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OPĆINA BUKOVLJE

68.
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - OPĆINA BUKOVLJE
PRORAČUN ZA 2020.G.,
MJERA 1.1. - Jačanje komunalne infrastrukture

2020.godina
PROGRAM 1002-ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA1.094.000,00
PLAN
IZVRŠENJE/ 2020.G
AKTIVNOST- 1002-01 – Održavanje objekata i uređaja
452.000,00
416.192,41
AKTIVNOST-1002-02- Komunalne usluge
160.000,00
103.392,12
AKTIVNOST 1002-03- Javna rasvjeta
482.000,00
479.401,21
PROGRAM 1006-POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-645.000,00
AKTIVNOST 1006-01-Tekuće pomoći trgovačkim društvima
45.000,00
45.000,00
AKTIVNOST 1006-02-Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 600.000,00 205.927,35
PROGRAM 1009-DUGOTRAJNA IMOVINA- 2.030.000,00
AKTIVNOST 1009-02- Poslovni objekti10.000,00
AKTIVNOST 1009-03-Ceste i slični prometni objekti
1.145.000,00
AKTIVNOST 1009-04-Ostali građevinski objekti
855.000,00
AKTIVNOST 1009-05- Oprema
20.000,00

2.599,60
1.135.074,32
839.972,40
0,00

Razvoj i izgradnja objekata komunalne infrastrukture, gradnja novih objekata koji bi poboljšali
kvalitetu života stanovnika općine.
Održavanje razine postojećih cesta, izgradnja novih u naseljima općine.
Dogradnja i obnova objekata javne rasvjete.
Kroz pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, poboljšanje i nastavak izgradnje
vodovodne i kanalizacijske mreže na području općine.

Pokazatelj rezultata:
Objekti komunalne infrastrukture su u funkciji, redovno održavanje postojećih kapaciteta i
izgradnja novih. Poboljšana kvaliteta života stanovnika općine.
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69.
Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj
3/18, 4/20 i 10/21), općinski načelnik općine Bukovlje dana 20. prosinca 2021. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa
aktivnosti u Programu javnih potreba i Programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz
Proračuna općine Bukovlje za 2020. 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 2020. godini u Proračunu općine Bukovlje predviđena su financijska sredstva kako slijedi:

AKTIVNOST ILI UDRUGA
Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna - novcu – jednokratna financijska
pomoć
Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna- trošak ukopa
Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna -jednokratne naknade studentima
Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna – pomoć za novorođenu djecu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
sufinanciranje prijevoza
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
pomoć i njega u kući

NOVI PLAN

50.000,00

IZVRŠENJE
2020.G.

47.000,00
18.000,00

30.000,00
40.000,00

32.000,00
53.000,00

70.000,00
198.750,00
195.000,00
5.476,46
6.000,00
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Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
stanovanje
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
prehrana
Naknade građanima i kućanstvima u naravi ostale
Naknade građanima i kućanstvima u naraviogrjev(BPŽ)
Kapitalne donacije građanima i kućanstvimaHRVI
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima –
stambeno zbrinjavanje mladih
Sufinanciranje HCK – GCK Slavonski Brod

Strana: 6019
13.361,74

15.000,00
10.590,00
11.000,00
4.510,62
18.000,00
20.000,00

18.900,00

30.000,00

19.260,92

0,00
33.600,00

0,00
33.575,35

- planirana su financijska sredstva 518.600,00 kn /izvršenje plana : 455.422,09 kn
AKTIVNOST: Sport i rekreacija, kultura, ostale društvene djelatnosti, religija
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 sporta i rekreacije
·
Poticanje izvrsnosti u sportu
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih
potreba za rekreaciju i sport raspodjeljuju se korisnicima prema Pravilniku o financiranju javnih potreba.
planirana su financijska sredstva za rad sportskih udruga u ukupnom iznosu od
204.000,00 kn./izvršenja plana: 204.000,00 kn
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.
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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./izvršenje plana: 30.000,00 kn
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 sredstva iznose 65.000,00 kn. /Izvršenje: 57.420,00 kn

Religija
Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija:
RKT Župa Podvinje, Filijala Bukovlje -Vranovci
Grkokatolička filijala crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Bukovlju
-planirana sredstva tekuća: 20.000,00 kn /izvršenje 0,00
.planirana sredstva kapitalna: 50.000,00 kn /izvršenje. 46.193,75 kn
Političke stranke
Financirat će se rad svih parlamentarnih političkih stranaka prema broju članova u
Općinskom vijeću.
- planirana su financijska sredstva: 31.000,00 kn/ izvršenje 30.840,00 kn
PROGRAM: ŠKOLSTVO
AKTIVNOST: osnovno obrazovanje
Ostale pomoći u naravi - knjige i radne bilježnice - plan: 90.000,00 kn/izvršenje 89.211,39 kn
Tekuće donacije u naravi
0,00 kn
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planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu 90.000,00 kn/ izvršenje plana
89.211,39 kn.

AKTIVNOST: predškolsko obrazovanje
Sufinanciranje vrtića
plan: 150.000,00 kn/ izvršenje 148.200,00 kn
Sufinanciranje održavanja programa predškole plan: 56.000,00 kn/ izvršenje 53.695,00 kn
- planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu 206.000,00 kn/ izvršenje plana:
201.895,00 kn
Članak 2.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba za koje se sredstva izdvajaju i
proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu iznose 1.164.600,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. Izvršenje plana 2020.g. ukupno iznosi
1.114.982,23 kn
Članak 3.
Općinski načelnik općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje radi
razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA:400-01/19-01/121
URBROJ: 2178/25-01-21-3
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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70.
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 2020. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj
29/2019) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. 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 2020. 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 2020. godinu.
Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/19-01/121
URBROJ: 2178/25-02-21-4
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

Broj: 45
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71.
Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18,
110/18, 32/20) i članka 47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj /18, 4/20 i 10/21), općinski načelnik općine Bukovlje dana 20. prosinca 2021. godine, donosi
IZVRŠENJE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Bukovlje za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim se programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Bukovlje za 2020. godinu za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
·
javne površine,
·
groblje
·
javna rasvjeta
·
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 2020. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa
obuhvaća sljedeće:
A.1

Nerazvrstane ceste
IZVRŠENJE

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:

ULICA JADRANKA VALIĆA
Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza
Ceste i slični prometni objekti

PLAN I IZVOR FINANCIRANJA Opći prihodi i primici 12

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:

40.000,00

37.000,00

ULICA MARIJANA ALKOVIĆA
Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza
Ceste i slični prometni objekti

PLAN I IZVOR FINANCIRANJA Tekuće pomoći 51

35.000,00

31.990,45
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A.2
Pješačke staze
OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:

Broj: 45
IZVRŠENJE

PJEŠAČKE STAZE– Šušnjevci
Izgradnja pješačkih staza
Ceste i slični prometni objekti

PLAN I IZVOR FINANCIRANJA

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:

Tekuće pomoći 51
60.000,00
PJEŠAČKE STAZE Bukovlje
Izgradnja pješačke staze
Ceste i slični prometni objekti

PLAN I IZVORFINANCIRANJA
PLAN I IZVOR FINANCIRANJA
NOVI PLANUKUPNO

Kapitalne pomoći 52
Opći prihodi i primici 12

135.000,00
510.000,00
645.000,00

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:

PJEŠAČKE STAZEVranovci
Izgradnja pješačke staze
Ceste i slični prometni objekti

PLAN I IZVOR FINACIRANJA

Opći prihodi i primici 12

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:

PLATO/PARKIRALIŠTE (iza sale)
Asfaltiranje puta
Ceste i slični prometni objekti

PLAN I IZVOR FINACIRANJA

Opći prihodi i primici-12

58.750,00

134.718,30
507.743,31
642.461,61

IZVRŠENJE

A.3. Javna rasvjeta
OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:

350.000,00

15.000,00

349.872,56

15.000,00

JAVNA RASVJETA
Izrada projektne dokumentacije i izgradnja
Ostali građevinski objekti

PLAN I IZVOR FINACIRANJA

0,00

0,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 1.145.000,00 kn raspoređuju se i troše za
pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda i zaduženja općine Bukovlje. U skladu sa
sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:
12 / Opći prihodi i primici
52 / Kapitalne pomoći
51 / Tekuće pomoći

plan
plan
plan

915.000,00 kn / Izvršenje 909.615,87
135.000,00 kn / Izvršenje 134.718,30
95.000,00 kn / Izvršenje 90.740,45

SVEUKUPNO IZVRŠENJE : 1.135.074,62 kn

Broj: 45
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Članak 4.
Općinski načelnik općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje radi
razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/19-01/14
URBROJ: 2178/25-01-21-3
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

72.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 3/15) i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2020.
godinu za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj 29/2019) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici
održanoj 20. prosinca 2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Bukovlje za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 2020. godinu za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna
općine Bukovlje za 2020. godinu.
Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/19-01/14
URBROJ: 2178/25-02-21-4
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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73.
Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18,
110/18, 32/20) i članka 47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 3/18, 4/20 i 10/21) općinski načelnik općine Bukovlje dana 20. prosinca 2021. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini na području
općine Bukovlje za komunalne djelatnosti:
· odvodnja atmosferskih voda,
· održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
· održavanje nerazvrstanih cesta,,
· javna rasvjeta.
·
·

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.

U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini
Bukovlje obuhvaća:
1. Odvodnju atmosferskih voda
·
Održavanje i čišćenje cestovnih kanala
KOMUNALNE USLUGE
Sredstva za izvršenje radova iznose 30.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava proračuna općine
Bukovlje. Prihodi za posebne namjene / 42.
NOVI PLAN

30.000,00 kn

1. 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

-

Sredstva za izvršenje radova iznose 70.000,00 kn, a financirat će se ih sredstava Proračuna
općine Bukovlje. Prihodi za posebne namjene / 42.
NOVI PLAN
70.000,00 KN
UKUPNO PLAN: 100.000,00 kn

IZVRŠENJE PLANA: 60.046,74 kn

Broj: 45
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TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZV. CESTA
1.
Održavanje nerazvrstanih cesta:
·
nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom
·
održavanje nerazvrstanih cesta
·
čišćenje snijega
·

Sredstva za izvršenje radova iznose 340.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna općine
Bukovlje. Prihodi za posebne namjene / 42.
NOVI PLAN

340.000,00 kn

IZVRŠENJE PLANA: 310.026,25 kn

JAVNA RASVJETA-ODRŽAVANJE I POTROŠNJA
1.
Javna rasvjeta
·
troškovi zamjene rasvjetnih tijela,
·
troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 150.000 kn za
održavanje javne rasvjete, troškovi potrošnje javne rasvjete 260.000,00 kn, a nakon Izmjene i dopune
proračuna iznose ukupno 482.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna općine Bukovlje. Prihodi za
posebne namjene / 42.
Plan ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 180.000,00 kn /IZVRŠENJE: 178.359,50 kn
Plan POTROŠNJA JAVNE RASVJETE
302.000,00 kn /IZVRŠENJE: 301.047,71 kn
UKUPNO plan
482.000,00 kn / IZVRŠENJE. 479.407,21
Članak 3.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.
godini iznose 922.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda.
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja:
Članak 4.
Općinski načelnik općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje radi
razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/19-01/13
URBROJ: 2178/25-01-21-3
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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74.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
3/18) i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 29/2019) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici održanoj 20.
prosinca 2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini
Bukovlje za 2020.godini
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Bukovlje za 2020. godinu za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine
Bukovlje za 2020. godinu.
Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/19-01/13
URBROJ: 2178/25-02-21-4
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

Broj: 45
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75.
Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj 3/18, 4/20 i 10/21), općinski načelnik općine Bukovlje dana 20. prosinca 2021. godine,
donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa
kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini
na području općine Bukovlje za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim programom određuju se poslovni objekti na području općine Bukovlje koji će se graditi i
objekti na kojima će se vršiti dodatna ulaganja, te opis poslova s procjenom troškova.
Članak 2.
Planirana su kapitalna ulaganja u 2020. godini na sljedećim objektima:
1. OBJEKT:
IGRALIŠTE VRANOVCI
OPIS POSLA:
Adaptacija svlačionica
AKTIVNOST I POZICIJA U Ostali građevinski objekti
PRORAČUNU:
NOVI PLAN
Opći prihodi i primici
45.000,00
12

2. OBJEKT:
OPIS POSLA:

NOVI PLAN

•

3. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
NOVI PLAN

IZVRŠENJE
PLANA
43.562,50

IGRALIŠTE BUKOVLJE
Adaptacija klupskih prostorija i terena

Opći prihodi i primici
12

760.000,00

DJEČIJE IGRALIŠTE BUKOVLJE
Obnova dječjeg igrališta
Ostali građevinski objekti
Opći prihodi i primici 12

50.000,00

IZVRŠENJE
PLANA
751.327,40

IZVRŠENJE
PLANA
45.082,50
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Članak 3.
Planirana su dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini u 2020. godini:
5. OBJEKT:
DOM KORDUŠEVCI
OPIS POSLA:
Opremanje
PLAN FINANCIJSKIH
IZVRŠENJE
SREDSTAVA:
PLANA
NOVI PLAN
Opći prihodi i primici
10.000,00 2.599,60
12

Članak 4.
Sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa iznose 865.000,00 kn te se raspoređuju i troše za pojedine
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. U skladu sa sadržajem programa u članku 2. i 3.
troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini raspoređuju se na sljedeće izvore
financiranja:
SVEUKUPNO PLAN: 865.000,00 kn
IZVRŠENJE PLANA: 842.572,00 kn
Članak 5.
Općinski načelnik općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje radi
razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/19-01/122
URBROJ: 2178/25-01-21-3
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

Broj: 45
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76.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
3/15) i Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području općine
Bukovlje za 2020. godinu za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 29/2019) Općinsko vijeće općine Bukovlje na
svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovinina području općine Bukovlje za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih
ulaganja na nefinancijskoj imovinina području općine Bukovlje za 2020. godinu za koje se sredstva
izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu.

Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/19-01/122
URBROJ:2178/25-02-21-4
Bukovlje, 20. prosinca 2021. Godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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77.
Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), članka 72. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 47. Statuta općine Bukovlje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 3/18, 4/20 i 10/21) načelnik općine Bukovlje dana
20. prosinca 2021. godine, donosi
IZVRŠENJE
Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva
izdvajaju iz Proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu
Članak 1
U skladu s potrebama općine Bukovlje utvrđuje se Program vatrogastva i zaštite od požara i
civilne zaštite kako slijedi:
AKTIVNOST: vatrogastvo i zaštita od požara
•

Usluge vatrogasne intervencije
Ukupno: 30.000,00 kn

PLAN
30.000,00 kn

IZVRŠENJE
16.065,63 kn

AKTIVNOST: civilna zaštita
•
•
•
•

PLAN
IZVRŠENJE
Službena radna odjeća i obuća
11.000,00 kn
10.137,09
Civilna zaštita (red.tek. ažuriranje, edukacija) 36.000,00 kn
35.250,00
Osiguranje-Civilna zaštita
1.700,00 kn
1.634,50
Sufinanciranje rada HGSS Slavonski
6.000,00 kn
6.000,00
Ukupno: Plan: 54.700,00 kn / Izvršenje: 53.021,59 kn
Članak 2.

Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite
nakon izmjene i dopune iznose 54.700,00 kn za koje se sredstva izdvajaju i proračuna općine Bukovlje za
2020. godinu, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 3.
Općinski načelnik općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje radi
razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 810-01/19-01/11
URBROJ: 2178/25-01-21-3
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

Broj: 45
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78.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
3/15) i Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje
za 2020. godinu za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 29/2019) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6.
sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva
izdvajaju iz Proračuna općine Bukovlje za 2020. 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 2020. godinu za koje se sredstva izdvajaju iz
proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu.

Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 810-01/19-01/11
URBROJ: 2178/25-02-21-4
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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79.
Na temelju članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20) i članka
47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 3/18, 4/20 i 10/21)
načelnik općine Bukovlje dana 20. prosinca 2021. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa
za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Bukovlje u 2020. godini.
Članak 2.
U 2020. godini planiraju se prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 88.000,00 kn. Ukupno
izvršenje ovog prihoda iznosi 87.423,97 kn.
Članak 3.
Općinski načelnik općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje radi
razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA:400-01/19-01/125
URBROJ: 2178/25-01-21-3
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

Broj: 45
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80.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
3/15) i Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. godinu za koje se sredstva
izdvajaju iz Proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj 29/2019) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca
2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih od
šumskog doprinosa za 2020. godinu za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2020.
godinu.

Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/19-01/125
URBROJ: 2178/25-02-21-4
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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81.
Na temelju članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 136/12) i članka 25.
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18, 4/20 i 10/21),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2021.
godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
općine Bukovlje za 2021.godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
PRORAČUN 2021.g.

POVEČANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN 2021.g.

6 PRIHODI POSLOVANJA

16.573.900,00

-5.562.034,80

11.011.865,20

7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE
3 RASHODI

20.000,00
7.403.900,00

-4.000,00
464.100,00

16.000,00
7.868.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE

8.830.000,00

-4.823.000,00

4.007.000,00

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

360.000,00

A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

-847.134,80

1.000.000,00

1.000.000,00

460.000,00

--

460.000,00

--

-

-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVAIZ
PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- višak/manjak prihoda

100.000,00

207.134,80

307.134,80

VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

--

--

--

5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE

Broj: 45
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Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška
prihoda Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i
razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2020. godinu.
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2021. godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/20-01/88
URBROJ:2178/25-02-21-3
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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82.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2021.
godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
aktivnosti u Programu javnih potreba i Programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz
Proračuna općine Bukovlje za 2021. 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 2021. godini u Proračunu općine Bukovlje predviđena su financijska sredstva kako slijedi:
IZNOS
POVEĆANJE/
NOVI
AKTIVNOST ILI UDRUGA
SREDSTAVA
SMANJENJE
PLAN
U KN
Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna - novcu – jednokratna financijska
40.000,00
75.000,00
115.000,00
pomoć
Naknade građanima i kućanstvima iz
20.000,00
15.000,00
35.000,00
proračuna - trošak ukopa
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
195.000,00 120.000,00 315.000,00
sufinanciranje prijevoza
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
pomoć i njega u kući
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
10.000,00
20.000,00
30.000,00
stanovanje
Naknade građanima i kućanstvima u naravi 25.000,00
-6.000,00
19.000,00
ogrjev(BPŽ)
Sufinanciranje HCK – GCK Slavonski Brod
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima HRVI
Intelekt. usluge -ugovori o djelu -pomoći u kući

35.000,00

5.000,00

40.000,00

30.000,00

--

30.000,00

81.000,00

81.000,00

--
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planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 365.000,00 kn, te nakon Izmjene i
dopune proračuna planirana financijska sredstva iznose 670.000,00 kn.

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

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 sporta i rekreacije;
·
Poticanje izvrsnosti u sportu.
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih
potreba za rekreaciju i sport raspodjeljuju se korisnicima prema Pravilniku o financiranju javnih potreba.
-

planirana su financijska sredstva za rad sportskih udruga u ukupnom iznosu od
274.000,00 kn.

· 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.
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· 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
kn.

·

Religija
Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija:
RKT Župa Podvinje, Filijala Bukovlje -Vranovci
Grkokatolička filijala crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Bukovlju
Tekuće donacije
20.000,00 kn/ Izmjene i dopune 0,00 kn
Kapitalne donacije
50.000,00 kn /Izmjene i dopune 50.000,00
- planirana su financijska sredstva, nakon izmjena i dopuna u ukupnom iznosu 50.000,00 kn.

·

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 26.000,00 kn.
AKTIVNOST: Demografske mjere
Naknade građanima i kućanstvima – pomoć za novorođenu djecu
Izmjene i dopune plana

70.000,00 kn
80.000,00 kn

Kapit.donacije građanima i kućanstvima – stambeno zbrinjavanje mladih

100.000,00 kn

Broj: 45
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planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 170.00,00 kn , a nakon izmjena i
dopuna ona iznose 180.000,00 kn
Članak 2.

Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba za koje se sredstva izdvajaju i
proračuna općine Bukovlje za 2021. godinu iznose 1.005.000,00 kn, te nakon Izmjene i dopune
proračuna iznose 1.300.000,00 kn ,a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda.
Članak 3.
PROGRAM: 05 ŠKOLSTVO
AKTIVNOST: osnovno obrazovanje

NOVI PLAN

Ostale pomoći u naravi – školska kuhinja
Tekuće donacije u naravi
Pomoći iz proračuna u naravi – knjige i radne bilježnice

40.000,00 kn / 25.000,00 kn
15.000,00 kn/ 15.000,00 kn
110.000,00 kn/ 110.000,00 kn

· planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 165.000,00 kn, a nakon Izmjena i dopuna
iznose 150.000,00 kn

AKTIVNOST: predškolsko obrazovanje
Sufinanciranje vrtića
Sufinanciranje održavanja programa predškole
Poslovni objekti – vrtić

160.000,00 kn / 300.000,00 kn
50.000,00 kn / 60.000,00 kn
80.000,00 kn /
0,00 kn

· planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 290.000,00 kn, a nakon
Izmjena dopuna ona iznose 360.000,00 kn

AKTIVNOST: visokoškolsko obrazovanje
Naknade građanima i kućanstvima -jednokratne naknade studentima 35.000,00 kn, a nakon Izmjena i
dopuna ona iznose 42.000,00 kn.
Članak 4.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa školstva za koje se sredstva izdvajaju i
proračuna općine Bukovlje za 2021. godinu iznose 490.000,00 kn, te nakon Izmjena i dopuna ona iznose
552.000,00 kn a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 5.
Ova Izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“, a stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2021.godine.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/20-01/90
URBROJ: 2178/25-02-21-2
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

83.
Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj
68/18, 110/18, 32/20) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće Općine Bukovlje, na svojoj 6. sjednici održanoj 20.
prosinca 2021. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2021. godini na području
Općine Bukovlje za komunalne djelatnosti:
· odvodnja atmosferskih voda,
· održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
· održavanje nerazvrstanih cesta,,
· javna rasvjeta.
·
·

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.

