unaprijedit će se mogućnost za adekvatno tretiranje otpada na području 
Općine. Navedeni sustav omogućuje olakšano odvajanje najzastupljenijih vrsta otpada na samom mjestu 
nastanka, tj. kućanstvima i pogodan je za primjenu prvenstveno u sredinama manje gustoće naseljenosti. Potrebno 
je stoga intenzivirati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te osigurati 
svim korisnicima usluge odvojenog prikupljanje otpada, ali i mogućnost zbrinjavanja ostalih kategorija otpada iz 
kućanstva Ovaj zahtjev biti će ispunjen izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Velika Kopanica. . 

Tijekom 2020. godine Općina Velika Kopanica će uložiti dodatne napore u provođenju zadanih ciljeva, kako bi se 
u budućem razdoblju u potpunosti implementirao program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispunile 
zakonske odredbe. 

Za značajnije smanjenje količina otpada trebati će dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje svih predviđenih 
mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada, te smanjenje količina otpada koje se trajno odlažu na 
odlagališta. 

KLASA:363-01/20-01/7 
URBROJ:2178/12-01-20-1 
Velika Kopanica, 30.ožujak 2020.g. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn. , v.r.
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43.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 4/20), Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na 28. sjednici održanoj dana 21. svibnja 
2020. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća načelnika o provedbi
Plana gospodarenja otpadom na području 

općine Velika Kopanica za 2019. godinu

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće načelnika o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom na području općine Velika 
Kopanica za 2018. godinu (KLASA: 363-01/20-
01/7, URBROJ: 2178/12-01-20-01 od 30.3.2020. 
godine).

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/20-01/22
URBROJ: 2178/12-03-20-01
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

44.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 4/20), Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na 28. sjednici održanoj 21. svibnja 2020, 
donosi 

ZAKLJUČAK

o molbi za oslobađanje plaćanja komunalne 
naknade u 4., 5. i 6. mjesecu 2020. godine

 

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica 
jednoglasno odbija molbu za oslobađanje plaćanja 
komunalne naknade u 4., 5. i 6. mjesecu 2020. 
godine za trgovinu Patričar u Velikoj Kopanici.

Članak 2.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ i bit će dostavljen tvrtki  Patričar 
d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Županja. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/20-01/23
URBROJ: 2178/12-03-20-01
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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45.

 Na temelju članka 59., 60., 61. i 62. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 4/20), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica je na svojoj 28. sjednici održanoj dana 21. svibnja 
2020. godine, donosi
 

ODLUKU

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom
u općoj uporabi na području općine Velika Kopanica

Članak 1.

 Komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi:

Članak 2.

Komunalna infrastruktura navedena u članku 1. ove Odluke upisat će se kao javno dobro u općoj uporabi u 
zemljišne knjige pri nadležnom sudu u Slavonskom Brodu.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/20-01/24
URBROJ: 2178/12-03-20-01
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tomislav Jagić, mag.ing.sliv., v.r.

R.br.  Naziv i opis Zemljišnoknjižna oznaka 
Vrsta komunalne 

infrastrukture 

1. 
Nogometno igralište u 
Kupini 

k.č.br.373/1, k.o. Kupina javne zelene površine 

2. 
Nogometno igralište u 
Beravcima  

k.č.br. 80, 105 i 34, k.o. 
Beravci 

javne zelene površine 
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46.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 4/20), a sukladno Odluci o prodaji 
komunalnih vozila u vlasništvu Općina Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 27/19), na prijedlog Povjerenstva za 
prodaju vozila, Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na svojoj 28. sjednici održanoj dana  21. 
svibanja 2020. godine, donosi
 

ODLUKU

o poništenju Javnog natječaja za prodaju 
komunalnih vozila u vlasništvu općine 

Velika Kopanica

Članak 1.

Poništava se Javni natječaj za prodaju 
komunalnih vozila u vlasništvu općine Velika 
Kopanica.

O b r a z l o ž e nj e

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
provelo je postupak prodaje komunalnih vozila na 
području općine Velika Kopanica putem Javnog 
natječaja. Javni natječaj je objavljen u tjedniku 
Posavska Hrvatska dana 8. svibnja 2020. godine i na 
mrežnim stranicama općine Velika Kopanica. Po 
isteku roka za dostavu ponuda, nije pristigla niti 
jedna ponuda.
 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/20-01/25
URBROJ: 2178/12-03-20-01
Velika Kopanica, 21. svibanj 2020. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tomislav Jagić, mag.ing.sliv., 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 / 350 851
List  izlazi  po  potrebi.
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