U 2021. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini
Bukovlje obuhvaća:
· 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 naseljima
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Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 120.000,00 kn, a nakon Izmjene i dopune
proračuna iznose 180.000,00 kn, a financirat će se ih sredstava Proračuna općine Bukovlje, prihodi za
posebne namjene / 42.
NOVI PLAN
180.000,00 KN
·
-

Održavanje nerazvrstanih cesta
nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom
održavanje nerazvrstanih cesta
čišćenje snijega
održavanje i čišćenje cestovnih kanala

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 350.000,00 kn, a nakon Izmjene i dopune
proračuna iznose 660.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna općine Bukovlje. Prihodi od posebne
namjene /42.
NOVI PLAN
660.000,00 KN

·

Javna rasvjeta
NOVI PLAN

-

troškovi zamjene rasvjetnih tijela i dopuna istih (održavanje)
troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu

150.000,00 kn/ 100.000,00 kn
260.000,00 kn/ 280.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 410.000 kn, a nakon
Izmjene i dopune proračuna iznose 380.000,00 kn.
NOVI PLAN
380.000,00 KN
Održavanje javne rasvjete financirat će se iz prihoda za posebne namjene / 42
Troškovi potrošnje javne rasvjete financirat će se iz prihoda- opći prihodi i primici /12.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 880.000,00 kuna, te nakon Izmjene i dopune
proračuna iznose 1.220.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda.
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja:
42 / Prihodi za posebne namjene
12/ Opći prihodi i primici

940.000,00 kn
280.000,00 kn

Sveukupno NOVI PLAN

1.220.000,00 kn
Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
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županije“, a stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/20-01/09
URBROJ: 2178/25-02-21-2
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

84.
Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj
68/18, 110/18, 32/20) i članaka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 3/18, 4/20, 10/21), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici održanoj 20.
prosinca 2021. godine donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Bukovlje za 2021. godinu
Članak 1.
Program građenja komunalne infrastrukture na području općine Bukovlje u 2021. godini (u
daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s potrebama uređenja zemljišta planiranog
prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći
računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima
prihoda financiranja njezina građenja. Ovim Programom određuju se:
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 uklanjati
Građevine komunalne infrastrukture jesu:
-

nerazvrstane ceste
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
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javna parkirališta
javne garaže
javne zelene površine
građevine i uređaji javne namjene
javna rasvjeta
groblja
građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza.
Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije,
građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu:
procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.
Troškovi iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u programu građenja infrastrukture odvojeno za
svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.
Članak 3.
U 2021. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa
sadrži procjenu troškova građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.
Sadržaj Programa prikazan je u tablici:
IZVOR
PROCJENA

FINANCIRANJA

A.1. NERAZVRSTANE CESTE

a)

IZNOS
NOVI PLAN
2.020.000,00 kn

Izgradnja cestovnog kolnika
Ulica IGRAČ

izvođenje radova
nadzor

Prihodi za posebne
namjene 42

370.000,00 kn
30.000,00 kn

UKUPNO:

400.000,00 kn
--

NOVI PLAN
Izgradnja cestovnog kolnika
b) Ulica JADRANKA VALIĆA
izvođenje radova
nadzor

400.000,00 kn

950.000,00 kn

0,00

Kapitalne pomoći 52

50.000,00 kn

UKUPNO:
NOVI PLAN

1.000.000,00 kn

1.000.000,00kn
Prihodi za posebne
namjene 42

10.000,00
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Izgradnja cestovnog kolnika Ulica
c) DANKA MATAIĆA
izvođenje radova
nadzor

2.145.000,00 kn

Kapitalne pomoći 52

55.000,00 kn

UKUPNO:

2.200.000,00 kn

Opći prihodi i primici 12 2.000.000,00 kn

NOVI PLAN
Izgradnja cestovnog kolnika
d) Ulica SVETOG IVANA
izvođenje radova
nadzor

2.200.000,00kn

950.000,00 kn

Kapitalne pomoći 52

50.000,00 kn

UKUPNO:

1.000.000,00 kn

1.000.000,00kn

NOVI PLAN
Opći prihodi i primici 12

10.000,00 kn

Izgradnja cestovnog kolnika
e) Ulica MARIJANA ALKOVIĆA
izvođenje radova
nadzor

950.000,00 kn

Kapitalne pomoći 52

50.000,00 kn

UKUPNO:

1.000.000,00 kn

1.000.000,00 kn

NOVI PLAN
Projektna dokumentacija
f) Ulica BRUNE BUŠIĆA
projektna dokumentacija
UKUPNO:
NOVI PLAN

0,00

40.000,00 kn
40.000,00 kn

Tekuće pomoći 51
40.000,00 kn
0,00

Broj: 45

g)
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Projektna dokumentacija
Ulica A.M.RELJKOVIĆA
projektna dokumentacija
UKUPNO:

40.000,00 kn

Tekuće pomoći 51

40.000,00 kn

40.000,00 kn

NOVI PLAN

0,00

PROCJENA

IZVOR
FINANCIRANJA

A.2. JAVNA RASVJETA
a)
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IZNOS
0,00

Izgradnja(proširenje) javne rasvjete
izvođenje radova
UKUPNO:
NOVI PLAN

100.000,00 kn
100.000,00 kn

Tekuće pomoći 51
100.000,00 kn
0,00
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PROCJENA

IZVOR
FINANCIRANJA

A.3. PJEŠČKE STAZE

Broj: 45

IZNOS
1.180.000,00 kn

Izgradnja pješačke staze u naselju
a) ŠUŠNJEVCI
izvođenje radova
nadzor

380.000,00 kn

Tekuće pomoći 51
42

20.000,00 kn
UKUPNO:

400.000,00 kn

400.000,00 kn
Prihodi za posebne
namjene 42

370.000,00 kn

NOVI PLAN

b)

Izgradnja pješačke staze u naselju
BUKOVLJE
izvođenje radova
nadzor

380.000,00 kn

Tekuće pomoći 51

20.000,00 kn

UKUPNO:

400.000,00 kn
Opći prihodi i primici
12

NOVI PLAN
Izgradnja pješačke staze u naselju
c) VRANOVCI
izvođenje radova
nadzor

400.000,00 kn

380.000,00 kn

800.000,00 kn

Tekuće pomoći 51
42

20.000,00 kn
UKUPNO:

400.000,00 kn

NOVI PLAN
PROCJENA

400.000,00 kn
Opći prihodi i primici
12
IZVOR
FINANCIRANJA

10.000,00 kn

IZNOS

Broj: 45
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A.5. GROBLJA

50.000,00 kn

Izgradnja mrtvačnice u
a) KORDUŠEVCIMA
izvođenje radova
nadzor

320.000,00 kn

Tekuće pomoći 51

30.000,00 kn
UKUPNO:

350.000,00 kn

350.000,00 kn

NOVI PLAN
Izgradnja ulaza (kapije)
b) BUKOVLJE
izvođenje radova
nadzor

50.000,00 kn

15.000,00 kn

Tekuće pomoći 51

0,00 kn

UKUPNO:

15.000,00 kn

15.000,00 kn
Opći prihodi i primici
12

NOVI PLAN

0,00

Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 7.345.000,00 kuna, a nakon Izmjena i dopuna
proračuna iznose 3.250.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda i zaduženja općine Bukovlje. U skladu sa sadržajem Programa u članku 2. troškovi
Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini raspoređuju se na sljedeće izvore
financiranja:
NOVI PLAN
42 / Prihodi za posebne namjene
51 / Tekuće pomoći
52 / Kapitalne pomoći
12/ Opći prihodi i primici
SVEUKUPNO:

400.000,00 kn
1.745.000,00 kn
5.200.000,00 kn
0,00 kn
7.345.000,00 kn

380.000,00
kn
0,00
kn
0,00
kn
2.870.000,00 kn
3.250.000,00 kn

Članak 5.
Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“, a stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/20-01/10
URBROJ: 2178/25-02-21-2
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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85.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
3/18, 4/20, 10/21), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2021.
godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja i izgradnje ostalih građevinskih objekata
na području općine Bukovlje za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim programom određuju se poslovni objekti na području općine Bukovlje koji će se graditi i
objekti na kojima će se vršiti dodatna ulaganja, te opis poslova s procjenom troškova.

NOVI PLAN
1. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

IGRALIŠTE VRANOVCI
Adaptacija svlačionica
Ostali građevinski objekti

2. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

IGRALIŠTE BUKOVLJE
Adaptacija klupskih prostorija i terena
Ostali građevinski objekti

3. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

DOM VRANOVCI
Adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

400.000,00
Kapitalne pomoći 52

400.000,00

100%
0,00

80.000,00
Tekuće pomoći 51
Opći prihodi i primici-12

80.000,00

100%
90.000,00

30.000,00
Tekuće pomoći 51

30.000,00

100%
0,00

Broj: 45
•

•
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4. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN
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DOM ŠUŠNJEVCI
Adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
30.000,00
Tekuće pomoći-51
Opći prihodi i primici-12

30.000,00

5. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

DOM JEŽEVIK
Adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

6. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST IPOZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

ZGRADA općine
Adaptacija i izgradnja
Ostali poslovni objekti

7. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

DOM KORDUŠEVCI
Opremanje
Oprema-dom Korduševci

8. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

DJEČJE IGRALIŠTEŠUŠNJEVCI
Obnova dječjeg igrališta
Oprema za ostale namjene

100%
30.000,00

50.000,00
Tekuće pomoći-51
Opći prihodi i primici-12

50.000,00

100%
210.000,00

500.000,00
Kapitalne pomoći 52

500.000,00

100%
0,00

30.000,00
Tekuće pomoći 51

30.000,00

100%
0,00

50.000,00
Tekuće pomoći 51
Prihodi za posebne namjene-42

50.000,00

100%
50.000,00
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9. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN
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DJEČIJE IGRALIŠTE KORDUŠEVCI
Obnova dječjeg igrališta
Oprema za ostale namjene
50.000,00
Tekuće pomoći 51
Prihodi za posebne namjene-42

50.000,00

10. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

DJEČJE IGRALIŠTE VRANOVCI
Obnova dječjeg igrališta
Oprema za ostale namjene

NOVI PLAN

Prihodi za posebne
namjene-42

11. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

DJEČJE IGRALIŠTE JEŽEVIK
Obnova dječjeg igrališta
Oprema za ostale namjene

100%
50.000,00

50.000,00
Tekuće pomoći 51

Tekuće pomoći 51
Prihodi za posebne
namjene-42

50.000,00

50.000,00

50.000,00

12. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

DJEČJE IGRALIŠTE BUKOVLJE
Obnova dječjeg igrališta
Oprema za ostale namjene

13. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIHSREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

KROVIŠTE NK VRANOVCI
Sanacija krovišta
Sanacija krovišta

Tekuće pomoći-51
Opći prihodi i primici-12

50.000,00

0,00
Opći prihodi i primici-12

100%

50.000,00
100%
50.000,00

50.000,00
100%
10.000,00

0,00
100%
86.000,00
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Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 1.370.000,00 kuna, a nakon Izmjene i dopune
proračuna iznose 626.000,00 kn te se raspoređuju i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda.
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“, a stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/20-01/11
URBROJ: 2178/25-02-21-2
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

86.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 3/18, 4/20, 10/21), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca
2021. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva
izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2021. godinu
Članak 1.
U skladu s potrebama općine Bukovlje utvrđuje se program vatrogastva i zaštite od požara i
civilne zaštite kako slijedi:
AKTIVNOST: vatrogastvo i zaštita od požara
•

Usluge vatrogasne intervencije

PLAN
100.000,00 kn

NOVI PLAN
100.000,00 kn
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AKTIVNOST: civilna zaštita
•
•
•
•
•

PLAN
Službena radna odjeća i obuća
5.000,00 kn
Civilna zaštita (red.tek.ažuriranje, edukacija) 17.000,00 kn
Osiguranje-Civilna zaštita
900,00 kn
Sufinanciranje rada HGSS Slavonski
7.000,00 kn
Materijal za zaštitu povezano s COVID-19
20.000,00 kn
Ukupno: 49.900,00 kn

NOVI PLAN
5.000,00 kn
17.000,00 kn
900,00 kn
7.000,00 kn
2.000,00 kn

Novi plan 2021: 31.900,00 kn
Članak 2.

Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite
nakon izmjene i dopune iznose 131.900,00 kn za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine
Bukovlje za 2021. godinu, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“, a stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 810-01/20-01/19
URBROJ: 2178/25-02-21-2
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

Broj: 45
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87.
Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18,
115/18, 98/19), 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, 4/20, 10/21), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6.
sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
korištenja 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 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2021. godinu
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 financiranje troškova vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 2.
Sredstava se mogu se koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, uređenje ruralnog prostora 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.
Članak 3.
Prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske planira se
u proračunu općine Bukovlje za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 106.000,00 kuna, a nakon Izmjene i
dopune proračuna iznosi 99.000,00 kuna.
Članak 4.
Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od prodaje
i zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod općine Bukovlje, te trošiti po planiranim pozicijama.
Članak 5.
Ova Izmjena i dopuna Programa objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“, a stupa na snagu 1.siječnja 2021. godine.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/20-01/92
URBROJ: 2178/25-02-21-2
Bukovlje, 20. prosinca 2021 .godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

88.
Na temelju članka 69. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19,
32/20) i članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18,
4/20, 10/21), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine,
donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa
za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Bukovlje u 2021. godini.
Članak 2.
U 2021. godini planiraju se prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 41.000,00 kn, te nakon
Izmjene i dopune proračuna iznosi 250.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Bukovlje, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Bukovlje u
2021. godini.
Članak 4.
Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“, a stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/20-01/93
URBROJ: 2178/25-02-20-2
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

89.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 6.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine, donosi
ODLUKU
o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za troškove ukopa
Članak 1.
Odlukom o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za troškove ukopa utvrđuju se opći uvjeti,
postupak i kriteriji jednokratne dodjele novčane pomoći za troškove ukopa.
Članak 2.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove ukopa pokojnika ostvaruje uža obitelj tj.
korisnik grobnog mjesta ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području općine Bukovlje.
Pravo se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva u roku od 60 dana od dana ukopa.
Članak 3.
Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu općine Bukovlje kroz „Program
aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna
općine Bukovlje“ i to u iznosu od 1.300,00 kuna po umrloj osobi.
Članak 4.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje na propisanom obrascu koji
se može preuzeti u prostorijama općine Bukovlje (Josipa Kozarca 20, Bukovlje) ili na web stranici općine
Bukovlje: www.bukovlje.hr.
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Uz Zahtjev za ostvarivanje prava obvezno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
Preslik osobne iskaznice pokojnika
Smrtni list
Preslik osobne iskaznice podnositelja
Preslik kartice tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva
Članak 5.

Isplata novčane pomoći izvršit će se na tekući račun ili žiro račun u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Članak 6.
Novčanu pomoć neće moći koristiti obitelj, tj. korisnik grobnog mjesta koji nema podmirene
financijske obveze prema Općini Bukovlje.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ostvarivanju prava na novčanu
pomoć za troškove ukopa („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 1/2019).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2022. godine, i
bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA:400-01/21-01/97
URBROJ:2178/25-02-21-1
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

Broj: 45

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 6077

90.
Na temelju članka 8. stavaka 13. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“,
broj 112/18), članka 233. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/2019), Sporazuma
o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Bukovlje i k.o. Vranovci, KLASA: 940-01/2101/24 URBROJ: 2178/25-02-21-2 od dana 9. prosinca 2021. godine i članka 25. Statuta općine Bukovlje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće općine
Bukovlje na svojoj 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine, donosi
ODLUKU
o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišnih knjiga te izlaganja na javni
uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Bukovlje i
katastarsku općinu Vranovci
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina sredstava kojima fizičke i pravne osobe – nositelji prava na
nekretninama na području katastarske općine Bukovlje i katastarske općine Vranovci ( u nastavku teksta:
suinvestitori) sudjeluju u sufinanciranju provedbe obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu
Bukovlje i katastarsku općinu Vranovci.
Članak 2.
Temelj za zaključivanje ovog Sporazuma je Odluka o obnovi zemljišne knjige za k.o. Bukovlje i
k.o. Vranovci koju je donijelo Ministarstvo pravosuđa i uprave dana 22. listopada 2021.g. KLASA: 93201/13-01/342 URBROJ: 514-04-03-01-01/02-21-21 kao i Odluka o sufinanciranju aktivnosti u
postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Bukovlje i k.o. Vranovci koju je donijelo općinsko vijeće
općine Bukovlje KLASA: 940-01/21-01/24 URBROJ: 2178/25-02-21-1.
Članak 3.
Usluge iz članka 1. obuhvaćaju geodetsko-katastarske poslove koje se odnose na prikupljanje
podataka za tehničku reambulaciju u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga.
Na izlaganju će biti priopćeni podaci o katastarskim česticama iskazani u priloženom Popisnom
listu i izvodu iz katastarskog plana. Predmet izlaganja će će biti oblik, površina, izgrađenost i način
uporabe katastarskih čestica i njihovih dijelova.
Sud je utvrdio da podaci zemljišne knjige o knjižnim pravima nisu istovjetni s podacima
prikupljenima u katastarskoj izmjeri i/ili tehničkoj reambulaciji ili postojećeg katastarskog operatera
koji je u službenoj uporabi te se Suinvestitor se poziva na raspravu za postupak sastavljanja
zemljišnoknjižnih uložaka u pravnoj stvari radi obnove zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Bukovlje
i katastarsku općinu Vranovci.
Članak 4.
U smislu ove Odluke, suinvestitor je: - zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik za cijelo (u
nastavku: isključivi vlasnik) na jednoj ili više kat. čestica na području na području katastarsku općinu
Bukovlje i katastarsku općinu Vranovci - Općina Bukovlje (u nastavku: - kat. čestica, - nekretnina), kao i
svaki sudionik razvrgnuća suvlasničke i suposjedničke zajednice u postupku katastarske izmjere i
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obnove zemljišnih knjiga, bez obzira da li je istovremeno i suvlasnik odnosno suposjednik na nekoj
drugoj ili više drugih nekretnina, - suvlasnička zajednica ili zajednica suposjednika na jednoj ili više kat.
čestica, čiji članovi istovremeno nisu i isključivi vlasnici iz podstavka 1. ovoga članka, odnosno druge
osobe koje osnivaju suvlasničku zajednicu, ako u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih
knjiga sve svoje nekretnine upisuju kao suposjed odnosno suvlasništvo članova zajednice, - svaki
zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik odnosno zajednica suvlasnika posebnog dijela nekretnine
(etažno vlasništvo) u stambenoj odnosno poslovnoj zgradi izgrađenoj na jednoj ili više kat. čestica.
Članak 5.
Visina sredstava kojom fizičke osobe sudjeluju u sufinanciranju usluga iz članka 3. ove Odluke
utvrđuju se po suinvestitoru na slijedeći način:
- ako se radi o zajedničkom kućanstvu stranke koja ima prebivalište na području općine
Bukovlje, jedna ili više katastarskih čestica u iznosu od ..........150,00 HRK
- ako stranka nema prebivalište na području općine Bukovlje jedna ili više katastarskih
čestica u iznosu od.................................................................... 200,00 HRK
Članak 6.
Visina sredstava kojom pravna osoba sudjeluje u sufinanciranju usluga iz članka 3. ove Odluke
utvrđuje se po suinvestitoru na slijedeći način:
- jedna ili više katastarskih čestica u iznosu od ............................200,00 HRK
Članak 7.
Vlasnik katastarskih čestica u potpunosti se oslobađa obveze sufinanciranja usluga iz članka 3.
ove Odluke temeljem Zaključka općinskog načelnika ako se nalazi u položaju socijalne ugroženosti i
nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Članak 8.
Vlasnik katastarskih čestica uplatu će izvršiti na:
IBAN ili broj računa primatelja: HR2823400091856700005
Model: HR68
Poziv na broj primatelja: 5789 – OIB UPLATITELJA
Opis: Postupak obnove zemljišnjih knjiga
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 940-01/21-01/24
URBROJ: 2178/25-02-21-4
Bukovlje, 20. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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OPĆINA GUNDINCI

59.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 46. Statuta
općine Gundinci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 14/21), općinski načelnik općine
Gundinci na prijedlog službenice ovlaštene za privremeno obavljane poslova pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela općine Gundinci, dana 24. studenog 2021. godine, donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odijela općine Gundinci (u daljnjem
tekstu: Pravilnik) uređuje se:
- organizacija Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci ( daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel),
- službenička mjesta s opisom temeljnih poslova i zadaća,
- stručni i drugi uvjeti za obavljanje poslova svakog radnog mjesta i broj izvršitelja,
- druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odijela.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja pravne, upravne, administrativne, stručne i pomoćno-tehničke
poslove iz samoupravnog djelokruga općine Gundinci određene zakonom, podzakonskim propisima i
općim aktima tijela općine Gundinci.
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Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu uporabljani su neutralno i
odnose se na muške i ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu
koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na to mjesto.
II. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM
Članak 4.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Pročelnik organizira i usklađuje rad Jedinstvenog upravnog odjela.
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara općinskom
načelniku.
Članak 5.
Službenici su osobe koje u upravnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz
samoupravnog djelokruga općine Gundinci a namještenici su osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i
ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
Službenici i namještenici dužni su poslove na koje su raspoređeni obavljati savjesno,
pridržavajući se Ustava, zakona, podzakonskih propisa, općih akata tijela općine Gundinci, pravila
struke te uputa pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
III. RASPORED NA RADNO MJESTO
Članak 6.
Službenici i namještenici u službu se u pravilu primaju na neodređeno vrijeme.
Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće
uvjete za prijam u službu propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit. Osoba bez
položenog državnog ispita može biti raspoređena na službeničko radno mjesto pod uvjetima propisanim
zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.
Članak 7.
Postupak prijma u službu i raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.
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IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 8.
Broj službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela potrebnih za obavljanje poslova iz
djelokruga općine Gundinci s opisom poslova i zadataka radnih mjesta te stručnih uvjeta potrebnih za
njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti određuju se Sistematizacijom radnih mjesta.
Sistematizacija radnih mjesta sastavni je dio ovog Pravilnika.
Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA
Članak 9.
U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili
rješavanje u upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji
prethodi rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim
stvarima odsutan ili ako postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, odnosno ukoliko radno mjesto
nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, podzakonskim propisom ili
ovim Pravilnikom, za rješavanje te upravne stvari nadležan je pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela.
VI. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA
Članak 10.
Raspored radnog vremena i vrijeme rada sa strankama te druga slična pitanja određuje odlukom
općinski načelnik nakon savjetovanja s pročelnikom Jedinstvenog upravnog tijela.
Raspored uredovnog radnog vremena za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište tijela općine
Gundinci i Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci te na internet stranicama općine Gundinci.
Za pojedine službenike i namještenike općinski načelnik, na prijedlog pročelnika, može odrediti
drugačije radno vrijeme.
Članak 11.
Na zgradi sjedišta tijela općine Gundinci ističe se raspored prostorija u zgradi.
Na vratima službenih prostorija ističe se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika.
Članak 12.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se postavljanjem posebnog sandučića za
primjedbe i prijedloge, putem knjige žalbi i neposrednom komunikacijom s pročelnikom Jedinstvenog
upravnog odjela i dužnosnicima općine Gundinci.
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VI. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Članak 13.
Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela odgovorni su za svoj rad i postupke u
skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
Pored lakih povreda službenih dužnosti propisanih zakonom ovim Pravilnikom utvrđuju se i
druge lake povrede službene dužnosti, kako slijedi:
- nedolično ponašanje službenika, namještenika ili vježbenika prema strankama, općinskom
načelniku, pročelniku i drugim službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela koje
uzrokuje neprofesionalno i nesavjesno obavljanje službe, odnosno rada,
- odavanje zakonom zaštićenih osobnih podataka do kojih je službenik i namještenik došao u
obavljanju službe, osim ako iz zakona, volje stranaka - građana ili sadržane pravnog posla ne proizlazi
drugačije,
- neopravdano neizvršavanje pisanih ili usmenih radnih naloga pročelnika i općinskog načelnika,
- neopravdano odbijanje pružanja stručne i druge pomoći pročelniku, općinskom načelniku
osobito radi završetka započetih i nedovršenih poslova kojih priroda posla ne trpi odgodu, bez težih
posljedica,
- nemaran ili nesavjestan odnos prema imovini koja je povjerena u službi ili u vezi sa službom,
- učestalo primanje privatnih posjeta kojima se ometa proces rada,
- neopravdano kašnjenje na posao, raniji odlasci sa posla ili korištenje dnevnog odmora dužeg od
30 minuta,
- obavljanje poslova pod utjecajem opijata.
Članak 14.
Za lake povrede službene dužnosti mogu se izreći kazne propisane Zakonom.

VII. DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 15.
Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su međusobno surađivati, davati
podatke u vezi izvršenja pojedinih zadataka, razmjenjivati iskustva u obavljanju poslova i međusobno se
pomagati.
Članak 16.
U Jedinstvenom upravnom odjelu mogu se primiti u službu i vježbenici.
Članak 17.
Plaće i druga pitanja kojima se uređuju službenički odnosi uređuju se zakonom i općim aktima
tijela općine Gundinci.
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VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE
Članak 18.
Rješenja o rasporedu službenika i namještenika odnosno rješenja o stavljanju na raspolaganje
službenika donijet će se sukladno zakonu i ovom Pravilniku u roku od trideset dana od stupanja na snagu
ovog Pravilnika.
Članak 19.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donosi općinski načelnik nakon savjetovanja sa
pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog tijela općine Gundinci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj
22/21.).
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
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UNUTARNJE USTROJSTVO I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

I.

GLAVNI
RUKOVODITELJ

-

1.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

POSTOTAK
VREMENA

- rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad
Jedinstvenog upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga Jedinstvenog
upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere za poboljšanje učinkovitosti
rada Jedinstvenog upravnog odjela

25

- priprema nacrte općih i pojedinačnih akata i izrađuje prijedloge odluka
odnosno zaključaka, rješenja i drugih općih i pojedinačnih akata za potrebe
općinskog načelnika, Općinskog vijeća te stalna i povremena radna tijela
općinskog načelnika i Općinskog vijeća

15

- donosi rješenja u upravnim predmetima iz djelokruga Jedinstvenog
upravnog odjela neposredno rukovodi službenicima Jedinstvenog upravnog
odjela, daje im upute za rad i usklađuje njihov rad

10

- pomaže službenicima Jedinstvenog upravnog odjela u radu na
najsloženijim predmetima u dijelu složenijih dijelova predmeta za koje su
potrebna posebna znanja i vještine

10

- sudjeluje i priprema projekte iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog
odjela, sudjeluje i priprema ugovaranje izgradnje i održavanja komunalnih i
drugih objekata kojima je nositelj Općina Gundinci

10

- utvrđuje terminski plan priprema i planiranja proračuna općine Gundinci

5

- izrađuje smjernice za plan i pripremu jednogodišnjih i višegodišnjih
projekcija plana proračuna i ostalih financijskih dokumenata

5

- iznosi prijedlog financijsko-planskih dokumenata Općinskom vijeću i
općinskom načelniku, kao i svih izvješća propisanih zakonom, vodi brigu o
zakonitom trošenju proračunskih sredstava

5

- prati propise iz samoupravnog djelokruga općine Gundinci te ukazuje na
potrebu usklađivanja akata sa zakonom

5

- predlaže mjere za poboljšanje naplate potraživanja svih prihoda općine
Gundinci

5

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika

5

Broj: 45

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 6085

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKURADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

1. Magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske,
pravnog ili društvenog smjera ili
1A. Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica odnosno stručni
prvostupnik/prvostupnica ekonomske, pravne ili društvene struke
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva za potrebno stručno znanje
pod točkom 1. odnosno pet godina radnog iskustva za potrebno
stručno znanje pod točkom 1A
3. Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za
uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
4. Položen državni ispit
5. Poznavanje rada na računalu

STUPANJ SLOŽENOSTI
POSLOVA

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje,
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinosi razvoju novih
koncepata, te rješavanje strateških zadaća

STUPANJ
Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i
SAMOSTALNOSTI U RADU odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo
općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku Jedinstvenog
upravnog odjela
STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja
na provedbu plana i programa Jedinstvenog upravnog tijela

STUPANJ ODGOVORNOSTI Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i
I UTJECAJ NA DONOŠENJE odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku
ODLUKA
nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na
donošenje odluka koje imaju znatan učinak na odrađivanje politike i
njenu provedbu
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2. VIŠI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE
Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

VIŠI REFERENT

-

9.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
- pomaže u radu pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i općinskom
načelniku, priprema opće i pojedinačne akte iz djelokruga rada Općinskog
vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, priprema radne
materijale za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća te
stalnih i povremenih radnih tijela koje imenuje općinski načelnik

- obrađuje pitanja iz djelokruga komunalnih djelatnosti vezano za pripremu
projektnih prijedloga za potrebe kandidiranja općine Gundinci na javne
natječaje, sudjeluje u stručnim poslovima vezanim za izradu programa i
projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava nacionalnih i
međunarodnih institucija
- izrađuje prijedlog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
općine Gundinci, vodi postupke javne nabave i sudjeluje u izradi
dokumentacije za javnu nabavu i jednostavnu nabavu
- prati realizaciju ugovora o obavljanju određenih usluga u području
komunalnih djelatnosti, prati i koordinira poslove komunalnog redarstva,
sudjeluje u pripremi i izradi planova, programa, izvješće i provedbenih mjera
iz područja komunalnog gospodarstva, gradnje i održivog gospodarenja
otpadom
-obavlja manje složene poslove iz područja komunalnog gospodarstva te
obavlja manje složene poslove za obračun komunalne naknade, komunalnog
doprinosa i grobne naknade, izdaje odobrenja za gradnju spomenika,
betonskih okvira i grobnica na grobljima na području općine Gundinci

POSTOTAK
VREMENA

30

20

10

10

10
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- obavlja manje složene poslove u upravnim stvarima iz područja radnih
odnosa, vodi propisane evidencije, vodi osobne očevidnike službenika i
namještenika, vrši prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
izdaje potvrde, izrađuje ugovore o djelu, obavlja poslove vezane za provedbu
natječaja i oglasa za prijem službenika i namještenika, te radnika za
zapošljavanje na javnim radovima, izrada Ugovora te prijava i odjava na
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, za radnike na javnim radovima izrađuje
ugovore te prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

5

- obavlja poslove vezane uz uredsko poslovanje, prima i otprema poštu, vodi
urudžbeni zapisnik, upisnik prvostupanjskog upravnog postupka, knjigu za
poštu i druge propisane zapisnike iz područja uredskog poslovanja, dostavlja
predmete u rad, arhivira dovršene predmete i vodi brigu i pismohrani

5

- vodi neupravne predmete, pruža pomoć strankama u ostvarivanju njihovih
prava temeljem zakona, podzakonskih propisa i općih akata Općinskog vijeća,
izrađuje podneske, potvrde, uvjerenja i vodi službene evidencije
- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

5

5
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

1. Stručni ili sveučilišni prvostupnik ekonomske ili upravne struke
2. Najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima
3. Položen državni ispit
4. Poznavanje rada na računalu

STUPANJ SLOŽENOSTI
POSLOVA

Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s
ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća u čijem rješavanju
se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda
rada ili stručnih tehnika

STUPANJ
Stupanj samostalnosti ograničen je povremenim nadzorom i uputama
SAMOSTALNOSTI U RADU od strane nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar
nižih ustrojstvenih jedinica

STUPANJODGOVORNOSTI Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne
I UTJECAJ NA DONOŠENJE resurse s kojima radi, te ispravnu primjenu postupaka metoda rada i
ODLUKA
stručnih tehnika
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Broj izvršitelja: 1

3. VIŠI REFERENT ZA PROJEKTE
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

VIŠI REFRENT

-

9.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

POSTOTAK PUNOG
RADNOG VREMENA

- obavlja stručne poslove povezane s praćenje izrade i analize studija, elaborata i
drugih dokumenata u postupku kandidiranja projekata za financiranje putem
programa Europske unije

20

- izrađuje i prati realizaciju programa iz područja gospodarstva, obrta, malog i
srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja

15

- vodi baze podataka o projektima općine Gundinci i projektima Europske unije na
području općine Gundinci

15

- sudjeluje u izradi projekata za apliciranje prema fondovima Europske unije,
surađuje s trgovačkim društvima u realizaciji projekata iz djelokruga poslova općine
Gundinci

15

- pruža informacije o kreditiranju i natječajima ministarstva, izrađuje planove i
izvješća sukladno zakonskim i ugovornim obvezama temeljem dobivenih sredstava iz
nacionalnih i fondova Europske unije

15

- sudjeluje u izradi i podnosi prijave za korištenje sredstava i provedbu projekata koji
se financiraju iz nacionalnih ili fonova Europske unije

10

- sudjeluje u pripremi i provedbi sajmova i manifestacija

5

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

5
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA

POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

1.
2.
3.
4.

Stručni ili sveučilišni prvostupnik ekonomske ili upravne struke
Najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Položen državni ispit
Poznavanje rada na računalu

STUPANJ SLOŽENOSTI Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem
POSLOVA
međusobno povezanih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj
propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika

STUPANJ
SAMOSTALNOSTIU
RADU

Stupanj samostalnosti ograničen je povremenim nadzorom i uputama od strane
nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih
DRUGIM TIJELIMA I ustrojstvenih jedinica
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA
STUPANJ
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
ODGOVORNOSTI I
radi, te ispravnu primjenu postupaka metoda rada i stručnih tehnika
UTJECAJ NA
DONOŠENJE ODLUKA

Broj: 45
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4. VIŠI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I FINANCIJE
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Broj izvršitelja: 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

VIŠI REFRENT

-

9.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

POSTOTAK PUNOG
RADNOG VREMENA

- obavlja složenije upravne poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti odnosno
socijalne skrbi, predškolskog obrazovanja, kulture, civilne zaštite, sporta, udruga,
zaštite na radu i zaštite od požara

20

- izrađuje nacrte neupravnih akata za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela iz
područja društvenih djelatnosti odnosno socijalne skrbi, predškolskog obrazovanja,
kulture, civilne zaštite, sporta, udruga, zaštite na radu i zaštite od požara

15

- pomaže u radu udrugama u dijelu prijave projekata od interesa za opće dobro

15

- obavlja manje složene poslove iz područja materijalnog knjigovodstva a naročito
vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa

15

- koordinira sve protokolarne aktivnosti općine Gundinci, obavlja poslove službenika
za pravo na pristup informacijama, službenika - povjerljive osobe

15

- obavlja sve poslove vođenja evidencija iz područja financijskog poslovanja općine
Gundinci

10

- vodi prema potrebi sve poslove oko urudžbenog zapisnika kao i posve prijma i
otpreme pošte

5

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

5
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA

1. Sveučilišni prvostupnik upravne struke ili stručni prvostupnik upravne struke
POTREBNO STRUČNO 2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
ZNANJE
3. Položen državni ispit
4. Poznavanje rada na računalu

Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem
STUPANJ SLOŽENOSTI međusobno povezanih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj
POSLOVA
propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
STUPANJ
Stupanj samostalnosti ograničen je povremenim nadzorom i uputama od strane
SAMOSTALNOSTI U nadređenog službenika
RADU
STUPANJ
Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
ODGOVORNOSTI I
službenik radi te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
UTJECAJ NA
DONOŠENJE ODLUKA
STUPANJ SURADNJE S Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih
DRUGIM TIJELIMA I ustrojstvenih jedinica
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

Broj: 45
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5. UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI - KOMUNALNI REDAR
Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

REFERENT

-

11.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
- obavlja poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda sukladno
zakonu, podzakonskim propisima i općim aktima općine Gundinci nadzire
primjenu i vodi postupak i rješava u upravnim stvarima, izdaje obvezne
prekršajne naloge
- obavlja kontrolu i utvrđuje stanje korištenja, održavanja, zaštite, uređenja i
čistoće na zelenim i drugim javnim površinama i grobljima te poduzima
odgovarajuće mjere sukladno svojim ovlastima
- nalaže uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez
odobrenja općine Gundinci, određuje mjere za izvršavanje obustave radova,
zabranjuje uporabu neispravnog komunalnog objekta ili uređaja dok se ne
uklone uočeni nedostaci
- izriče i naplaćuje novčane kazne te druge kazne za koje je ovlašten,
poduzima druge mjere i kazne za koje je ovlašten

POSTOTAK
VREMENA

10

10

10

10

- provodi nadzor nad održavanjem otvorenih odvodnih kanala, vrši kontrolu
sanacije divljih deponija otpada, nadzire poslove čišćenja druge komunalne
infrastrukture i komunalnih objekata, obavlja manje složene poslove u vezi
prekopa, zakupa i davanja na korištenje javnih površina i prati realizaciju
ugovora o zakupu javnih površina

10

- vodi evidencije o grobljima - Grobni očevidnik i Knjigu umrlih osoba,
izrađuje rješenja i uplatnice za plaćanje godišnje grobne naknade

10

- obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje držanje kućnih
ljubimaca, provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika,
obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga općine
Gundinci, obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju
nerazvrstane ceste

10
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- u provođenju komunalnog reda ovlašten je i dužan provoditi mjere i radnje
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje područje komunalnog
gospodarstva i područje građevinske inspekcije, područja održivog
gospodarenja otpadom, držanje kućnih ljubimaca te drugi zakonskih i
podzakonskih propisa koji određuju nadležnost komunalnog redara
- sudjeluje u izradi prijedloga Odluke o komunalnom redu i drugih akata na
temelju zakona i drugih propisa kojima se uređuje nadležnost za postupanje
komunalnog redara, sudjeluje u izradi Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture te ostalih programa temeljem propisa iz
područja komunalnog redarstva te ostalih posebnih zakona i propisa,

Broj: 45

10

5

- upozorava pravne i fizičke osobe na postupanje sukladnom Zakonu,
propisima i odlukama iz svoje nadležnosti te poduzima propisane mjere za
otklanjane uočenih protupravnih radnji i nepravilnosti, surađuje s nadležnim
inspekcijama

5

- prati propise iz područja komunalnog gospodarskog važne za primjenu
Odluke o komunalnom redu

5

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKURADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČ
NO
ZNANJE

1. Srednja stručna sprema upravne, ekonomske, poljoprivredne struke
ili gimnazija
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima
3. Položen državni ispit

STUPANJ SLOŽENOSTI
POSLOVA

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka,
metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ
Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog
SAMOSTALNOSTI U RADU
STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJESA
STRANKAMA

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela te komunikaciju
izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s
I UTJECAJ NA DONOŠENJE kojima službenik radi, te pravilnu izmjenu izričito propisanih
ODLUKA
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Broj: 45
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6. UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE KOMUNALNOG I
POLJOPRIVREDNOG REDARSTVA
Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

REFERENT

-

11.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
- obavlja poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda sukladno
zakonu i drugim propisima, izdaje obvezne prekršajne naloge iz područja
komunalnog i poljoprivrednog redarstva
- obavlja poslove komunalnog i poljoprivrednog redarstva, nadzire
provođenje zakonskih, podzakonskih i odluka Općinskog vijeća za
provođenje agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području općine Gundinci
- obavlja kontrolu i utvrđuje stanje korištenja, održavanja, zaštite, uređenja i
čistoće na zelenim i drugim javnim površinama i grobljima te poduzima
odgovarajuće mjere sukladno svojim ovlastima
- izriče i naplaćuje novčane kazne te druge kazne za koje je ovlašten,
poduzima druge mjere i kazne za koje je ovlašten sukladno zakonu,
podzakonskim propisima i odlukama Općinskog vijeća
- vodi evidencije o grobljima - Grobni očevidnik i Knjigu umrlih osoba,
izrađuje rješenja i uplatnice za plaćanje godišnje grobaljske naknade,
izrađuje rješenja o promjenama koriniska grobnih mjesta i rješenja o dodjeli
novih grobnih mjesta
- u provođenju komunalnog reda ovlašten je i dužan provoditi mjere i radnje
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje područje komunalnog
gospodarstva i područje građevinske inspekcije, područja održivog
gospodarenja otpadom, držanje kućnih ljubimaca te drugi zakonskih i
podzakonskih propisa koji određuju nadležnost komunalnog redara

POSTOTAK
VREMENA

20

20

15

10

10

10
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- upozorava pravne i fizičke osobe na postupanje sukladnom Zakonu,
propisima i odlukama iz svoje nadležnosti te poduzima propisane mjere za
otklanjane uočenih protupravnih radnji i nepravilnosti, surađuje s nadležnim
inspekcijama, surađuje s mjesnim odborima i sudjeluje u organizaciji
općinskih svečanosti i različitih manifestacija i društvenih događanja i
obavlja posao vozača

5

- prati propise iz područja komunalnog gospodarskog važne za primjenu
Odluke o komunalnom redu

5

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKURADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

1. Srednja stručna sprema upravne, ekonomske, poljoprivredne struke
ili gimnazija
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima
3. Položen državni ispit

STUPANJ SLOŽENOSTI
POSLOVA

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka,
metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ
Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog
SAMOSTALNOSTI U RADU
STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJESA
STRANKAMA

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela te komunikaciju
izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s
I UTJECAJ NA DONOŠENJE kojima službenik radi, te pravilnu izmjenu izričito propisanih
ODLUKA
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Broj: 45
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7. FINANCIJSKI REFERENT ZA MATERIJALNO
KNJIGOVODSTVO
Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

REFERENT

-

11.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
- sudjeluje u izradi Proračuna općine Gundinci, projekcija proračuna kao i
drugih planskih financijskih dokumenata, izrađuje polugodišnji i godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna, priprema izradu bilance ukupnih prihoda
općine Gundinci, izrađuje financijska izvješća koja su propisana zakonom i
drugim podzakonskim propisima

POSTOTAK
VREMENA

25

- obavlja stručne poslove u vezi materijalno-financijskog poslovanja općine
Gundinci koji se odnosi na knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu te obračun
plaća i drugih primitaka

15

- obavlja poslove šifriranja, kontiranja i knjiženja u glavnu knjigu proračuna
iz računovodstvenih isprava, zaprima i knjiži ulazne račune u Knjigu ulaznih
računa, izrađuje izlazne račune i knjiži izlazne račune u Knjigu izlaznih
računa, izrađuje naloge za plaćanje i obavlja unos naloga za plaćanje te
izrađuje prijedloge plaćanja obveza putem kompenzacija

15

- vodi evidenciju poreznih obveznika s područja općine Gundinci (općinski
porezi, naknade, doprinosi i druge) i obavlja poslove vezanu uz pokretanje i
naplatu ovršnih postupaka

10

- obavlja obračun plaća i drugih naknada službenicima i namještenicima u
Jedinstvenom upravnom odjelu te izrađuje izvješća propisana zakonom
vezana uz plaće, obavlja obračun isplata dnevnica, putnih troškova i naknada
članovima Općinskog vijeća, općinskog načelnika i službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, obavlja obračun naknada
temeljem ugovora o djelu te izrađuje sva potrebna izvješća, izrađuje prijave i
odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje dužnosnika, službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu

10
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- vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa, obavlja plaćanja, vodi brigu o ovjeri
financijske dokumentacije, obavlja likvidaturu ulaznih računa, vodi
blagajničko poslovanje a naročito uplate u blagajnu i isplate iz blagajne,
izrađuje blagajničke izvještaje i obavlja knjiženja blagajničkih izvještaja u
glavnu knjigu

10

- vodi evidenciju polica osiguranja imovine općine Gundinci, službenika i
namještenika, vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršenje, vodi
evidenciju razreza, zaduženja i naplate komunalne naknade, vodi evidenciju
zakupnine za poslovne prostore i javne površine te poljoprivredno zemljište

5

- priprema inventurne liste i surađuje s inventurnom komisijom prilikom
popisa imovine, vodi propisane knjige i evidencije osnovnih sredstava i
sitnog inventara

5

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKURADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

1. Srednja stručna sprema ekonomske struke
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima
3. Položen državni ispit
4. Poznavanje rada na računalu

STUPANJ SLOŽENOSTI
POSLOVA

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka,
metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ
Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog
SAMOSTALNOSTI U RADU
STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMAI
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela te komunikaciju
izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s
I UTJECAJ NA DONOŠENJE kojima službenik radi, te pravilnu izmjenu izričito propisanih
ODLUKA
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Broj: 45
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8. ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA POSLOVE OPĆINSKOG
VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA - TAJNICA NAČELNIKA
Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

REFERENT

-

11.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
- priprema prijedloge općih akata i izrađuje prijedloge odluka odnosno
zaključaka, rješenja i drugih akata za općinskog načelnika i njegova radna
tijela, Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća, pisane odgovore na
vijećnička pitanja, dostavlja opće akte na nadzor zakonitosti i objavu u
službenom glasniku
- izrađuje neupravne akte za potrebe rada Jedinstvenog upravnog odjela iz
djelokruga općine utvrđenim Statutom
- priprema akte iz područja službeničkih odnosa, službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu, vrši prijave i odjave na mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, izdaje potvrde, izrađuje ugovore o djelu, obavlja
poslove vezane za provedbu natječaja i oglasa za prijem službenika i
namještenika, te radnika za zapošljavanje na javnim radovima, izrada
Ugovora te prijava i odjava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, za
radnike na javnim radovima izrađuje ugovore te prijave i odjave na
mirovinsko i zdravstveno osiguranje

- obavlja poslove vezane uz uredsko poslovanje, prima i otprema poštu, vodi
urudžbeni zapisnik, upisnik prvostupanjskog upravnog postupka, knjigu za
poštu i druge propisane zapisnike iz područja uredskog poslovanja, dostavlja
predmete u rad, arhivira dovršene predmete i vodi brigu i pismohrani
- sudjeluje u pripremi i izradi planova, programa, izvješće i provedbenih
mjera iz područja zaštite i spašavanja
- obavlja poslove tajnice općinskog načelnika, prima i uspostavlja telefonske
pozive, prima stranke i upućuje ih nadležnom službeniku ili namješteniku
koji je zadužen za određeno područje

POSTOTAK
VREMENA

20

15

15

10

10

10
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- obavlja poslove protokola za potrebe općine, priprema radne sastanke u
organizaciji općinskog načelnika i vodi brigu o informacijama koje se
moraju objaviti na internet stranici općine Gundinci

Broj: 45

5

- vodi brigu o nabavi uredskog materijala i sitnog materijala, obavlja poslove
prijepisa i poslove umnožavanja

5

- obavlja poslove vezane uz program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, surađuje sa nadležnim
središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem

5

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKURADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

1. Srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge struke
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima
3. Položen državni ispit
4. Poznavanje rada na računalu

STUPANJ SLOŽENOSTI
POSLOVA

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske
poslove koji zahtjevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka,
metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ
Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog
SAMOSTALNOSTI U RADU
STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA
I
KOMUNIKACIJESA
STRANKAMA

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih
ustrojstvenih jedinica upravnog tijela te komunikaciju izvan upravnog
tijela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s
I UTJECAJ NA DONOŠENJE kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih
ODLUKA
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Broj: 45
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9. KOMUNALNI RADNIK
Broj izvršitelja: 2
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

IV.

II.

1.

13.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
- čisti i održava parkove i ostale javne površine u nadležnosti općine
Gundinci, obavlja poslove rušenja drveća i grana koje ometaju nesmetano
obavljanje prometa na nerazvrstanim cestama, obavlja naplatu za korištenje
javnih površina u nadležnosti općine Gundinci, obavlja poslove čišćenja od
snijega cesta, staza i ostalih javnih površina u nadležnosti općine Gundinci,
čisti i održava okoliš objekata u vlasništvu općine Gundinci

POSTOTAK
VREMENA

30

- vodi brigu o ispravnosti strojeva i opreme te o njihovom pravovremenom
servisiranju

20

- obavlja poslove nadzora nad obavljanjem poslova javnih radova sa ostalim
komunalnim radnicima

20

- obavlja manje popravke na objektima u vlasništvu općine Gundinci kao i
vodi brigu o inventaru i samom prostoru društvenih domova

10

- obavlja raznošenje i dostavu materijala za sjednice Općinskog vijeća i
sastanke, pozive, obavijesti, rješenja i uplatnice za plaćanje komunalne
naknade, grobaljske naknade i slično

5

- obavlja poslove čišćenja od snijega cesta, staza i ostalih javnih površina u
nadležnosti općine Gundinci

5

- obavlja poslove vezane uz postavljanje ukrasne rasvjete
5
- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

5
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKURADNIH MJESTA
POTREBNOSTRUČNO
ZNANJE

1. Niža stručna sprema ili osnovna škola
2. Opća zdravstvena sposobnost

STUPANJ SLOŽENOSTI
POSLOVA

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane
pomoćno-tehničke poslove

STUPANJ ODGOVORNOSTI Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne
I UTJECAJNA DONOŠENJE resurse s kojima radi
ODLUKA

Broj: 45
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10. SPREMAČICA
Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

PODKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

IV.

NAMJEŠTENIKII.

2.

11.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

POSTOTAK
VREMENA

- obavlja poslove čišćenja općinske uprave uključujući urede, zajedničke
dijelove zgrade, sanitarne čvorove i ostale prostorije

70

- prazni koševe, usisava. brisanje stolova, pranje staklenih površina

15

- pomaže domaćici u čajnoj kuhinji za slučaj potrebe

10

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

1. Niža stručna sprema ili osnovna škola
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima

STUPANJ SLOŽENOSTI
POSLOVA

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane
pomoćno-tehničke poslove

STUPANJ
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne
ODGOVORNOSTI I
resurse s kojima radi
UTJECAJ NA DONOŠENJE
ODLUKA

KLASA: 023-01/21-01/22
URBROJ: 2178/05-01/21-1
Gundinci, 24. studenog 2021.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GUNDINCI
Ilija Markotić, v.r.
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60.
Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu (“Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19), članka 3.
stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), općinski načelnik općine Gundinci, dana 01.
prosinca 2021. godine, donosi
PRAVILNIK O RADU
u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gundinci
I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Pravilnikom o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gundinci (u nastavku teksta:
Pravilnik) uređuju se prava i obveze službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Gundinci (u nastavku teksta: službenici), zaštita života, zdravlja i privatnosti službenika, zaštita
dostojanstva službenika, zaštite od diskriminacije, pravo na informiranje, prava i obveze iz službe i po
osnovi službe i to radno vrijeme, prekovremeni rad, odmori i dopusti, placé i dodaci na plaću, ostala
materijalna te druga prava službenika i naknada štete.
Članak 2.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe zakona, podzakonskih
propisa i općih akata općine Gundinci (u daljnjem tekstu: Općina).
Ako je neko pravo iz službe različito uređeno ovim Pravilnikom, zakonom ili drugim
podzakonskim propisom odnosno općim aktom, primjenjuje se za službenika najpovoljnije pravo, ako
Zakonom o radu nije drugačije određeno.
Članak 3.
Pod pojmom službenika i namještenika podrazumijevaju se službenici i namještenici u službi u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gundinci (u nastavku: Jedinstveni upravni odjel) na neodređeno
ili određeno vrijeme, s punim, nepunim i skraćenim radnim vremenom, te vježbenici.
Članak 4.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako
na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
II. PRAVA I OBVEZE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 5.
Službenici imaju pravo na sindikalno udruživanje.
Službenici imaju pravo na kolektivno pregovaranje koje ostvaruju posredovanjem sindikata
sukladno zakonu.
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Članak 6.
Službenici imaju pravo na zaštitu u slučaju prijetnji, napada ili drugih oblika ugrožavanja u
obavljanju službe i u vezi sa službom.
Članak 7.
Obraćanje službenika zbog opravdane sumnje na korupciju ili podnošenje prijave o toj sumnji
odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima ne predstavlja opravdan razlog za prestanak
službe.
Službeniku koji zbog opravdane sumnje na korupciju podnese prijavu o toj sumnji odgovornim
osobama ili nadležnim državnim tijelima jamči se zaštita anonimnosti ako nadležno državno tijelo
ocijeni da se radi o težem obliku korupcije, zaštita od uskrací vanja ili ograničavanja prava utvrđenih
ovim Pravilnikom te zaštita od bilo kojeg oblika zlostavljanja.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: pročelnik) odnosno općinski
načelnik dužan je pokrenuti postupak zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika koji
postupa protivno stavku 2. ovoga članka.
Zlouporaba obveze službenika na prijavljivanje opravdane sumnje na korupciju predstavlja tešku
povredu službene dužnosti.
Članak 8.
Službenik je dužan poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, podzakonskih
propisa, općih akata tijela općine Gundinci i pravila struke.
Službenik ima pravo i obvezu u radu koristiti nova saznanja, usvajati i primjenjivati stručna
dostignuća u svojoj struci te se trajno stručno usavršavati.
Članak 9.
Pročelnik je odgovoran za vlastiti rad i rad službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Članak 10.
Službenik je dužan izvršavati naloge pročelnika koji se odnose na službu te bez posebnog naloga
obavljati poslove, odnosno zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen sukladno zakonu,
podzakonskim propisima i općim aktima općine Gundinci.
Članak 11.
Službenik je dužan odbiti izvršenje naloga koji je nezakonit, protivan pravilima struke, čije bi
izvršenje moglo izazvati veću štetu ili čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo te o tome obavijestiti
pročelnika a koji je nalog izdao, uz upozorenje o obilježjima naloga. Ponovljeni pisani nalog službenik
je dužan izvršiti. U slučaju izvršenja ponovljenoga pisanog naloga službenik je oslobođen odgovornosti
za posljedice izvršenja.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ponovljeni pisani nalog, čije bi izvršenje predstavljalo
kazneno djelo, službenik ne smije izvršiti, jer u protivnom odgovara zajedno s pročelnikom koji je nalog
izdao.
Za izvršenje pisanog naloga čije izvršenje predstavlja kazneno djelo službenik odgovara zajedno
s pročelnikom koji je nalog izdao.
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Službenik ne smije biti pozvan na odgovornost zbog neizvršenja naloga ako je postupio sukladno
odredbama ovoga članka.
Članak 12.
Službenik koji ostvari pristup ili postupa s podacima utvrđenim jednim od stupnjeva tajnosti
sukladno posebnom zakonu, dužan je čuvati tajnost tih podataka za vrijeme i nakon prestanka službe, sve
dok su podaci utvrđeni jednim od stupnjeva tajnosti ili dok se odlukom vlasnika podatka ne oslobode
obveze čuvanja tajnosti.
Članak 13.
Službenik može izvan redovitog radnog vremena, po prethodno pisanom odobrenju pročelnika
odnosno općinskog načelnika, samostalno obavljati poslove ili raditi kod drugoga, ako to nije u
suprotnosti sa službom, odnosno ako posebnim zakonom nije drukčije propisano te ne predstavlja sukob
interesa ili prepreku za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu službe.
Službenik može objavljivati stručne članke i druge autorske tekstove, odnosno povremeno
predavati na seminarima i savjetovanjima bez odobrenja iz stavka 1. ovoga članka.
O zahtjevu službenika za davanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
Članak 14.
Službeniku nije dozvoljeno otvaranje obrta ili osnivanje trgovačkog društva ili druge pravne
osobe u području djelatnosti u kojem je u službi, odnosno u području djelatnosti koje je povezano sa
poslovima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 15.
Službenik je dužan pisanim putem obavijestiti pročelnika o financijskom ili drugom interesu koji
on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj može imati u odlukama Jedinstvenog upravnog
odjela.
Službenik je dužan pisanim putem obavijestiti pročelnika o fizičkim i pravnim osobama s kojima
je bio u poslovnom odnosu u razdoblju od dvije godine prije prijma u službu, a prema kojima Jedinstveni
upravni odjel obavlja upravne poslove.
Službenik je dužan pisanim putem obavijestiti pročelnika o vlasništvu dionica i obveznica ili
financijskim i drugim interesima u trgovačkim društvima prema kojima Jedinstveni upravni odjel
obavlja upravne poslove, a što bi moglo predstavljati uzrok sukobu interesa.
Službenik je dužan pisanim putem obavijestiti pročelnika je li njegov bračni ili izvanbračni drug,
dijete ili roditelj obavlja najviše dužnosti u političkoj stranci, udruzi, trgovačkom društvu ili drugoj
pravnoj osobi koja je u poslovnom odnosu s Jedinstvenim upravnim odjelom.
Pročelnik odnosno općinski načelnik ispitat cé okolnosti navedene u pisanoj obavijesti iz stavka
1. - 4. ovoga članka, pa ako te okolnosti dovode ili mogu dovesti do sukoba interesa, donijet će odluku o
izuzimanju službenika i namještenika odnosno pročelnika od rada na određenim poslovima.
Podaci o mogućem sukobu interesa te odluka o izuzimanju službenika i namještenika od rada na
određenim poslovima zbog mogucé g sukoba interesa unose se u osobni očevidnik službenika i
namještenika.
Članak 16.
Službenik ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na
financijski ili drugi interes:
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njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja,
fizičkih, odnosno pravnih osoba s kojima ostvaruje ili je ostvarivao službene ili poslovne
kontakte u posljednje dvije godine,
fizičkih, odnosno pravnih osoba koje su u posljednjih pet godina financirale njegovu izbornu
kampanju,
udruge ili pravne osobe u kojoj je na mjestu predsjednika, upravitelja ili člana upravnog
odbora,
fizičke ili pravne osobe čiji je predstavnik, zakonski zastupnik ili stečajni upravitelj,
te fizičke ili pravne osobe s kojima je službenik i namještenik, njegov bračni ili izvanbračni drug,
dijete ili roditelj u sporu ili je njihov dužnik.

III. PRIJAM U SLUŽBU
Članak 17.
Službenici se primaju se u službu na temelju javnog natječaja odnosno oglasa sukladno zakonu i
Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci.
Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u “Narodnima novinama “, na službenoj
web stranici općine Gundinci, a može se objaviti i u dnevnom ili tjednom tisku.
Oglas iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se putem nadležne službe za zapošljavanje, na
službenoj web stranici općine Gundinci, a može se objaviti i u dnevnom ili tjednom tisku.
Članak 18.
Službeniku koji se na rad prima na neodređeno vrijeme utvrđuje se probni rad u trajanju od tri
mjeseca.
Službenik koji se na rad prima na određeno vrijeme duže od šest mjeseci utvrđuje se probni
rad u trajanju do dva mjeseca.
Članak 19.
Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova i
zadaća glede načina rada i usvojenog znanja.
Probni rad službenika prati pročelnik.
Članak 20.
Ako pročelnik ocjeni da službenik na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada
odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova i
radnih zadaća donesti će rješenje o prestanku službe najkasnije u roku od osam dana od dana isteka
probnog rada.
Danom dostave rješenja iz stavka 1. ovoga članka službeniku prestaje službenički odnos.
Ako pročelnik ne donese rješenje u roku iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da je službenik
zadovoljio na probnom radu.
Članak 21.
Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i dr.),
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probni rad može se produžiti za onoliko dana koliko je bio opravdano odsutan o čemu se donosi rješenje.
Članak 22.
Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža u struci ili
s radnim stažom krací m od vremena određenog za vježbenički staž, prima se u službu u svojstvu
vježbenika.
Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme potrebno za obavljanje vježbeničke prakse, s
tim da mu se služba može produžiti na neodređeno vrijeme ako u Jedinstvenom upravnom odjelu postoji
slobodno radno mjesto koje se može popuniti i na koje se vježbenika, nakon položenog državnog ispita,
može rasporediti.
Vježbenički staž traje 12 mjeseci.
Članak 23.
Vježbenik se za vrijeme vježbeničkog staža osposobljava za obavljanje poslova praktičnim
radom i učenjem po utvrđenim programom koji utvrđuje pročelnik.
Vježbenik ima mentora koji prati rad vježbenika, daje mu potrebne upute i smjernice za rad te mu
pomaže u pripremanju državnog ispita.
Mentora imenuje pročelnik iz reda službenika a mentor mora imati najmanje istu stručnu spremu
kao vježbenik.
Mentor nema pravo na posebnu naknadu.
Članak 24.
Vježbenik može pristupiti polaganju državnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka
propisanog vježbeničkog staža i dužan ga je položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža.
Vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi državni ispit u roku iz stavka 1. ovoga članka
može se produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca.
Troškove polaganja državnog ispita podmiruje Općina.
IV. STRUČN O USAVRŠAVANJE
Članak 25.
Službenici su obvezni za vrijeme trajanja službe stručno se usavršavati za obavljanje poslova
odgovarajuće struke odnosno službe.
U skladu s mogućnostima i potrebama, službenici se mogu stručno usavršavati uz rad putem
tečajeva, seminara i drugih odgovarajućih oblika usavršavanja.
Odluku o upućivanju službenika na stručno usavršavanje donosi općinski načelnik na
obrazloženi prijedlog pročelnika.
Sredstva za provedbu stručnog usavršavanja osiguravaju se u Proračunu.
Članak 26.
Po završetku stručnog usavršavanja službenik je dužan ostati u službi najmanje dvostruko
vremena koliko je trajalo stručno usavršavanje na koje je upućen.
Prije početka stručnog usavršavanja, sa službenikom se sklapa ugovor o međusobnim pravima i
obvezama koje proizlaze iz stručnog usavršavanja.
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Za slučaj da službenik i namještenik ne ispuni bilo koju obvezu iz ugovora iz stavka 2. ovog
članka Općina ima pravo potraživati puni iznos naknade štete.
V. ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 27.
Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti službenika obvezno se u pisanom obliku
i s obrazloženjem dostavljaju službeniku, s uputom o pravnom lijeku.
Članak 28.
U slučaju kada službenik daje otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od mjesec dana, ako s
pročelnikom odnosno pročelnik s općinskim načelnikom ne postigne sporazum o drugačijem trajanju
otkaznog roka.
Članak 29.
Službeniku je Općina dužna osigurati pravnu pomoć u postupcima koji su protiv službenika
pokrenuti od strane trećih osoba zbog obavljanja poslova i zadataka koji su mu u opisu radnog mjesta,
osim ako se za isti slučaj pred službeničkim sudom vodi postupak protiv službenika te je u tom postupku
proglašen odgovornim za tešku povredu službene dužnosti.
VI. ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I PRIVATNOSTI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 30.
Općina je dužna osigurati uvjete za zdravlje i sigurnost službenika na radu.
Općina će poduzeti sve zakonske mjere za zaštitu života te sigurnost i zdravlje službenika,
uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprečavanje opasnosti na radu i pružanje informacije
o poduzetim mjerama zaštite na radu.
Općina je dužna osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad službenika s invaliditetom, u skladu s
posebnim propisima.
Članak 31.
Dužnost je svakog službenika brinuti o vlastitoj sigurnosti i zdravlju i o sigurnosti i zdravlju
drugih službenika te osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada, u skladu s osposobljenošću i
uputama koje mu je osigurala Općina, te osposobljenošću koju je stekao svojim obrazovanjem,
osposobljavanjem i usavršavanjem.
Službenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili
opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvoga svog postupka u odnosu na
druge službenike mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih posljedica, osim ako je, prema
posebnim propisima ili pravilima struke, bio dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja
ljudi i imovine.
Članak 32.
Osobni podaci službenika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trecí m osobama

Strana: 6110

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 45

samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz službeničkog
odnosa, odnosno u vezi s službeničkim odnosom.
Općina će radi ostvarivanja prava i obveza iz službeničkog odnosa prikupljati, obrađivati,
koristiti i dostavljati trecí m osobama samo one podatke koji su nužni za navedenu svrhu, a te cé podatke
dostavljati samo na zahtjev sudova i drugih državnih ili javnih tijela.
Osobne podatke službenika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trecí m osobama
samo Općina ili osoba koju za to posebno opunomoći.
Općina ne smije tražiti od službenika podatke koji nisu u neposrednoj vezi s službeničkim
odnosom i na takva pitanja službenik ne mora odgovoriti.
Članak 33.
Općinski načelnik je dužan imenovati osobu koja je ovlaštena nadzirati prikupljaju li se,
obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa zakonom.
Općina ili druga osoba koja u obavljanju svojih poslova sazna osobne podatke drugih službenika i
namještenika, takve podatke trajno mora čuvati kao povjerljive.
Članak 34.
Službenici su obvezni dostaviti sve osobne podatke utvrđene propisima o evidencijama u
području rada, a radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa te podatke za: obračun poreza iz
dohotka i određivanje osobnih odbitaka, podatke o školovanju i određenim specijalističkim znanjima,
zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti, podatke vezane uz zaštitu majčinstva kao i ostale podatke
potrebne radi ostvarivanja nekih prava.
O promjenama u podacima iz prethodnog stavka, službenik je dužan pravodobno obavijestiti
Općinu, a u protivnom sam snosi štetne posljedice svog propusta.
VII. ZAŠTITA DOSTOJANSTVA SLUŽBENIKA I ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Članak 35.
Općina je dužna zaštititi službenika od izravne i neizravne diskriminacije na području rada i
uvjeta rada, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri prijmu u službu, napredovanju, profesionalnom
usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji, u skladu sa Zakonom o radu i
posebnim zakonima.
Općina je dužna zaštititi dostojanstvo službenika za vrijeme obavljanja posla od postupanja
nadređenih službenika, suradnika i osoba s kojima službenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih
poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti sa Zakonom o radu i posebnim zakonima.
Dostojanstvo službenika štiti se od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja.
Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od sljedećih osnova: rase ili
etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili
socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog
ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta,
izražavanja ili spolne orijentacije, koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a
koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima
cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko,
ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
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Ponašanje službenika koje predstavlja uznemiravanje i spolno uznemiravanje predstavlja
povredu obveza iz službe.
Članak 36.
Općinski načelnik će imenovati osobu koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za
zaštitu dostojanstva službenika (u nastavku teksta: ovlaštena osoba).
Ovlaštena osoba dužna je, što je moguće prije, a najkasnije u roku od osam dana od dostave
pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja
nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.
Članak 37.
Ovlaštena soba dužna je bez odgode razmotriti pritužbu i u vezi s njom provesti dokazni postupak
radi potpunog i istinitog utvrđivanja činjeničnog stanja.
Ovlaštena osoba u vezi s pritužbom može saslušavati podnositelja pritužbe, svjedoke, osobu za
koju se tvrdi da je podnositelja pritužbe uznemiravala ili spolno uznemiravala, obaviti suočenje, obaviti
očevid, te prikupljati druge dokaze kojima se može dokazati osnovanost pritužbe.
Članak 38.
O svim radnjama koje poduzme u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja ovlaštena osoba će sastaviti
zapisnik ili službenu bilješku.
U zapisniku će se posebno navesti da je ovlaštena osoba sve nazočne upozorila da su svi podaci
utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva službenika tajni te da ih je upozorila na posljedice odavanja te
tajne.
Službena bilješka će se u pravilu sastaviti pri obavljanju očevida ili prikupljanja drugih dokaza.
Službenu bilješku potpisuje ovlaštena osoba i zapisničar koji je bilješku sastavio.
Članak 39.
Nakon provedenog postupka ovlaštena će osoba u pisanom obliku izraditi odluku u kojoj će: 1.
utvrditi postoji li uznemiravanje ili spolno uznemiravanje podnositelja pritužbe ili 2. utvrditi da ne
postoji uznemiravanje ili spolno uznemiravanje podnositelja pritužbe.
Članak 40.
U slučaju iz članka 39. točke 1. ovlaštena će osoba u svojoj odluci navesti sve činjenice koje
dokazuju da je podnositelj pritužbe uznemirivan ili spolno uznemirivan.
U odluci iz stavka 1. ovog članka, ovlaštena će osoba predložiti Jedinstvenom upravnom odjelu
da osobi koja je podnositelja pritužbe uznemiravala ili spolno uznemiravala izrekne mjeru zbog povrede
službene dužnosti te predložiti poduzimanje drugih mjera koje su primjerene pojedinom slučaju radi
sprječavanja nastavka uznemiravanja.
U slučaju iz članka 39. točke 2. ovlaštena osoba će odbiti pritužbu podnositelja zahtjeva.
Članak 41.
Nadležno tijelo općine će na temelju provedenog postupka i prijedloga ovlaštene osobe poduzeti
mjere koje su primjerene odnosnom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja te osobi koja je
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službenika i namještenika uznemirivala ili spolno uznemirivala izreći odgovarajuću mjeru zbog povrede
obveza iz službe.
Članak 42.
Ako Općina u roku od osam dana ne poduzme mjere za sprječavanje uznemirivanja ili spolnog
uznemirivanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, službenik koji je uznemirivan ili
spolno uznemirivan ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem
roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.
Članak 43.
Ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će Općina zaštiti dostojanstvo
službenika, službenik je dužan dostaviti pritužbu Općini i ima pravo prekinuti rad, pod uvjetom da je
zatražio zaštitu pred nadležnim sudom i o tome obavijestio Općinu u roku od osam dana od dana prekida
rada.
Za vrijeme prekida rada iz članka 42., kao i u slučaju iz stavka 1. ovog članka, službenik ima
pravo na naknadu plaće koju bi ostvario da je radio.
Ako je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđeno da nije povrijeđeno dostojanstvo službenika,
Općina može zahtijevati povrat isplaćene naknade iz stavka 2. ovog članka.
Svi podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva službenika su tajni.
Članak 44.
U svrhu stvaranja ozračja tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva službenika
Općina će voditi posebnu brigu o informiranju, osvješćivanju i senzibiliziranju službenika za
problematiku zaštite dostojanstva te edukaciji ovlaštenih osoba.
VIII. RADNO VRIJEME
Članak 45.
Puno radno vrijeme službenika je 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme u trajanju od 40 sati redovno se raspoređuje po osam sati na pet radnih dana,
od ponedjeljka do petka.
Redovno dnevno radno vrijeme u pravilu traje od 07,30 do 15,30 sati.
U redovno radno vrijeme iz stavka 3. ovoga članka uključena je i stanka od 30 minuta o čemu
općinski načelnik donosi posebnu odluku.
Općinski načelnik može posebnom odlukom odrediti drugačiji početak i završetak radnog
vremena i stanke iz stavka 3. i 4. ovoga članka.
Članak 46.
Nepuno radno vrijeme službenika je svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.
Službenik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od 40 sati
tjedno.
Službenik iz stavka 2. ovoga članka, a čije je ukupno radno vrijeme 40 sati tjedno, može sklopiti
ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 8 sati tjedno, odnosno do 180 sati godišnje,
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samo ako su poslodavci s kojima službenik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, službeniku za
takav rad dali pisanu suglasnost.
Prilikom sklapanja ugovora o radu za nepuno radno vrijeme, službenik je dužan obavijestiti
poslodavca o sklopljenim ugovorima o radu za nepuno radno vrijeme s drugim poslodavcem, odnosno
drugim poslodavcima.
Ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim
poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se radom u punom radnom
vremenu.
Plaća službenika utvrđuju se i isplaćuju razmjerno utvrđenom radnom vremenu.
Članak 47.
U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke
potrebe, službenik je na pisani zahtjev pročelnika, odnosno pročelnik na pisani nalog općinskog
načelnika dužan raditi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad).
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako zbog prirode prijeke potrebe, općinski načelnik odnosno
pročelnik nije u mogućnosti da prije početka prekovremenog rada uruči službeniku pisani zahtjev, svoj
usmeni zahtjev je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad
naložen.
Ukupno trajanje rada službenika, uključujući i prekovremeni rad, ne smije biti duže od 50 sati
tjedno.
Prekovremeni rad pojedinog službenika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje.
Osim u slučaju više sile, prekovremeni rad se ne može naložiti: trudnici, roditelju s djetetom do tri
godine života, samohranom roditelju s djetetom do šest godina života, službeniku i namješteniku koji
radi polovicu radnog vremena iz zdravstvenih razloga, roditelju koji radi polovicu radnog vremena zbog
brige o djetetu s posebnim potrebama, osim u slučaju da neposredno nadređenom službeniku dostave
pisanu izjavu o pristanku na takav rad.
Prigovor protiv naloga o prekovremenom radu ne odgađa izvršenje naloga i službenik je dužan
odraditi prekovremeni rad.
Članak 48.
Službenik mora biti obaviješten o rasporedu rada ili promjeni rasporeda radnog vremena
najmanje tjedan dana unaprijed, u pisanom obliku, s naznakom poslova koje će obavljati i vremenom
obavljanja istih, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada i drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe.
Po potrebi službe, puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom
razdoblja koje ne može biti duže od 12 neprekidnih mjeseci, u jednom razdoblju traje duže, a u drugom
razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena, na način da prosječno radno vrijeme tijekom
trajanja preraspodjele ne smije biti duže od punog ili nepunog radnog vremena.
Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.
Ako je radno vrijeme preraspodijeljeno, ono tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili
nepunog radnog vremena, uključujući i prekovremeni rad, ne smije biti duže od 48 sati tjedno.
Preraspodijeljeno radno vrijeme u razdoblju u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog
vremena može trajati najduže šest mjeseci.
Odluku o radnom vremenu iz stavka 2. ovoga članka donosi općinski načelnik.
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IX. ODMORI I DOPUSTI
Članak 49.
Službenik koji radi puno radno vrijeme ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od 30
minuta, a koristi ga u skladu s rasporedom koji utvrdi općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.
Vrijeme odmora iz stavaka 1. ovoga članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti u prva
tri sata nakon početka radnog vremena ni u zadnja dva sata prije završetka radnog vremena.
Članak 50.
Između dva uzastopna radna dana službenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.
Članak 51.
Službenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
Ako je prijeko potrebno da službenik radi na dan (dane) tjednog odmora, tj. subotu i nedjelju, na prijedlog
pročelnika takvo radno vrijeme može se urediti posebnom odlukom općinskog načelnika, te se u tom
slučaju, službeniku osigurava korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna.
Ako službenik radi potrebe posla ne može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 3. ovoga
članka, u dogovoru, odnosno prema odluci neposredno nadređenog službenika osigurat će mu se
korištenje tjednog odmora najkasnije u roku od 14 dana.
Članak 52.
Za svaku kalendarsku godinu službenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od
najmanje četiri tjedna.
Pod tjednom u smislu stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se pet radnih dana.
Članak 53.
Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se na način da se na minimalni broj dana godišnjeg odmora iz
članka 52. ovoga Pravilnika, dodaju radni dani po sljedećim kriterijima:
s obzirom na uvjete rada:
rad na poslovima s otežanim i posebnim uvjetima rada ……………………………….1 dan
rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određen zakonom ………….1 dan
2. s obzirom na složenost poslova radnog mjesta:
rukovodeći službenici………………………………..……….……………………….5 dana
službenici visoke stručne spreme…… ……………...…………………………………4 dana
službenici više stručne spreme…………………………………………………………3 dana
službenici srednje stručne spreme i namještenici……………….………………..….…2 dana
-

3. s obzirom na dužinu radnog staža:
do 5 godina radnog staža……………………….………………………………………..1 dan
od 10 do 15 godina radnog staža………………………………………..… …………..2 dana
od 15 do 20 godina radnog staža…………………………………………….…………3 dana
-
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od 20 do 25 godina radnog staža……………………………………………………….4 dana
od 30 do 35 godina radnog staža………………………………………………….……5 dana
od 35 do 40 godina radnog staža……………………………………………………….6 dana
preko 40 godina radnog staža………………………………………………………….7 dana

4. s obzirom na posebne socijalne uvjete:
roditelju, posvojitelju ili skrbniku s malodobnim djetetom ……………………….. .1 dan
samohranom roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom..…….2 dana
roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s invaliditetom……………………..……….3 dana
osobi sa invaliditetom………………………………………………………… ………3 dana
osobi s tjelesnim oštećenjem……………………………… ………..……….……….2 dana
-

5. s obzirom na ostvarene rezultate rada:
službeniku ocijenjenom ocjenom “odličan”………………………………..………….3 dana
službeniku ocijenjenom ocjenom “vrlo dobar”…………………………..….…………2 dana
službeniku ocijenjenom ocjenom “dobar”………………………………………………1 dan
Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se 20 radnih dana zbroji sa svim
dodatnim danima utvrđenim točkama 1. do 4. stavka 1. ovoga članka, s tim da ukupno trajanje godišnjeg
odmora ne može iznositi više od 30 radnih dana u godini.
Iznimno, ukupno trajanje godišnjeg odmora do 35 radnih dana u godini mogu ostvariti osobe s
invaliditetom.
Pravo na uvećanje dana godišnjeg odmora s osnove invalidnosti ima službenik kojemu je
rješenjem nadležnog tijela medicinskog vještačenja utvrđena invalidnost.
Službenik je obvezan dostaviti dokaz da je samohrani roditelj. Samohrani roditelj je osoba koja se
sama skrbi za dijete i uzdržava ga. Osoba koja je razvedena i prima alimentaciju od bivšeg supružnika ne
smatra se samohranim roditeljem.
Vježbenik ima pravo na 20 radnih dana godišnjeg odmora.
Vježbenik stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci vježbeničkog staža.
-

Članak 54.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je
radio u redovnom radnom vremenu.
Članak 55.
Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto
korištenja godišnjeg odmora.
Članak 56.
Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i
blagdani određeni zakonom te dani plaćenog dopusta.
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje
godišnjeg odmora.
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Članak 57.
Službenik koji je prvi put primljen u službu ili ima prekid službe odnosno rada između dva radna
odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor određen na način propisan odredbom članka
52. i članka 53. ovoga Pravilnika nakon šest mjeseci neprekidnoga rada.
Privremena nesposobnost za rad, vršenje dužnosti građana u obrani ili drugi zakonom određeni
slučaj opravdanog izostanka s rada, ne smatra se prekidom službe u smislu stavka 1. ovoga članka.
Za vrijeme trajanja probnoga rada službenik nema pravo koristiti godišnji odmor.
Članak 58.
Službenik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom
57. stavkom 1. ovoga Pravilnika, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u
trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora iz članka 52. i članka 53. ovoga Pravilnika, za svaki
mjesec trajanja službe.
Iznimno službenik kojem prestaje služba, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran
dio godišnjeg odmora.
Ako je službenik iz stavka 2. ovoga članka, prije prestanka službe bilo omogućeno korištenje
godišnjeg odmora u trajanju dužem od onog koji bi mu pripadao, Općina nema pravo od službenika
tražiti vraćanje naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora.
Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz stavka 1. ovoga članka, najmanje
polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica
mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.
Članak 59.
U slučaju prestanka službe Općina je dužna službeniku koji nije iskoristio godišnji odmor u
cijelosti isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.
Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg
odmora.
Službenik kojemu je isplaćena naknada iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na isplatu regresa.
Članak 60.
Službenik ima pravo koristiti godišnji odmor u jednom ili više dijelova.
Ako službenik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju
ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju pod uvjetom
da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.
Članak 61.
Neiskorišteni dio godišnjeg odmora službenik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja
sljedeće kalendarske godine.
Službenik koji je ostvario pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dva
tjedna, može taj dio godišnjeg odmora prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske
godine.
Službenik je dužan iskoristiti godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili
nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni,
roditeljski i posvojiteljski dopust, dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju službenik
i namještenik po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.
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Iznimno od stavka 3. ovoga članka, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji
službenik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege
djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje Općina nije omogućila
do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, službenik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u
kojoj se vratio na rad.
Članak 62.
Službenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obvezu
da o tome obavijesti neposredno pročelnika, odnosno pročelnik općinskog načelnika, najkasnije jedan
dan prije njegovog korištenja.
Članak 63.
Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se planom godišnjeg odmora, kojeg donosi
pročelnik odnosno općinski načelnik za pročelnika, vodeći računa o potrebi posla i želji službenika i koja
za općinskog načelnika i pročelnika nije obvezujuća.
Plan godišnjeg odmora sadrži: ime i prezime službenika, ukupan broj dana godišnjeg odmora,
kriterije temeljem kojih je utvrđen ukupan broj dana godišnjeg odmora i raspored korištenja godišnjeg
odmora.
Plan godišnjeg odmora donosi se najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.
Članak 64.
Na osnovi plana godišnjeg odmora iz članka 63. ovoga Pravilnika, pročelnik donosi za svakog
službenika rješenje, kojim utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema kriterijima iz ovoga Pravilnika,
ukupno trajanje i raspored korištenja godišnjeg odmora.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka korištenja
godišnjeg odmora.
Za pročelnika rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi općinski načelnik.
Članak 65.
Službeniku se može odgoditi odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja
važnih i neodgodivih poslova.
Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora službenika donosi pročelnik
odnosno za pročelnika općinski načelnik.
Službeniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti
naknadno korištenje odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.
O prekidu odnosno nastavku korištenja godišnjeg odmora donosi se rješenje.
Članak 66.
Službenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom odnosno prekidom
korištenja godišnjeg odmora.
Troškovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se putni i drugi troškovi.
Putnim troškovima iz stavka 2. ovoga članka smatraju se stvarni troškovi prijevoza koje je
službenik koristio u polasku i povratku iz mjesta rada do mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u
trenutku prekida, kao i dnevnice u povratku do mjesta rada prema propisima o naknadi troškova za
službena putovanja.
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Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koji su nastali za službenika zbog odgode odnosno
prekida godišnjeg odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.
Članak 67.
Službenik ima pravo na plaćeni dopust, u ukupnom trajanju do 10 radnih kalendarskoj godini, u
sljedećim slučajevima:
- sklapanja braka…………………………...……………..………………………..……3 dana
- rođenja djeteta…………………………………...………..……………………………3 dana
- smrti supružnika, roditelja, očuha, maćehe, djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka.3 dana
- smrti brata ili sestre, djeda ili bake, te roditelja supružnika…………………………….1 dan
- smrti brata ili sestre supružnika, te djeda ili bake supružnika…………..………………1 dan
teške bolesti djeteta, supružnika ili roditelja…………………..….……………..……….3 dana
elementarne nepogode koja je neposredno zadesila službenika …………….…..……….3 dana
selidbe u isto mjesto prebivališta………………………………..…..….….……………..2 dana
selidbe u drugo mjesto prebivališta……………………………………………………….4 dana
- sudjelovanja na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikat i sl….…1 dan
- nastupanja na kulturnim i sportskim priredbama………………………..……..…….….1 dan
- kao dobrovoljni davatelj krvi, za svako dobrovoljno davanje krvi………...…..………..1 dan
Službenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka,
neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.
Dobrovoljni davatelj krvi ima pravo na dopust uz naknadu plaće za svako dobrovoljno davanje
krvi neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.
Službenik ima pravo na plaćeni dopust iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka (teška bolest
djeteta, supružnika ili roditelja) u trajanju od tri radna dana posebno za dijete i posebno za svakog
roditelja ili supružnika.
U svrhu prenatalnog pregleda, trudna službenica ima pravo na dva slobodna dana mjesečno, ali je
korištenje tog prava dužna najaviti pisanim putem pročelniku, dva dana prije zakazanog vremena za
prenatalni pregled, te dostaviti dokaz o toj činjenici.
Pri utvrđivanju trajanja plaćenog dopusta ne uračunavaju se subote, nedjelje, blagdani i neradni
dani utvrđeni zakonom.
Članak 68.
Službenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih
ima pravo na plaćeni dopust.
Ako okolnosti iz članka 67. stavak 1. podstavak 2., 3. i 4. i 5. ovoga Pravilnika nastupe u vrijeme
kada službenik koristi godišnji odmor, službenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće s tim da se
godišnji odmor prekida, a po prestanku korištenja dopusta uz naknadu plaće službenik ima pravo
nastaviti korištenje godišnjeg odmora.
Članak 69.
Za pripremu polaganja državnog ispita prvi put, službenici imaju pravo na plaćeni dopust od
sedam radnih dana bez obzira na stručnu spremu.
Za pripremu polaganja stručnog ispita propisanog Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela prvi put, službenici imaju pravo na plaćeni dopust od sedam dana bez obzira na stručnu
spremu.
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Članak 70.
U pogledu stjecanja prava iz službe ili u vezi sa službom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se
vremenom provedenim na radu.
Članak 71.
Službeniku se može se odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) u trajanju do 30
dana u kalendarskoj godini pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u
obavljanju poslova Jedinstvenog upravnog odjela, iz sljedećih razloga:
zbog učešća u sportskim i drugim natjecanjima i skupovima,
zbog učešća u radu udruga,
zbog stručnog obrazovanja za osobne potrebe,
njege člana uže obitelji,
gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana,
liječenja na osobni trošak,
sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i sportskim priredbama,
zbog drugih osobnih potreba.
Ako to okolnosti zahtijevaju službeniku se neplaćeni dopust iz stavka 1. ovoga članka može
odobriti u trajanju duljem od 30 dana.
Neplaćeni dopust službeniku odobrava pročelnik a preko 30 dana općinski načelnik.
Neplaćeni dopust pročelniku odobrava općinski načelnik.
Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku miruju prava iz radnog odnosa.

X. ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU
Članak 72.
Općina je dužna osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika u službi.
Općina će poduzet sve mjere nužne za zaštitu života te sigurnost i zdravlje službenika uključujući
njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprečavanje opasnosti na radu te pružanje informacije o
poduzetim mjerama zaštite na radu.
Općina je dužna osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida u skladu s posebnim
propisima.
Članak 73.
Na zdravlje i sigurnost na radu primjenjuju se prvenstveno odredbe Pravilnika o zaštiti na radu.
Dužnost je svakog službenika brinuti se o vlastitoj sigurnosti i zdravlju, kao i sigurnosti i zdravlju
drugih službenika te osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada u skladu s osposobljenošću i
uputama koje mu je osigurala Općina.
Službenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje mjesto službe ili
opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvoga svog postupka u odnosu na
druge službenike i mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih posljedica, osim ako je po posebnim
propisima ili pravilima struke bio dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi i
imovine.
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XI. PLAĆE I DODACI NA PLAĆE
Članak 74.
Plaću službenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.
Osnovnu plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog
mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5%
za svaku navršenu godinu radnog staža a najviše 20 %.
Osnovicu za obračun plaće utvrđuje općinski načelnik posebnom odlukom.
Koeficijente za obračun plaće određuje odlukom Općinsko vijeće na prijedlog općinskog
načelnika.
Dodaci na osnovnu plaću su dodatak za uspješnost na radu, dodaci za poslove u posebnim
uvjetima rada i druga uvećanja plaće.
Članak 75.
Obračun i isplata dodatka za navršenu godinu radnog staža (0,5%) primjenjuje se od prvog dana
sljedećeg mjeseca.
Pod radnim stažem iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se vrijeme provedeno u službi odnosno
radnom odnosu kao i vrijeme obavljanja samostalne djelatnosti, a koje se računa u mirovinski staž kao
staž osiguranja, s tim da se staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž) uračunava u radni
staž samo u stvarnom trajanju.
Članak 76.
Plaća se isplaćuje unatrag jedanput mjesečno za prethodni mjesec i to najkasnije do 10-tog u
mjesecu za prethodni mjesec.
Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći više od 30 dana.
Iznimno, plaća se može isplatiti u dva dijela u slučaju više sile ili drugih posebnih okolnosti
Članak 77.
Osnovna plaća službenika uvećat će se:
za prekovremeni rad - 50 %
za rad subotom - 20 %
za rad nedjeljom - 30 %
za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom - 150%
Dodaci iz stavka 1. ovoga članka međusobno se ne isključuju, osim dodatka za rad u drugoj
smjeni i dodatka za rad u turnusu.
Prekovremenim radom, kad je rad službenika organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do
petka, smatra se svaki sat rada duži od osam sati dnevno, kao i svaki sat rada subotom ili nedjeljom.
Vrijednost sata prekovremenog rada službenika utvrđuje se primjenom prosječnog mjesečnog
fonda od 168 sati.
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada iz stavka 1. ovoga članka,
službenik može koristiti slobodne dane prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1
sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta redovnog rada).
Svi službenici, neovisno o rasporedu radnog vremena imaju pravo na naknadu plaće za blagdane i
zakonom predviđene neradne dane samo ako prema rasporedu radnog vremena u te dane nisu morali
raditi.
-
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Ako blagdan ili zakonom utvrđen neradni dan pada u dane tjednog odmora (kada službenik inače
ne bi radio po rasporedu radnog vremena) službenik nema pravo na naknadu plaće.
Ako službenik radi u dane blagdana ili zakonom utvrđene neradne dane, nema pravo na naknadu
plaće, već ostvaruje pravo na plaću za redovan rad uvećanu za 150% za rad u dane blagdana ili zakonom
utvrđenog neradnog dana.
Službenik i namještenik može ostvariti pravo na dodatak za prehranu u neoporezivom iznosu
ukoliko su za to osigurana sredstva u Proračunu.
Članak 78.
Ako je službenik odsutan iz službe odnosno s rada zbog privremene nesposobnosti za rad
(bolovanja) do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini od 90 % od njegove osnovne plaće.
Naknada u 100 % iznosu osnovne plaće pripada službeniku kad je privremeno nesposoban za rad
(bolovanje) zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.
Članak 79.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85 % plaće poslova radnog mjesta
najniže složenosti njegove stručne spreme.

XII. OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA
Članak 80.
Pravo na isplatu regresa u neoporezivom iznosu sukladno poreznim propisima ima službenik
koji u kalendarskoj godini za koju mu je utvrđeno pravo na godišnji odmor na način propisan ovim
Pravilnikom koristi najmanje jedan dan odmora.
Regres se isplaćuje u cijelosti, jednokratno, najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg
odmora.
Članak 81.
Službeniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u neoporezivom iznosu sukladno
poreznim propisima.
Članak 82.
Službenik ima pravo na pomoć u slučaju:
– smrti supružnika, djeteta i roditelja (posvojenika) - u neoporezivom iznosu,
– bolovanja dužeg od 90 dana te nabave medicinskih pomagala i pokrića participacije pri
kupnji lijekova - jednom godišnje, u neoporezivom iznosu
– smrti službenika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe te
nastanka teže invalidnosti - u neoporezivom iznosu i troškove pogreba,
– smrti službenika - u neoporezivom iznosu.
Članak 83.
Kada je službenik upućen na službeno putovanje, pripada mu puna naknada prijevoznih
troškova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.
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Ukoliko je službeniku osigurana odgovarajuća dnevna prehrana, isplatit će mu se 50 % iznosa
dnevnice iz stavka 1. ovoga članka.
Ukoliko je službeniku osiguran odgovarajući smještaj u čvrstom objektu nema pravo na naknadu
hotelskog računa za spavanje.
Službeniku se mora izdati nalog za službeno putovanje od strane pročelnika, a pročelniku od
strane općinskog načelnika, najmanje 24 sata prije putovanja u kojem mora biti naznačeno odobreno
prijevozno sredstvo.
Službenik ima pravo na pola dnevnice ukoliko službeno putovanje traje između 8 i 12 sati, a
ukoliko službeno putovanje traje između 12 i 24 sata ima pravo na punu dnevnicu.
Ukoliko službenik koristi svoje vlastito prijevozno sredstvo čije korištenje nije odobreno ima
pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene karte putnim nalogom odobrenog prijevoznog
sredstva ili pravo na naknadu troška prijevoza od sjedišta općine do odredišta navedenog u putnom
nalogu i natrag, u visini 2 kune/km.
Članak 84.
Pravo na naknadu troškova mjesnog javnog prijevoza u mjestu rada i međumjesnog javnog
prijevoza imaju svi službenici neovisno o udaljenosti mjesta stanovanja do mjesta rada.
Pod pojmom mjesni javni prijevoz podrazumijeva se javni prijevoz organiziran u mjestu rada
službenika.
Službenici nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza samo u slučaju ako u tijeku mjeseca nisu
radili ni jedan dan.
Naknada troškova prijevoza isplacu
́ je se unaprijed i to na plaći za prethodni mjesec.
Naknada troškova prijevoza iz ovoga članka isplacu
́ je se po cjeniku javnog prijevoznika za
građane.
Članak 85.
Službenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe
kao i u slobodnom vremenu, tijekom 24 sata.
Članak 86.
Svi službenici imaju jednom godišnje pravo na sistematski pregled po cijenama zdravstvenih
usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Članak 87.
Službeniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidan radni staž ostvaren u Općini
i pravnim prednicima sukladno poreznim propisima.
Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ostvario
pravo na jubilarnu nagradu, odnosno do kraja godine u kojoj je službenik ostvario pravo na jubilarnu
nagradu.
Iznimno, ako službeniku prestaje služba, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se
isplatiti službeniku sljedećeg mjeseca po prestanku službe, a u slučaju smrti službenika i njegovim
nasljednicima sukladno Zakonu o nasljeđivanju.
Članak 88.
Svakom službeniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj
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godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana sv. Nikole u neoporezivom iznosu.
Pravo na dar iz stavka 1. ovog članka ima službenik koji se u službi nalazi na dan isplate istog i
koji je u kalendarskoj godini za koju se isplaćuje dar bio u službi najmanje šest mjeseci.
Članak 89.
Službeniku pripada pravo na isplatu nagrade za božićne blagdane - božićnicu u neoporezivom
iznosu, a koja će biti isplaćena u cijelosti, jednokratno, najkasnije do 20. prosinca tekuće godine.
Članak 90.
Iznosi materijalnih prava iz ove glave Pravilnika utvrđeni su u neto iznosima.
XIII. NAKNADA ŠTETE
Članak 91.
Službeniku koji u službi ili u vezi sa službom namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu
Općini dužan je štetu naknaditi.
Ako štetu uzrokuje više svaki službenik i namještenik odgovara za dio štete koji je uzrokovao.
Ako se za svakog službenika ne može utvrditi dio štete koji je on uzrokovao smatra se da su svi
službenici podjednako odgovorni i štetu naknađuju u jednakim dijelovima.
Ako je više službenika uzrokovalo štetu kaznenim djelom počinjenim s namjerom za štetu
odgovaraju solidarno.
Članak 92.
Visina štete utvrđuje se na osnovi cjenika ili knjigovodstvene vrijednosti odnosno procjenom.
Provjera visine štete može se povjeriti ovlaštenom vještaku.
Članak 93.
Službenik koji u službi ili u vezi sa službom, namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu
trećoj osobi, a štetu je nadoknadila Općina, dužan je nadoknaditi iznos naknade isplaćene trećoj osobi.
Članak 94.
Ako službenik pretrpi štetu u službi ili u vezi sa službom, Općina je dužna službeniku nadoknaditi
štetu po općim propisima obveznog prava.
Pravo na naknadu štete iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na štetu koju je Općina uzrokovala
službeniku i namješteniku povredom njegovih prava iz radnog odnosa.
XIV. DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA
Članak 95.
Općina se obvezuje da će osigurati provedbu svih prava s područja sindikalnog organiziranja
utvrđenih u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama međunarodne organizacije rada te zakonima.
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Članak 96.
Općina se obvezuje da svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način neće onemogućiti
sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo službenika da postane članom sindikata.
Povredom prava na sindikalno organiziranje smatrat će se pritisak općine na članove sindikata da
istupe iz sindikalne organizacije.
Članak 97.
Sindikat se obvezuje da će svoje djelovanje provoditi sukladno Ustavu, konvencijama
Međunarodne organizacije rada te zakonima, te da svoje djelovanje neće provoditi na način koji će štetiti
djelotvornosti rada, ugledu i poslovanju općine.
Članak 98.
Sindikat je dužan obavijestiti Općinu o izboru ili imenovanju sindikalnog povjerenika i drugih
sindikalnih predstavnika.
Članak 99.
Aktivnosti sindikalnog povjerenika ili predstavnika u Općini ne smiju biti sprječavane ili
ometane ako djeluje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima te drugim
propisima.
Članak 100.
Sindikalni povjerenik ima pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti.
Ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalne dužnosti te službenog puta u
svezi s tom dužnosti smatra se ozljedom na radu.
Pročelnik je dužan sindikalnom povjereniku, pored prava iz stavka 1. ovoga članka, omogućiti i
izostanak s rada, uz naknadu plaće zbog pohađanja sindikalnih sastanaka, tečajeva, osposobljavanja,
seminara, kongresa i konferencija u zemlji i u inozemstvu.
Članak 101.
Kad sindikalni povjerenik dio svog radnog vremena na radnom mjestu posvećuje sindikalnim
zadaćama, a dio svojim redovnim radnim obvezama, tada se njegove obveze iz službeničkog odnosa
uređuju pisanim sporazumom zaključenim između Sindikata i općine.
Članak 102.
Sindikalni povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u
odnosu na druge službenike zbog obavljanja sindikalne aktivnosti.
Članak 103.
Za vrijeme obnašanja dužnosti i šest mjeseci nakon isteka obnašanja sindikalne dužnosti u Općini,
sindikalnom povjereniku, bez suglasnosti Sindikata :
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ne može prestati služba, ne može ga se premjestiti na druge poslove bez njegove suglasnosti, niti staviti
na raspolaganje
Članak 104.
Prije donošenja odluke važne za položaj službenika, Općina se mora savjetovati sa sindikalnim
povjerenikom o namjeravanoj odluci i mora mu pravodobno dostaviti sve odgovarajuće podatke važne
za donošenje odluke i razmatranje njezina utjecaja na položaj službenika.
Važnim odlukama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito odluke:
- o donošenju pravilnika o radu,
- o donošenju odluke o načinu utvrđivanja plaće,
- o rasporedu radnog vremena,
- o mjerama u svezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
Sindikalni povjerenik ili drugi ovlašteni predstavnik Sindikata može najduže u roku od osam
dana od dostave odluke iz stavka 2. ovoga članka dati primjedbe.
Općina je dužna razmotriti primjedbe sindikalnog povjerenika prije donošenja odluke iz stavka 1.
ovoga članka.
Članak 105.
Općina je dužna razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata u svezi s
ostvarivanjem prava, obveza i odgovornosti iz službe odnosno rada te o zauzetim stajalištem u roku od
osam dana od primitka prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva, izvijestiti Sindikat.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 106.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Jedinstvenog
upravnog tijela općine Gundinci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 38/20.)
KLASA: 023-01/21-01/23
URBROJ: 2178/05-01/21-1
Gundinci, 01. prosinca 2021.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GUNDINCI
Ilija Markotić, v.r.
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61.
Temeljem odredbi članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) te
članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 14/21),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
općine Gundinci za 2021. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Planu proračuna općine Gundinci za 2021. godinu (dalje u tekstu: Proračun) mijenja se članak 1. u
dijelu koji se odnosi na 2021. godinu, projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu ostaju
nepromjenjene. I. Izmjene i dopune Proračuna sastoje se od:

Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i
rashoda kako slijedi:
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
I. Izmjene i dopune proračuna općine Gundinci za 2021. godinu,
te projekcije za 2022. i 2023. godinu
Posebni dio programska klasifikacija
Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna općine
Gundinci za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u
Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije kako slijedi:
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III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2021. - 2023. godine, koji čini sastavni dio I. Izmjena i dopuna
proračuna općine Gundinci za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, dan je detaljniji pregled
rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Gundinci povezanih sa programskom i
organizacijskom klasifikacijom proračuna.

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.
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Klasa: 400-08/21-01/10
Urbroj: 2178/05-02/21-1
Gundinci, 15. prosinca 2021.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

I. Izmjene i dopune proračuna općine Gundinci za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu objavljuje se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr., a primjenjuje se osmog dana od dana objave.

Članak 5.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
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62.
Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18,
32/20) i članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 14/21),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u općini Gundinci za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Gundinci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine i to
za:
produžetak vodovodne mreže,
uređenje groblja Gundinci,
izgradnja dječjeg igrališta.
Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova s procjenom troškova, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.
U 2021. godini planirana su sredstva za produžetak vodovodne mreže u iznosu od 40.000,00 kn.
Cilj produžetka vodovodne mreže je da se priključenje na vodovodnu mrežu omogući što većem broju
kućanstava na području općine Gundinci.
Za uređenje groblja Gundinci predviđena su sredstva u iznosu od 330.000,00 kn za
rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza na groblju.
Sredstva za izgradnju dječjeg igrališta iznose 160.000,00 kuna za uređenje dječjeg igrališta u
centru iza zgrade novog Društvenog doma.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
iz Općinskog proračuna za 2021. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2021. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili
povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.
Članak 4.
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr, a
primjenjuje se osmog dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/21-01/10
Urbroj: 2178/05-02/21-2
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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63.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 107/07,
94/13, 98/19), članka 143. Zakon 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,
64/20), članka 74. Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,
85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne
novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 14/21), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15. prosinca
2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
kulturi i sportu za 2021. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu općine
Gundinci za 2021. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije
i manifestacije u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za Općinu Gundinci,
kao i za njenu promociju na svim razinama suradnje.
Programom se posebice utvrđuju potrebe u predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče
kulturno – umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u
opremanje i održavanje objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i
sportu koje doprinose promicanju kulturnih i sportskih aktivnosti.
U planu proračuna predviđena su sredstva za financiranje obveznog programa predškole u iznosu
52.000 kuna. Programom je obuhvaćeno 17 djece.
Iznos od 90.000 kuna planiran je za sufinanciranje dječje igraonice za 34 djeteta.
U planu proračuna predviđena su sredstva za stipendiranje studenata koja će se dodjeljivati
sukladno provedenom javnom natječaju. U 2021. u planu je potpisivanje 26 ugovora o stipendiranju
studenata.
Iznos od 59.519,79 kn planiran za nabavu udžbenika osnovnoškolcima s područja općine
Gundinci u 2021. godini planiran je za 154 učenika.
Članak 2.
Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz predškolskog odgoju i obrazovanju te
područja kulture i sporta na području općine Gundinci za 2021. godinu:
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Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz
Proračuna općine Gundinci za 2021. godinu ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 4.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni opravdati u toku proračunske godine dostavom
ovjerenih financijskih izvještaja od strane Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom
dokumentacijom iz koje se na transparentan način može dobiti uvid u nabavku određene opreme,
odnosno primljene usluge, a za koja su korištena dodijeljena proračunska sredstva.
Članak 5.
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i
sportu objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine
Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se osmog dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/21-01/10
Urbroj: 2178/05-02/21-3
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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64.
Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18,
32/20) i članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 14/21),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti
kako slijedi:
redovito održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje javnih zelenih površina
održavanje groblja i mrtvačnice,
održavanje javne rasvjete,
održavanje kanalske mreže,
sanacija poljskih puteva,
rekonstrukcija pješačkih staza – nogostupa,
održavanje objekata i slični radovi.
Održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture nastoje se poboljšati uvjeti stanovanja
na području Općine Gundinci.
Održavanje javne rasvjete na području općine regulirano je Ugovorom o održavanju javne
rasvjete. Na području Općine ugrađeno je ukupno 286 rasvjetnih tijela - led rasvjeta i 55 lampi - natrijevih
i u pravilu intervencije na održavanju javne rasvjete izvode se u prosjeku pet puta godišnje što ovisi i o
samim kvarovima na rasvjetnim tijelima.
Na području Općine Gundinci postoji jedno groblje, Mjesno groblje Gundinci, ukupne površine
cca 20.000 m2. Pod održavanjem groblja podrazumijeva se košnja koja se u pravilu obavlja sukladno
potrebama, tijekom godine, iznošenje i odvoz smeća, nabavku potrepština za groblje. U sklopu groblja
izgrađena je mrtvačnica ukupne površine 150 m2.
Ukupna površina nerazvrstanih cesta koje se održavaju tokom godine iznosi oko 6000 m2. .
Održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na sljedeće ulice Zagrebačka, Đure Varzića, Đakovačka i
Sajmišna, te nasipavanje poljskih puteva koje koriste poljoprivrednici. Pod redovitim održavanje
nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje prohodnosti, nasipavanje te košnja uz ceste. Zimsko
održavanje podrazumijeva čišćenje ulica od snijega i nasipavanje za vrijeme poledice.
Za održavanje kanalske mreže u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn. Pod
održavanje kanalske mreže podrazumijeva se čišćenje i izmuljivanje kanala.
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Za rekonstrukciju pješačkih staza – nogostupa predviđena su sredstva u iznosu 570.000,00 kuna
za rekonstrukciju staza u ulicama:
ĐAKOVAČKA ULICA - neparna strana – k.č. br. 900
ULICA STJEPANA RADIĆA - parna strana – k.č. br. 1534
ULICA ĐURE VARZIĆA – parna strana – k.č. br. 1756/2
ULICA MATIJE GUPCA – parna strana – k.č. br. 2395/2
SAJMIŠNA ULICA - neparna strana – k.č. br. 1684
ZAGREBAČKA ULICA -parna strana – k.č.br. 1524/1
ĐURE VARZIĆA – parna strana – k.č. br. 926/1
Za održavanje javnih zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 273.500,00 kn. Općina
uređuje ukupno 3500 m2 javnih površine na cijelom području općine.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz Općinskog proračuna za 2021. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2021. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili
povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje provedbenih akata iz ovog Programa.
Članak 5.
I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će
se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci
www.gundinci.hr , a primjenjuje se osmog dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/21-01/10
Urbroj: 2178/05-02/21-4
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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65.
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i Odluke o socijalnoj skrbi općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 6/20), te članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 14/21), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15. prosinca
2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području općine Gundinci za 2021. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Gundinci za 2021. godinu
utvrđuju se prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje osigurava općina Gundinci.
Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno
sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili
prihodom od imovine ili iz drugih izvora.
Članak 3.
Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik općine Gundinci i Općinsko vijeće općine
Gundinci koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 4.
-

Oblici pomoći Socijalnog programa općine Gundinci za 2021. godinu:
pomoć u ogrjevnom drvu,
naknada troškova stanovanja,
jednokratna novčana pomoć,
jednokratne pomoći u naravi,
prehrambeni paketi,
naknada za rođenje djeteta i slično.

Pomoć u ogrjevnom drvu
Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može
odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska
županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom odredi
načelnik općine.
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Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod.
Za svakog korisnika Općina Gundinci izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za
svakog korisnika kojem se pomoć daje iz vlastitih sredstava općine načelnik općine izdaje rješenje o
ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu.
Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju
pomoć.
Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti najmanje
jednom godišnje.
Naknade troškova stanovanja
Pod troškovima stanovanja podrazumijevaju se troškovi najamnine, komunalne naknade,
električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim
propisima.
Jednokratna novčana pomoć
Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 kn isplaćivati će se najugroženijima u
određenim situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna bolest i sl.), te u određene blagdane (Sv.
Nikola, Božić, Nova godina i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva, a može se odobriti u
novcu izravno korisniku ili na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u Proračunu, općinski načelnik donijeti će
odluku o visini jednokratne novčane pomoći. Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu ostvariti
jedanput godišnje. U izuzetno teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više
puta godišnje o čemu odlučuje općinski načelnik.
Članak 5.
Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne skrbi i novčane pomoći iz Općinskog
proračuna za 2021. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 6.
Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun općine Gundinci. Načelnik je ovlašten
dio neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za
koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni
iznos potrebnih sredstava za izvršenje ovog Programa za 2021. godinu sastavni su dio ovog Programa.
Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci,
ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 7.
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a
primjenjuje se osmog dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/21-01/10
Urbroj: 2178/05-02/21-5
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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66.
Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 129/08, 80/10,
124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 28. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 14/21) Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 4. sjednici održanoj
15.12.2021. godine, donijelo je
I.IZMJENE PROGRAMA
utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u I. izmjenama i dopunama Proračuna općine Gundinci u 2021. godini.
Članak 2.
U 2021. godini planiraju se prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Gundinci, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Gundinci u
2021. godini.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio I. izmjena i dopuna Proračuna općine Gundinci za 2021. godinu i
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/21-01/10
URBROJ: 2178/05-02/21-6
Gundinci, 15. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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67.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) te članka 28. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 14/21) Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 4. sjednici održanoj 15.
prosinca 2021. godine, donijelo je
I.

IZMJENE PROGRAMA

utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
prostoru u 2021.g.
Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u I.
Izmjenama i dopunama Proračunu općine Gundinci za 2021. u iznosu od 20.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošiti će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu, i to za:
- uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u Općini Gundinci
Članak 3.
Ovaj Program sastavni je dio I. Izmjena i dopuna Proračuna općine Gundinci za 2021. godinu i
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/21-01/10
URBROJ: 2178/05-02/21-7
Gundinci, 15. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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68.
Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13, 48/15),
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 28. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 14/21), Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 4. sjednici
održanoj 15. prosinca 2021. godine donijelo je
I.

IZMJENE PROGRAMA

korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Gundinci za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se korištenje sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Gundinci za 2021. godinu.
Članak 2.
Sredstva se mogu se koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
zemljišnih knjiga, uređenje ruralnog prostora 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.
Članak 3.
Prihod od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske planira se u I. izmjenama i dopunama Proračuna općine
Gundinci za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn i to:
- prihod od zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta 100.000,00 kn
- prihod od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta (koncesije) 150.000,00 kn
- prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta 650.000,00 kn.
Članak 4.
Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od prodaje i
zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod općine Gundinci te trošiti po planiranim pozicijama.
Članak 5.
Ovaj Program sastavni je dio I. izmjena i dopuna Proračuna općine Gundinci za 2021. godinu i stupa na
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snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/21-01/10
URBROJ: 2178/05-02/21-8
Gundinci, 15. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

69.
Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i
članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 14/21),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi
PLAN PRORAČUNA
općine Gundinci za 2022. godinu, te projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
Naslovnica
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Gundinci za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun) sastoji se od:
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Članak 2.
U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja u Proračun za 2022. godinu i projekcijama za 2023.
i 2024. godinu kako slijedi:
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Plan proračuna općine Gundinci za 2022. godinu, te projekcije za 2023. i 2024. godinu
Posebni dio programska klasifikacija
Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna općine
Gundinci za 2022. godinu, te projekcije za 2023. i 2024. raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u
Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije kako slijedi:
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III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 4.
Plan proračuna općine Gundinci za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu objavljuje
se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci
www.gundinci.hr., a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
Klasa: 400-08/21-01/11
Urbroj: 2178/05-02/21-1
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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70.
Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) te
članka 28. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 14/21)
Općinsko vijeće općine Gundinci na 4. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine, donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Gundinci za 2022. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Člankom 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu: Zakon
o proračunu) propisana je obveza donošenja Odluke o izvršavanju proračuna Jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, kojom se omogućava provedba usvojenog proračuna te u skladu sa zakonskim
odredbama uređuju izuzeci i posebnosti koje proizlaze iz usvojenog proračuna.
Sukladno Zakonu o proračunu, Odlukom o izvršavanju Proračuna općine Gundinci za 2022. godinu (u
daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i
njegovo izvršavanje, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, odgovornost za korištenje
proračunskih sredstava sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu.
Nadalje, Odlukom se propisuju ovlasti načelnika u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i
nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje općine i davanje jamstava za zaduženje pravnim
osobama i ustanovama.
Pored navedenog, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko računovodstvene kontrole poslovnih
postupaka te način i rokovi izvještavanja o izvršavanju Proračuna.
U nastavku su obrazložene pojedine odredbe Odluke.

II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te
rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. U Računu financiranja iskazani su primici
od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama
(organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska klasifikacija i izvorima financiranja).
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III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama. Općinski načelnik i
Jedinstveni upravni odjel općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz
svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s
namjenama.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o
visini prihoda planiranih u proračunu.
Članak 4.
Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od
prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu općine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od
zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa
naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.
Članak 5.
Namjenski prihodi iz članka 4. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u
proračun za tekuću proračunsku godinu.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici
od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.
Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka
drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena
evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.
Članak 6.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene
u Posebnom dijelu Proračuna. Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o
visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.
U slučaju neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati
prioritete izmirenja proračunskih izdataka, a prioritet će imati eventualne otplate glavnice i kamata
prema poslovnoj banci.
Članak 7.
Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom
godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva koristit će se sredstva izdvojena za proračunsku
zalihu.
U skladu sa Zakonom o proračunu, iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve
planiran je korištenjem brojčane oznaku 385 i naziva Proračunska zaliha.
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Tijekom godine ti rashodi će se evidentirati na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti
pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima
planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na
Proračunskoj zalihi.
O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.
O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik je obvezan izvijestiti
Općinsko vijeće uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. U planu za 2022. godinu
predviđena su sredstva proračunske zalihe u visini od 50.000,00 kn.
Sredstva Proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica
elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja o ostali nepredvidivih
nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene ili za namjene za koje se tijekom godine
pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, odnosno pri planiranju proračuna nije ih bilo moguće
predvidjeti.
Članak 8.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili
više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rezultata
poslovanja.
IV. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 9.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom
se dokazuje obveza plaćanja.
Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi
potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. Nalog za isplatu iz
Proračuna s oznakom stavke Proračuna izdaje općinski načelnik.
Članak 10.
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. obračunavati će se i isplaćivati
temeljem Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Odluku o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela donosi Općinsko
vijeće.
Članak 11.
Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika općine utvrđuje općine vijeće općim
aktom, na prijedlog općinskog načelnika.
Općinski načelnik utvrđuje visinu bruto vrijednosti boda za obračun plaća zaposlenih u Jedinstvenom
upravnom odijelu u okviru osiguranih sredstava u Proračunu, a sukladno Zakonskim propisima.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaća državnih
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dužnosnika prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, a koeficijent za
obračun plaće općinskog načelnika, koji svoju dužnost obavljaju profesionalno utvrđuje Općinsko vijeće
općim aktom na prijedlog općinskog načelnika.
Članak 12.
Donacije političkim strankama rasporediti će se posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a doznačivati će
se tromjesečno. Nagrade općine doznačiti će se sukladno Odluci Općinskog vijeća.
Članak 13.
Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Jedinstveni
upravni odjel, a potpisuje općinski načelnik.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja
ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odijelu. Evidenciju izdanih i
primljenih instrumenata osiguravanja plaćanja vodi Jedinstveni upravni odjel.
V. PLAĆANJE PREDUJMA
Članak 14.
Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i to na temelju prethodne suglasnosti
općinski načelnika.
VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 15.
Općinski načelnik raspolaže slobodnim sredstvima na računu Proračuna u smislu odobravanja
pozajmica ili deponiranja kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje
proračunskih rashoda i izdataka.
Članak 16.
Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u
Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes općine, donosi Općinsko vijeće.
U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva,
Općinsko vijeće može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u
suprotnosti s posebnim zakonom.
Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo za
otplatu duga ili za nabavu nefinancijske i financijske imovine općine sukladno Zakonu o proračunu.
VII. ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA OTPLATA DUGA
TE OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA
Članak 17.
Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug prema Općini ako bi troškovi postupka
naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga.
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Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Općini te otpis i djelomičan otpis potraživanja
općine, određuje se i provodi na način i po uvjetima sukladno važećim propisima.
Općinski načelnik odlučuje o otpisu nenaplativih i spornih potraživanja temeljem izvještaja
Povjerenstva za popis potraživanja, a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom
planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15 i 87/16).
VIII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM
DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE
Članak 18.
Nefinancijskom dugotrajnom imovinom općine upravljaju općinska uprava.
Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje
u zakup.
Općinska uprava iz stavka 1. ovoga članka mora upravljati vlastitom imovinom brigom dobrog
gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.
Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima
poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 19.
Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine vodi Jedinstveni upravni odjel.
IX. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA
Članak 20.
Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog
zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
proračun.
Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik.
Članak 21.
Općina se u 2022. godini može zadužiti za kapitalne izdatke sukladno propisima Zakona o proračunu i
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. godinu do svote utvrđene u Računu financiranja
Proračuna. Općina u Proračunu za 2022. godinu ne predviđa dugoročna zaduženja.
Jedinica lokalne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira.
Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financiranja iz
njezina Proračuna a koju potvrdu njezino predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.
Ugovor o zaduživanju sklapa Predsjednik Općinskog vijeća na osnovi donesenog Proračuna uz
prethodno mišljenje Ministra financija i suglasnost Vlade.
Ukupna godišnja obveza jedinica lokalne samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u
godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.
U iznosu ukupne godišnje obveze zaduženja uključen je i iznos godišnjeg anuiteta po kreditima te
neplaćene obveze iz prethodnih godina.
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Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Općina
Gundinci ima udio u vlasništvu ili odlučujući utjecaj na upravljanje) mogu se zaduživati i davati jamstva
do visine i pod uvjetima koje svojom Odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Jedinica lokalne samouprave može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe. Dana jamstva uključuju se u opseg
zaduženja općine u skladu sa Zakonom o proračunu.
Zahtjev Općini za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba
pravne osobe ili ustanove putem Jedinstvenog upravnog odjela. Zahtjevu se prilažu obrazloženje
kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude
za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja te plan
otplate sa svim navedenim troškovima (naknada i kamata), izjavu odgovorne osobe podnositelja
zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.
Općina će procijeniti rizičnost danog jamstva i osigurati adekvatnu jamstvenu pričuvu u slučaju potrebe.
X. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA
Članak 22.
Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskog računovodstva
te poslovi financijskog izvješćivanja obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od
njih zatraže. Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila nenamjenski korištena
korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno
obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena. Odluku o
umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će općinski načelnik.
Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja općinskom načelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.
Općinski načelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom vijeću u
rokovima propisanim Zakonom o proračunu.
XI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA
PRORAČUNA
Članak 23.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka
Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje
proračuna.
Općinski načelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između
pojedinih razdjela na prijedlog Jedinstvenog upravnog odijela, s tim da umanjenje pojedine stavke
rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 2. ovoga članka općinski načelnik izvještava Općinsko
vijeće prilikom podnošenje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
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XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2022. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/21-01/11
URBROJ: 2178/05-02/21-2
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

71.
Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18,
32/20) i članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 14/21),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi
PLAN PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u općini Gundinci za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Gundinci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine i to
za:
nerazvrstane ceste,
produžetak vodovodne mreže,
izgradnja sjenica na javnim površinama,
uređenje groblja.
Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova s procjenom troškova, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.
U 2022. godini planirana su sredstva za produžetak vodovodne mreže u iznosu od 250.000,00 kn.
Cilj produžetka vodovodne mreže je omogućiti mladim poljoprivrednicima priključak gospodarskih
zgrada na vodovodnu mrežu.
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Za uređenje groblja predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Navedenim sredstvima
planira se nabava i ugradnja novog ulaza na mjesno groblje (kapija), postavljanje nadstrešnica za
kontejnere i izgradnja pomoćne prostorije - spremišta.
Za asfaltiranje nerazvrstane ceste Sajmišna ulica predviđena su sredstva u iznosu od
1.000.000,00 kn, a za izgradnju sjenica na javnim površinama 100.000,00 kn.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
iz Općinskog proračuna za 2022. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2022. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili
povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.
Članak 4.
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a
primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/21-01/11
Urbroj: 2178/05-02/21-3
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

72.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97,
107/07, 94/13, 98/19), članka 143. Zakon 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, 64/20), članka 74. Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
(Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 14/21), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2021. godine donosi
PLAN PROGRAMA
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
kulturi i sportu za 2022. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu Općine
Gundinci za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije
i manifestacije u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za Općinu Gundinci,
kao i za njenu promociju na svim razinama suradnje.
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Programom se posebice utvrđuju potrebe u predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče
kulturno – umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u
opremanje i održavanje objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i
sportu koje doprinose promicanju kulturnih i sportskih aktivnosti.
U planu proračuna predviđena su sredstva za stipendiranje studenata koja će se dodjeljivati
sukladno provedenom javnom natječaju. U 2022. u planu je potpisivanje 25 ugovora o stipendiranju
studenata.
Iznos od 85.000,00 kn planiran za nabavu udžbenika osnovnoškolcima s područja općine
Gundinci u 2022. godini planiran je za otprilike 160 učenika.
Za program predškolskog odgoja za otprilike 20 djece u 2022. godini planiran je iznos od
52.000,00 kn.
U planu proračuna za 2022. godinu za sufinanciranje dječje igraonice za otprilike 30 djece
planiran je iznos od 100.000,00 kn.
Iznos od 300.000,00 kn planiran je za poticanje sportsko – rekreativnih aktivnosti kroz
sufinanciranje udruga sportskog značaja koje će svoje programe provoditi na području općine Gundinci.
U 2022. godini u planu je i izgradnja malonogometnog igrališta u vrijednosti od 450.000,00 kuna.
Iznos od 385.000,00 kn planiran je za financiranje programa i projekata u kulturi.
Članak 2.
Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz predškolskog odgoju i obrazovanju te
područja kulture i sporta na području općine Gundinci za 2022. godinu:
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Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz
Proračuna općine Gundinci za 2022. godinu ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 4.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni opravdati u toku proračunske godine dostavom
ovjerenih financijskih izvještaja od strane Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom
dokumentacijom iz koje se na transparentan način može dobiti uvid u nabavku određene opreme,
odnosno primljene usluge, a za koja su korištena dodijeljena proračunska sredstva.
Članak 5.
Plan programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu objavit će se
u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske" županije i na web stranicama općine Gundinci
www.gundinci.hr , a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/21-01/11
Urbroj: 2178/05-02/21-4
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

73.
Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18,
32/20) i članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 14/21),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi
PLAN PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti
kako slijedi:
održavanje javnih zelenih površina,
redovito održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja i mrtvačnice,
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održavanje javne rasvjete,
održavanje kanalske mreže,
sanacija poljskih putova,
rekonstrukcija pješačkih staza – nogostupa,
zimsko održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje uređaja i strojeva za uređenje zelenih površina.

Održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture nastoje se poboljšati uvjeti stanovanja
na području općine Gundinci.
Za održavanje javnih zelenih površina na području općine Gundinci za otprilike 15000 m2
planirana su sredstva u proračunu u iznosu od 278.500,00 kn.
Ukupna površina nerazvrstanih cesta koje se održavaju tokom godine iznosi oko 30000 m2.
Održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na sljedeće ulice Zagrebačka, Đure Varzića, Đakovačka i
Sajmišna, te nasipavanje poljskih puteva koje koriste poljoprivrednici. Pod redovitim održavanje
nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje prohodnosti, nasipavanje te košnja uz ceste. Zimsko
održavanje podrazumijeva čišćenje ulica od snijega i nasipavanje za vrijeme poledice.
Na području općine Gundinci postoji jedno groblje, Mjesno groblje Gundinci, ukupne površine
cca 20.000 m2. Pod održavanjem groblja podrazumijeva se košnja koja se u pravilu obavlja sukladno
potrebama, tijekom godine, iznošenje i odvoz smeća, nabavku potrepština za groblje. U sklopu groblja
izgrađena je mrtvačnica ukupne površine 150 m2. U navedenoj aktivnosti planirana su i sredstva za
opremanje mrtvačnice.
Održavanje javne rasvjete na području općine regulirano je Ugovorom o održavanju javne
rasvjete. Na području općine ugrađeno je ukupno 286 rasvjetnih tijela - led rasvjeta i 55 lampi - natrijevih
i u pravilu intervencije na održavanju javne rasvjete izvode se u prosjeku pet puta godišnje što ovisi i o
samim kvarovima na rasvjetnim tijelima.
Za održavanje kanalske mreže u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn. Pod
održavanje kanalske mreže podrazumijeva se čišćenje i izmuljivanje kanala u dužini otprilike od 7000
m2.
Iznos od 350.000,00 kn planiran je u proračunu za rekonstrukciju pješačkih staza u ulicama Đure
Varzića, Zagrebačka, Matije Gupca, Sajmišna, Stjepana Radića i Đakovačka u dužini otprilike od 750
m2.
Sanacija poljskih puteva u 2022. godini planirana je u iznosu od 1.500.000,00 kuna a odnosi se na
sanaciju i rekonstrukciju poljskog puta Niz k.č.br. 598 u dužni 1350 m, poljskog puta k.č. br. 1961 u dužni
1500 m, poljskog puta k.č. br. 541 u dužini 550 m i poljskog puta k.č. br. 535 u dužini 530 metara.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz Općinskog proračuna za 2022. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2022. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili
povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje provedbenih akata iz ovog Programa.
Članak 5.
Plan programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci
www.gundinci.hr , a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/21-01/11
Urbroj: 2178/05-02/21-5
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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74.
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i Odluke o pravima iz socijalne skrbi općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 26/14), te članka 28. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 14/21), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2021. godine donosi
PLAN PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području općine Gundinci za 2022. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Gundinci za 2022. godinu
utvrđuju se prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje osigurava općina Gundinci.
Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno
sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili
prihodom od imovine ili iz drugih izvora.
Članak 3.
Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik općine Gundinci i Općinsko vijeće općine
Gundinci koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 4.
-

Oblici pomoći Socijalnog programa općine Gundinci za 2022. godinu:
pomoć u ogrjevnom drvu,
naknada troškova stanovanja,
jednokratna novčana pomoć,
jednokratne pomoći u naravi,
prehrambeni paketi,
naknada za rođenje djeteta i slično.

Pomoć u ogrjevnom drvu
Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može
odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska
županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom odredi
Načelnik općine.Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na popisu Centra za socijalnu skrb
Slavonski Brod. Za svakog korisnika Općina Gundinci izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u
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ogrjevnom drvu. Za svakog korisnika kojem se pomoć daje iz vlastitih sredstava općine načelnik općine
izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu.
Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju
pomoć.
Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti najmanje
jednom godišnje.
Naknade troškova stanovanja
Pod troškovima stanovanja podrazumijevaju se troškovi najamnine, komunalne naknade,
električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim
propisima.
Jednokratna novčana pomoć
Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 kn isplaćivati će se najugroženijima u
određenim situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna bolest i sl.), te u određene blagdane (Sv.
Nikola, Božić, Nova godina i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva, a može se odobriti u
novcu izravno korisniku ili na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u Proračunu, općinski načelnik donijeti će
odluku o visini jednokratne novčane pomoći. Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu ostvariti
jedanput godišnje. U izuzetno teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više
puta godišnje o čemu odlučuje općinski načelnik.
U planu proračuna predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 za naknadu za novorođenče.
Pomoć se odobrava temeljem pismenog zahtjeva i iznosi 5.000,00 kn po novorođenom djetetu.
Iznos od 30.000,00 kn predviđen je u proračunu za prigodne naknade umirovljenicima sa
mirovinom manjom od 1.000,00 kuna i osobama starijim od 65 godina koje nemaju nikakva primanja.
U planu proračuna predviđena su sredstva za izgradnju doma za starije i nemoćne. Ukupan
kapacitet doma planiran je za 20 osoba. Cilj izgradnje doma za starije i nemoćne je da se za starije
mještane općine Gundinci omogući kvalitetnija briga i skrb.
Članak 5.
Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne skrbi i novčane pomoći iz Općinskog
proračuna za 2022. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 6.
Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun općine Gundinci. Načelnik je ovlašten
dio neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za
koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni
iznos potrebnih sredstava za izvršenje ovog Programa za 2022. godinu sastavni su dio ovog Programa.
Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci,
ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 7.
Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se od 01.
siječnja 2022. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/21-01/11
Urbroj: 2178/05-02/21-6
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Broj: 45

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 6235

75.
Na temelju članka 49. Stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18,115/18 i 98/19) i članka 28. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 14/21), Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 4. sjednici održanoj 15. prosinca 2021.
godine, donijelo je
PROGRAM
korištenja 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
Gundinci za 2022.godinu
Članak 1.
Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2022. godinu
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
Gundinci za financiranje troškova vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 2.
Sredstva se mogu koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, uređenje ruralnog prostora 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.
Članak 3.
Prihod od prodaje, koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
planira se u Proračunu općine Gundinci za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn i to:
- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 100.000,00 kn
- prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta - 500.000,00 kn
- prihod od koncesija za poljoprivredno zemljište – 150.000,00 kn.
Članak 4.
Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od prodaje
i zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod općine Gundinci te trošiti po planiranim
pozicijama.
Članak 5.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Gundinci za 2022. godinu i stupa na snagu 1.
siječnja 2022.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/21-01/12
URBROJ: 2178/05-02/21-1
Gundinci, 15. prosinca 2021.g.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

76.
Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19,
32/20 i 145/20) i članka 28. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
14/21) Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 4. sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine,
donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Gundinci u 2022. godini.
Članak 2.
U 2022. godini planiraju se prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Gundinci, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Gundinci u
2022. godini.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Gundinci za 2022. godinu i stupa na snagu 1.
siječnja 2022.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/21-01/13
URBROJ: 2178/05-02/21-1
Gundinci, 15. prosinca 2021.g.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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77.
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) te članka 28. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 14/21) Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 4. sjednici održanoj
15. prosinca 2021. godine, donijelo je
PROGRAM
utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2022.g.
Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u
Proračunu općine Gundinci za 2022. u iznosu od 20.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošiti će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.
godinu, i to za:
-uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u Općini Gundinci
Članak 3.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Gundinci za 2022. godinu i stupa na snagu 1.
siječnja 2022. god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/21-01/14
URBROJ: 2178/05-02/21-1
Gundinci, 15. prosinca 2021.g.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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78.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) te članka 28. Statuta općine Gundinci
(Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 14/21), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Gundinci za 2022. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka u Općinskom vijeću općine Gundinci (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) iz proračuna općine
Gundinci za 2022. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Gundinci za 2022. godinu osigurana sredstva za
financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću u iznosu od 30.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna općine Gundinci za 2022. godinu imaju
političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na
uvećanu naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog
temeljem članka 6. stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 3.066,67 kuna godišnje. Za
svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuju se sredstva u iznosu od 3.666,66 kuna
godišnje.

Broj: 45

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 6239

Članak 7.
Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama Općinskog
vijeća kako slijedi:
Redni
broj

Naziv političke stranke

Broj
članova

Od toga
žena

Raspoređena
sredstava

1.

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

2

0

7.333,33 kn

2.

Hrvatska seljačka stranka (HSS)

3

1

9.800,00 kn

3.

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

3

1

9.800,00 kn

4.

Domovinski pokret (DP)

1

0

3.066,67 kn

9

4

30.000,00 kn

UKUPNO

Članak 8.
Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun
političke stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci na žiro
račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim
financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke za osobne potrebe.
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije i na web stranicama
općine Gundinci www.gundinci.hr , a stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 402-01/21-01/41
URBROJ: 2178/05-02/21-1
Gundinci, 15. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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79.
Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 188/18,
31/20, 20/21), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21 i članka 28.
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik BPŽ“ 14/21), a na prijedlog općinskog načelnika općine
Gundinci, Općinsko vijeće općine Gundinci na 04. sjednici općinskog vijeća održanoj dana 15. prosinca
donijelo je:
ANALIZA
STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU GUNDINCI U 2021.G.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se
međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Općina Gundinci dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Općina Gundinci dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne
zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne
zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom
rizika, dužni su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
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Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika izvršava sljedeće zadaće:
–
u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
–
donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–
donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
–
donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće:
–
donosi plan djelovanja civilne zaštite
–
donosi plan vježbi civilne zaštite
–
priprema i dostavlja Općinskom vijeću prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite
–
donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i
drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
–
izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito
ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
–
osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša
–
osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite
te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
–
osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje
općine Gundinci u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne
zaštite.
Općinski načelnik dužan je osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od
stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Služba civilne zaštite Slavonski
Brod.
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ZAKONSKE ODREDBE
r.br.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE
ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini
od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi
Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za
hitne službe 112
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u
području planiranja civilne zaštite
Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje
ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje
RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu
civilne zaštite
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
Ř Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici
postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje
povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
Ř Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti
koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za
raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog
zamjenika
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim
snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne
opasnosti te davanju uputa stanovništvu

NN
82/15
118/18
31/20
20/21
37/16
126/19
17/20
37/16
38/16
49/16
57/16
57/16
57/16
61/16
65/16
69/16
69/16
69/16
69/16
75/16
75/16

98/16
67/17

99/16
99/16
27/17
33/17
66/21
53/17
67/17
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1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2021.g. poduzeto je slijedeće:
Ř Doneseno je Usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća općine Gundinci
Ř Donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Gundinci i imenovanju načelnika,

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite općine Gundinci,
Donesen je Poslovnik o radu stožera civilne zaštite općine Gundinci
Ažuriran je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.g.,
Donesen je Plan vježbi za 2022.
Donesena je Analiza stanja sustava civilne zaštite općine Gundinci u 2021. godini,
Donesen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje,
Ř Donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2022-2025 g
Ř Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara u 2021.g.
Ř Izvješće o angažiranim Operativnim snagama sustava civilne zaštite na aktivnostima u
provođenju mjera za vrijeme trajanja COVID-19
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, POSTROJBA CZ opće namjene)
Naziv stožera CZ/ dužnost
Ime i Prezime
Načelnik stožera civilne zaštite
Zamjenik načelnika stožera civilne zaštite
Član stožera za protupožarnu zaštitu
Član stožera za komunalne djelatnosti

Mato Mrković
Marko Vesinger
Ilija Pušeljić
Nada Kokanović

Član stožera – predstavnik policijske uprave
Član stožera – predstavnik službe civilne zaštite

Mato Kokanović
Ivica Sočković

Član stožera za medicinsko zbrinjavanje

Mirko Matić

Član stožera za veterinarsko zbrinjavanje i
asanaciju
Član stožera za zbrinjavanje stanovništva i
evakuaciju HCK
Član stožera – zapovjednik postrojbe CZ

Igor Jeđut

Član stožera - HGSS

Tomislav Šakić

Ismail Kurtiši
Ivan Kadić

- Održana je jedna sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava civilne zaštite
na području općine.
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2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni rizika ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji 22 obveznika.

2.2.

Povjerenici civilne zaštite

Postojećem Odlukom je imenovano su 8 povjerenika. Slijedeći članak 21. spomenute Uredbe za prostor
općine potrebno je imenovati 1 povjerenika i 1 zamjenika.

Tablica 129 : Pregled potrebnih povjerenika/zamjenika za prostor općine Gundinci
Naselje
Broj
Povjerenici
Zamjenici
Ukupno
stanovnika
povjerenika
1. Gundinci

2 027

4

4

8
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3. PREVENTIVA
Ř Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

3.1.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Plan djelovanja sadržava:
1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine,
gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili drugih tijela,
znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda
3.2.

Zaključak o stanju sustava civilne zaštite

3.2.1.

Za područje preventive

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području
preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenje preventivnih mjera. Kategorije u
području preventive su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.

Tablica 126 : Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna
ocjena
Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite,
Brojčana ocjena
Ocjena
područje preventive
strategija, normativno uređenje i planovi
Visoka spremnost 2
sustav javnog uzbunjivanja
Visoka spremnost 2
stanje svijesti o prioritetnim rizicima
Vrlo niska
4
spremnost
prostorno planiranje i legalizacija građevina
Vrlo niska
4
spremnost
ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
Niska spremnost
3
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe
Visoka spremnost 2
planiranja reagiranja
Ukupna ocjena
Niska spremnost 3
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Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U
skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti općine u području preventive je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati
njegove sastavnice koje se ocjenjene ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i 3 (niska spremnost). U ovom
slučaju to su sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanje fiskalne
situacije i njene perspektive.
Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanja fiskalne
situacije unaprijedila potrebno je:
- sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja članova o
utvrđenim prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim u proteklom periodu te
mjerama kako su se one mogle spriječiti ili bar ublažit,
- predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama,
načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva,
provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja
ugroženog područja,
- u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama
neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva,
- jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i
spašavanja stanovništva iz ugroženih područja,
- planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom i
sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja.

3.2.2.

Za područje reagiranja

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području
preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u području reagiranja
su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.

Tablica 127: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna
ocjena
Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite,
Brojčana ocjena
Ocjena
područje reagiranja
spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
Visoka spremnost
2
spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite
Visoka spremnost
2
stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava
Vrlo niska spremnost 4
civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta
Ukupna ocjena
Niska spremnost
3
Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti općine u području reagiranja je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati
njegove sastavnice koja je ocjenjena ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i ocjenom 3 (niska spremnost). U
ovom slučaju to je sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava
civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta .
Da bi se sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne
zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedila potrebno je:
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izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima i
mobilnim radio uređajima i planirati financijska sredstva za njihovu nabavu,
obzirom da Općina nema vlastita prijevozna sredstva, kojima bi osigurala mobilnost vlastitih
operativnih snaga niti bi bilo racionalno da ih ima, potrebno je u planskim dokumentima točno
definirati potrebe i ista osigurati izuzimanjem od građana općine.

3.2.3.

Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini
(preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici.

Tablica 128: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite
Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite
Brojčana ocjena
Ocjena
Područje preventive
Niska spremnost
3
Područje reagiranja
Niska spremnost
3
Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite
Niska spremnost
3
Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti općine u području spremnosti civilne zaštite u cjelini je 3 - niska
spremnost.

4.

VATROGASTVO

Za DVD Gundinci, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu
osigurati sredstva za:
nabavku vatrogasne opreme
razvoj kadrovskih kapaciteta
planirane vježbe –
sustav organizacije i djelovanja – dežurstva.

5.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje
funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se
oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.
Udruge građana:
1. Lovačka udruga „Fazan“
2. Ribičko društvo „Šaran“
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6.

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
1.
2.
3.
4.

Stožer civilne zaštite
Postrojba civilne zaštite opće namjene
Povjerenici civilne zaštite
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Gundinci“

6.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
1.
2.

Ljekarne Furić, Stjepana Radića 2, Gundinci, (mjere u kojoj sudjeluje: prva pomoć)
Veterinarska ambulanta Jeđut d.o.o., Stjepana Radića 99, Gundinci (mjere u kojoj sudjeluje:
zbrinjavanje i evakuacija stoke i asanacija terena)
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/21-01/18
URBROJ: 2178/05-02/21-1
Gundinci, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.
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80.
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 49. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja
(NN 66/21) i članka 28. Statuta općine Gundinci («Službeni vjesnik br. 14/21), Općinsko vijeće općine
Gundinci na 4. sjednici općinskog vijeća, održanoj 15. prosinca, donijelo je
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE GUNDINCI
ZA 2022. – 2025.G.
Uvod
Smjernicama se utvrđuju prioriteti lokalne vlasti na području civilne zaštite, definiraju se pojedinačni
ciljevi i sveukupni cilj, konkretni koraci, potrebne mjere poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u
sustavu civilne zaštite u razdoblju za koje se donose i to na svim područjima sustava civilne zaštite.
Smjernicama se ostvaruju sljedeći ciljevi:
-

na temelju procjena rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog
provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, odnosno smanjivanja ranjivosti kategorija
društvenih vrijednosti koje su na području primjene izložene štetnim utjecajima prijetnji s
nositeljima njihovog provođenja,

-

na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje način
uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i
razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama,

-

jačanje kompetencija operativnih snaga civilne zaštite u postupanju prema ranjivim skupinama u
slučaju velike nesreće i katastrofe (edukacije, vježbe, opremanje),

-

usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno operativnih
kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama,

-

poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći,

-

planira osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih
ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od četiri godine.
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1. DIJELOVI PROCJENE RIZIKA, VAŽNI ZA IZRADU SMJERNICA
1.1. Odabir jednostavnih prioritetnih prijetnji
Jednostavne prioritetne prijetnje

r.b.
1
2
3
4
5
6
7

Razina na kojoj je
utvrđena prijetnja

Prijetnja
ekstremne temperature
tuča
mraz
epidemije i pandemije
izlijevanje kopnenih vodnih tijela
potres
suša

1 Za BPŽ nije utvrđena prijetnja

RH
BPŽ1
JLS

Prostor ugroze
za cijelo područje općine
za cijelo područje općine
za cijelo područje općine
za cijelo područje općine
za cijelo područje općine
za cijelo područje općine
za cijelo područje općine
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1.2. Matrica rizika s uspoređenim rizicima
Katastrofalne

5

Značajne

4
X Potres

Malene

3

Posljedice

Umjerene

X Poplave izazvane
izlijevanjem
kopnenih vodenih
X Toplinski val
tijela
xTuča
X Epidemija i
pandemija

2
xMraz

Neznatne

Rizik

Vrlo visok
Visok
Umjeren
Nizak

X Suša

1

1

2

Iznimno mala

Mala

3
Vjerojatnost
Umjerena

4

5

Velika

Iznimno velika
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1.3. Prikaz prijetnji (scenarija) s vrijednostima izračunatih rizika
PRIJETNJE
(SCENARIJ)

BROJČAN
OCJENA
A
PRIHVATLJIV
VRIJEDN
OSTI
OST
RIZIKA

OBRAZLOŽENJE

Poplave izazvane
izlijevanjem vodenih
tijela

3(3,3)

Umjerena vjerojatnost velike nesreće uvjetuje pojavu visokog rizika od
TOLERANTNO posljedica poplava. Propisane su tehničke mjere za ugrožena područja.

Potres

2(1,4)

TOLERANTNO

Ekstremne
temperature –
toplinski val

3(4,3)

Ekstremne
temperature - suša

2(4,2)

Tuča

3(3,3)

Epidemije i pandemije

3(3,3)

Mraz

2(3,2)

2.

Vrlo mala vjerojatnost velike nesreće. Propisane su tehničke mjere za
osiguranje otpornosti građevina na potres.
Cijelo područje općine je ugroženo. Tehničke mjere nije moguće
TOLERANTNO provesti, ali slijede se upute i obavijesti stanovništvu od DHMZ-a.
Klimatske promjene na ovaj rizik utječu u kratkoročnom i dugoročnom
razdoblju. Opažen je značajan trend sušnih razdoblja na istoku
TOLERANTNO
Slavonije pa tako i na području općine, stoga se trebaju provesti mjere
prilagodbe uzimajući u obzir sve promjene.
Vjerojatnost velike nesreće je sa umjerenim učincima. Općina ne može
TOLERANTNO
utjecati na pojavnost.
Cijelo područje Republike Hrvatske pa tako i općine Čačinci je
ugroženo. Tehničke mjere nije moguće provesti, ali slijede se upute i
TOLERANTNO
obavijesti stanovništvu od Zavoda za javno zdravstvo. Preventivne
mjere nisu na razini općine pa je područje tolerantno.
Vjerojatnost velike nesreće je sa umjerenim učincima. Općina ne može
TOLERANTNO
utjecati na pojavnost.

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI

Ciljevi iz Smjernica utvrđuju se na temelju procjene rizika s naglaskom na:
Ř preventivne mjere, odnosno povezuju se s javnim politikama i nositeljima kako bi se
omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne
razine sustava civilne zaštite
Ř razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim
nesrećama.
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2.1.Preventivne mjere

TOLERANTNO

Upoznati stanovništvo s mogućim
posljedicama poplave i načinom
provedbe samozaštite i organizirane
zaštite.

Rokovi izvršenja

Nositelji izrade

Hrvatske vode

Suradnja

Planirana sredstva

Općina

Pozicija u
proračunu/komu
nalno poduzeće
(ako planirate
inače troškove u
proračunu vezane
uz navedeno)

Hrvatske
vode, DVD,
Do kraja tekuće
MUP, stožer
Načelnik općine
godine
civilne zaštite,
Služba civilne
zaštite
Hrvatske
vode, DVD,
Do kraja tekuće
MUP, stožer
Načelnik općine
godine
civilne zaštite,
Služba civilne
zaštite

Tablica 3

Tablica 3

TOLERANT
NO

Organizirati vježbe sklanjanja,
evakuacije i spašavanja stanovništva
iz ugroženih područja.

Preventivne mjere provode investitori gradnje propisanim tehničkim mjerama kojima se osigurava otpornost
građevina na potres.

Stanovnici sami provode preventivne mjere.

Promicati potrebu osiguranja usjeva i
dugogodišnjih nasada.
TOLERANTNO

EKSTREMNE TEMPERATURE–
SUŠA

PREVENTIVNE MJERE

Redovito održavati građevine za
detaljnu melioracijsku odvodnju,
Do kraja tekuće
kanale III i IV reda u smislu Zakona o
godine
vodama (NN 66/19),

EKSTRE
MNE
TEMPER
ATURETOPLIND
KI VAL
TOLERA
NTNO

POTRES

POPLAVE IZAZVANE
IZLIJEVANJEM VODENIH TIJELA

OCJ
ENA
PRI
RIZIK
HV
(SCENARIJ) ATL
JIV
OST
I

Financijski pomoći
poljoprivrednicima pri zaključivanju
polica osiguranja.
Inicirati aktivnosti na izgradnji
sustava navodnjavanja najvrjednijih
poljoprivrednih površina sa
zainteresiranim JLS i teritorijalno
višom jedinicom regionalne
samouprave.

Do kraja tekuće
godine
Načelnik općine

Do kraja tekuće
godine
Načelnik općine

Osiguravajuća
društva

Osiguravajuća
društva

Do kraja tekuće
godine

Pozicija u
proračunu
Pozicija u
proračunu

Pozicija u
proračunu
Načelnik općine

LAG

TOLERANTNO

»SLUŽBENI VJESNIK«
Do kraja tekuće
Osiguravajuća
Načelnik općine
godine
društva

Pozicija u
proračunu

Financijski pomoći
poljoprivrednicima pri zaključivanju
polica osiguranja

Do kraja tekuće
Osiguravajuća
godine
Načelnik općine
društva

Pozicija u
proračunu

Do kraja tekuće
godine

Pozicija u
proračunu

Koordinirati aktivnosti oko prijava za
sufinanciranje projekata zaštite
dugogodišnjih nasada iz sredstava
EU.

-

Ostale preventivne mjere stanovnici sami provode sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti .( NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 )

-

Organizirati vježbe sklanjanja,
evakuacije i spašavanja stanovništva
iz ugroženih područja .

TOLERATNO

LAG (ako
imate nekoga
tko se bavi
europskim
Načelnik općine
fondovima
unutar općine
možete
navesti)

Do kraja tekuće
Komunalni
godine
Načelnik općine
redar

Promicati potrebu osiguranja usjeva i
dugogodišnjih nasada ..

MRAZ
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Promicati potrebu osiguranja usjeva i
dugogodišnjih nasada ..

Stalno pratiti stanje i sanirati novo
nastale divlje deponije otpada.

TOLERANTNO

EPIDEMIJE I PANDEMIJE

JAKI VJETAR S TUČOM
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Financijski pomoći
poljoprivrednicima pri zaključivanju
polica osiguranja

Do kraja tekuće
godine

Hrvatske
vode, DVD,
MUP, stožer
Načelnik općine
civilne zaštite,
Služba civilne
zaštite
Do kraja tekuće
Osiguravajuća
Načelnik općine
godine
društva
Do kraja tekuće
godine
Osiguravajuća
Načelnik općine
društva
Do kraja tekuće
godine

Koordinirati aktivnosti oko prijava za
sufinanciranje projekata zaštite
dugogodišnjih nasada iz sredstava
EU.

LAG (ako
imate nekoga
tko se bavi
europskim
Načelnik općine
fondovima
unutar općine
možete
navesti)

Tablica 3

Pozicija u
proračunu
Pozicija u
proračunu

Pozicija u
proračunu
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2.2.Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u
velikim nesrećama.
2.2.1.Planski i drugi dokumenti iz područja Civilne zaštite
Dokumenti

Rokovi izvršenja
U roku 30 dana od
dana stupanja na
Donošenje odluke o imenovanju
dužnost
članova Stožera CZ
Općinskog
načelnika
U roku od šest
Donijeti Odluku o određivanju pravnih
mjeseci od dana
osoba od interesa za sustav civilne
usvajanja procjene
zaštite
rizika
Donošenje odluke o formiranju
postrojbe CZ

nakon donošenja
procjene rizika

nakon donošenja
odluke o
formiranju
postrojbe CZ
Odluka o imenovanju povjerenika
Nakon donošenja
civilne zaštite i njihovih zamjenika
procjene rizika
Donošenje Odluke o izradi Procjene 3.mjesec 2024.
rizika
(usklađivanje)
3.mjesec 2024
Izrada Procjene rizika
(usklađivanje).
Do kraja prosinca
Izrada Plana djelovanja Civilne zaštite tekuće godine za
sljedeću godinu
Izraditi smjernice za organizaciju i
Nakon donošenja
razvoj sustava civilne zaštite
procjene rizika
Do kraja prosinca
Izrada plana vježbi civilne zaštite
tekuće godine za
sljedeću godinu
Donošenje odluke o osobnom ustroju
postrojbe CZ

Nositelji izrade

Suradnja

Planirana sredstva

Načelnik općine

Operativne snage

Tablica troškova

Na prijedlog
načelnika donosi
općinsko vijeće

Pravne osobe

Na prijedlog
načelnika donosi
općinsko vijeće

Tablica troškova

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Tablica troškova

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Tablica troškova

Suradnik za poslove
civilne zaštite
Suradnik za poslove
civilne zaštite
Suradnik za poslove
civilne zaštite
Suradnik za poslove
civilne zaštite

Tablica troškova

Načelnik općine

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Tablica troškova

Načelnik općine

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Načelnik općine

Načelnik općine
Načelnik općine
Načelnik općine
Načelnik općine

Tablica troškova
Tablica troškova
Tablica troškova

Tablica troškova

Tablica troškova
Godišnji provedbeni plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje

Na prijedlog
načelnika donosi
općinsko vijeće

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Načelnik općine

Vatrogasna
zajednica/DVD

Načelnik općine

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Do konca tekuće
godine

Načelnik općine

Služba civilne zaštite

Do konca tekuće
godine

Na prijedlog
načelnika donosi
općinsko vijeće

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Općinsko vijeće

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Načelnik općine

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Do konca tekuće
godine

Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada
Županijske vatrogasne zajednice
Izraditi Procjenu ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije i Plan
zaštite od požara
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja na prostoru općine
Izraditi analizu stanja sustava civilne
zaštite

Do konca tekuće
godine
Usklađivanje
svakih 5 godina

Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda

30. studeni tekuće
godine za iduću
godinu
31. ožujak tekuće
godine

Izvješće o izvršenju plana djelovanja
za proteklu kalendarsku godinu

Tablica troškova
Tablica troškova

Tablica troškova
Tablica troškova

Tablica troškova

Tablica troškova

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 6256

Broj: 45

2.2.2.Rizici za koje je potrebno planirati reagiranje sustava CZ (financiranje, edukacija, opremanje)

POTRES

POPLAVE IZAZVANE IZLIJEVANJEM VODENIH TIJELA

RIZIK

Operativne mjere

Rokovi izvršenja Nositelji izrade
Suradnja
Planirana sredstva
Načelnik
Tablica 3
do kraja tekuće
Provesti edukaciju Stožera CZ
općine/načelnik Služba civilne zaštite
Tablica 4
godine
stožera
Tablica 5
Opremiti članove Stožera osobnom do kraja tekuće
Tablica 3
Načelnik općine
i skupnom opremom
godine
Provesti edukaciju Postrojbe
do kraja tekuće Načelnik općine Služba civilne zaštite,
Tablica 3
civilne zaštite
godine
MUP, Hrvatske vode
do kraja tekuće Načelnik općine
Tablica 1
godine
Tablica 4
Opremiti Postrojbu civilne zaštite
Tablica 5
Tablica 6
Provesti edukaciju
do kraja tekuće Načelnik općine Služba civilne zaštite,
Tablica 3
povjerenika/zamjenika CZ
godine
MUP, Hrvatske vode
Opremiti vatrogasne snage sa
Tablica 2
do kraja tekuće
materijalno tehničkim sredstvima
Načelnik općine
DVD
godine
za intervencije
Otpočeti aktivnosti instaliranja
Tablica 2
do kraja tekuće
sirena za uzbunjivanje u svim
Načelnik općine
DVD
godine
naseljima.
Planirati financijska sredstva za
Tablica 2
do kraja tekuće
provedbu mjera reagiranja u slučaju
Načelnik općine
godine
prijetnje.
Planirati financijska sredstva za
Tablica 2
do kraja tekuće
povrat u funkciju ugroženog
Načelnik općine
godine
područja. (proračunska rezerva).
Načelnik
Tablica 3
do kraja tekuće
Provesti edukaciju Stožera CZ
općine/načelnik Služba civilne zaštite
godine
stožera
Tablica 3
Opremiti članove Stožera osobnom do kraja tekuće
Načelnik općine
Tablica 4
i skupnom opremom.
godine
Tablica 5
Opremiti vatrogasne snage sa
Tablica 2
do kraja tekuće
materijalno tehničkim sredstvima
Načelnik općine
DVD
godine
za intervencije
Planirati financijska sredstva za
Tablica 2
do kraja tekuće
provedbu mjera reagiranja u slučaju
Načelnik općine
DVD
godine
prijetnje.
Planirati financijska sredstva za
Tablica 2
do kraja tekuće
povrat u funkciju ugroženog
Načelnik općine
godine
područja. (proračunska rezerva).
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U skladu sa Okvirom za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period od 2015.-2030.
godine, Akcijskim planom, Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike
Hrvatske do 2030. godine i Preporukom Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, kao i drugim
nadnacionalnim i nacionalnim dokumentima, a posebice zbog učestalosti prirodnih nepogoda, utjecaja
klimatskih promjena i činjenice kako se Republika Hrvatska godinama nalazi u vrhu članica Europske
unije po izdvajanju za sanaciju šteta, Općina svake godine pravodobno revidira i dopunjuje plan
djelovanja od prirodnih nepogoda kako bi unaprijedila sustav odgovora u skladu sa svojim
mogućnostima i u okviru svojih ovlasti. Godišnje izmjene i dopune čine sastavni dio Plana djelovanja u
području prirodnih nepogoda.
KLASA: 810-01/21-01/19
URBROJ: 2178/05-02/21-1
Gundinci, 15.prosinca 2021.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

69.
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), Općinsko
vijeće općine Oprisavci je na svojoj 5. sjednici, održanoj 18. prosinca 2021.godine, donijelo
IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI
ZA 2021.GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
PRORAČUN
2021.G.
A. RAČUN PRIHODAI RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA

POVEČANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN 2021.G.

14.628.600,00

-5.448.190,88

9.180.409,12

26.000,00

0,00

26.000,00

3 RASHODI

6.364.600,00

-332.200,00

6.001.400,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
.IMOVINE

8.290.000,00

-5.555.000,00

2.766.000,00

439.009,12

439.009,12.

---

200.000,00

200.000,00

---

500.000,00

500.000,00

7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

RAZLIKA–MANJAK/VIŠAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
8 PRIMICI ODFINANC.IJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU
ZAJMOVA
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE

---

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- višak/manjak prihoda iz prethodnih godina
VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+
RASPOLOŽIVASREDSTVA IZ PRETH.
GODINE

--

-139.009,12

--

--

--

-139.009,12

--
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Članak 2.
Opći dio izmjena i dopuna Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka , rashoda i izdataka
te planiranog viška/manjka prihoda Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio izmjena i dopuna proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, te rashoda i
izdataka proračuna raspoređenih u tekuće programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku
2021. godinu.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2021.
godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa:400-01/21-01/09
Ur.broj: 2178/14-01-21-1
Oprisavci,, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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70.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i
32/20), te članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci, na 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2021. godine
donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
Programa građenja komunalne infrastrukture
na području općine Oprisavci za 2021. godinu
Članak 1.
U Programu građenja komunalne infrastrukture na području općine Oprisavci za 2021.g.
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 46/20) Članak 4. mijenja se i glasi:
„Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja,
revizije, građenja/rekonstrukcije, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta
građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, te
obuhvaća:
I. GRAĐENJE JAVNE PROMETNE POVRŠINE-NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN

PROMET MOTORNIM VOZILIMA
Pod građenjem javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
podrazumijeva se izgradnja staze. Planirani troškovi u 2021. godini procjenjuju se u iznosu od
350.000,00 kn.
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Red.
broj
1.
2.
3.
4.

II.

Naziv objekta ili uređaja
Pješačka staza Oprisavci, Savska ulica
cca 800 m
Izgradnja staze ispred doma u
Poljancima cca 63,14 m2
Izgradnja staze ispred katehetskog
centra u Svilaju cca 56 m2
Izrada projektne dokumentacije za
stazu u Ulici hrvatskih velikana od
k.br.27 do k.br.53 cca 330 m
UKUPNO:

Procjena troškova
građenja
310.000,00 kn
15.000,00 kn
15.000,00 kn
10.000,00 kn

Broj: 45
Izvori financiranjakn
Opći prihodi i primici 310.000,00 kn
Opći prihodi i primici 15.000,00 kn
Opći prihodi i primici 15.000,00 kn
Opći prihodi i primici 10.000,00 kn

350.000,00 kn

GRAĐENJE GROBLJA

U smislu ovog programa pod građenjem groblja podrazumijeva se gradnja i opremanje groblja. Troškovi
predložene gradnje uređenja i opremanja groblja u 2021. godini procjenjuju se u iznosu od 62.000,00 kn.
Red.
broj
1. 1.
2. 2.
3. 3.

III.

Naziv objekta ili uređaja
Izgradnja staze u groblju u Svilaju cca
150 m2
Izgradnja staze u groblju u Oprisavcima
cca 85 m2
Izgradnja staze u groblju u Prnjavoru cca
30 m2
UKUPNO:

Procjena troškova
Izvori financiranja
građenja
32.000,00 kn Opći prihodi i primici 32.000,00 kn
21.600,00 kn Opći prihodi i primici –
21.600,00 kn
8.400,00 kn Opći prihodi i primici –
8.400,00 kn
62.000,00 kn

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

U smislu ovog programa pod građenjem javne rasvjete podrazumijevaju se dodatna ulaganja u javnu
rasvjetu u naselju Oprisavci u svrhu rasvjetljavanja površina javne namjene. Troškovi građenja javne
rasvjete u 2021. godini procijenjeni su u iznosu od 230.000,00 kn.
Red.
Naziv objekta ili uređaja
broj
1. Rekonstrukciji javne rasvjete u
Oprisavcima u k.o. Oprisavci (Savska
ulica)- 25 kom armirano- betonskih
stupova sa svjetiljkama i ostalim
materijalom
UKUPNO:

Procjena troškova
Izvori financiranja
građenja
230.000,00 kn Opći prihodi i primici 230.000,00 kn

230.000,00 kn

Broj: 45
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Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
Financijska sredstva u iznosu 642.000,00 kn potrebna za građenje komunalne infrastrukture iz članka
4. ovog Programa planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2021 godinu.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2021.g. i biti će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/21-01/10
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

71.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 107/07,
94/13 i 98/19 ), članka 143. Zakon 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, 94/13152/14 , 07/17, 68/18 , 98/19 i
64/20), članka 74. Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13,85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
(Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 5. sjednici održanoj 18.
prosinca 2021. godine, donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u kulturi, sportu, školstvu i ostalim društvenim djelatnostima
za 2021. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi, sportu , školstvu i ostalim društvenim djelatnostima za
2021. godinu članak 2. mijenja se i glasi:
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opis

Broj: 45
plan
kn

VJERSKE ZAJEDNICE

1.1.

Tekuće donacije vjerskim zajednicama

2.

KULTURA

2.1.

Tekuće donacije udrugama građ.

50.000,00

2.2.

Ostale tekuće donacije

30.000,00

3.

MANIFESTACIJE

3.1.

Usluge promidžbe i informiranja

20.000,00

3.2.

Reprezentacija

30.000,00

4.

OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE

4.1.

Usluge promidžbe i informiranja

5.

SPORTSKA DRUŠTVA

5.1.

Tekuće donacije sportskim društvima

6.

20.000,00

2.000,00

200.000,00

VATROGASTVO, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

6.1.

Zaštita i spašavanje

12.000,00

6.2.

Ostale tekuće donacije DVD

180.000,00

6.3.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

12.000,00

6.4.

Ostale tekuće donacije HGSS

5.000,00

7.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

7.1.

Intelektualne usluge-predškola

34.000,00

7.2.

Sufinanciranje vrtića

50.000,00

7.3.

Namještaj i oprema vrtića

100.000,00

8.

OSNOVNO OBRAZOVANJE

8.1.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna-škola prehrana djece

70.000,00

8.2.

Nabava radnih bilježnica

66.000,00

8.3.

Kapitalne donacije -OŠ

10.000,00

9.

SREDNJE ŠKOLSTVO
Prijevoz učenika

10.

0,00

VISOKO ŠKOLSTVO
Pomoć studentima

70.000,00

11.

OSTALE DONACIJE

11.1.

Ostale tekuće donacija LAG

20.000,00

11.2.

Ostale tekuće donacije

10.000,00

11.3.

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama

2.000,00

11.4.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

10.000,00

Broj: 45
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Članak 2.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se u
Proračunu općine Oprisavci za 2021. godinu.
Članak 3.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni opravdati dostavom ovjerenih financijskih
izvještaja od strane Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom dokumentacijom iz koje se na
transparentan način može dobiti uvid u nabavu određene opreme, odnosno primljene usluge, a za koja su
korištena dodijeljena proračunska sredstva.
Članak 4.
Program javnih potreba u kulturi, sportu, školstvu i ostalim društvenim djelatnostima za 2021.g.
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.
godine.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/21-01/11
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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Broj: 45

72.
Na temelju članka 72. Stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (Narodne
novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 11/21) Općinsko vijeće općine Oprisavci na 5. sjednici održanoj 18. prosinca
2021. godine, donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području općine Oprisavci za 2021.g.
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.46/20.) Članak 2. mijenja se i glasi:
„Prikaz: komunalnih djelatnosti, planiranog iznosa i izvora sredstava:
R.br.
1.

2.

3.

Komunalne djelatnosti
Održavanje nerazvrstanih cesta:
- održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva na području općine Oprisavci
usluga rada bagera s drobilicom, utovar,
prijevoz i planiranje materijala. Strojno
malčiranje bankina uz nerazvrstanu cestu
u Oprisavcima i T. Kutima. cca 500 m
Održavanje javnih prometnih površina na
kojima nije dopušten promet motornim
vozilima:
- održavanje javnih površina. parkirališta,
putova staza, trga i drugih površina ispred
javnih objekata na području cijele općine
u svih 8 naselja
cca 6000 m2 – 7 puta godišnje
Održavanje javnih zelenih površina
- košenje javnih zelenih površina,
- sadnja višegodišnjih nasada
- održavanje cvjetnih gredica,
- obrezivanje stabala i grmova,
- ukrašavanje naselja,
-održavanje opreme na dječjim
igralištima,
- fitosanitarna zaštita bilja,
- održavanje popločenih i nasipanih
površina u parkovima
Na području cijele upćine u 8 naselja
cca 53000 m2, 6-7 puta godišnje

Plan 2021.g.

200.000,00 kn

350.000,00 kn

Izvori financiranja

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
200.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
350.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
300.000,00 kn
300.000,00 kn

Broj: 45
2.

5.

6.

7.

8.
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Održavanje čistoće javnih površina
- održavanje čistoće javnih površina u
svim naseljima općine Oprisavci:
1-2 puta mjesečno
- uklanjanje snijega i leda s pješačkih
staza , javnih površina i dr. (po potrebi)
- uklanjanje otpada s javnih površina 1-2
puta mjesečno
- skupljanje i odlaganje otpada do
kontejnera 1-2 puta mjesečno
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90.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
140.000,00 kn

Održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne namjene
- izrada pregradnog zida u zgradi
općinske uprave,
- sanacija pomoćne zgrade ambulante u
Oprisavcima
- izgradnja vodov. okna i septičke jame
kod društvenog doma u Novom Gradu,
- sanacija staze ispred doma u Trnjanskim
Kutima. cca 50 m2

70.000,00 kn

Opći prihodi i primici
70.000,00 kn

Održavanje groblja
- poslovi čišćenja mrtvačnica,
- obrezivanje stabala i tuja,
- košnja travnatih površina,
- košnja i uređivanje zakorovljenih
površina,
- održavanje putova staza i prostora ispred
mrtvačnica od snijega,
- skupljanje i odlaganje otpada do
kontejnera .
cca 55000 m2 jednom mjesečno- 8 groblja

250.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
250.000,00 kn

7..000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
10.000,00 kn

30.000,00 kn

Opći prihodi i primici
30.000,00 kn

200.000,00 kn

Opći prihodi i primici
200.000,00 kn

Održavanje odvodnja oborinskih voda
- zacjevljenje, pročišćavanje i
izmuljavanje kanala u Novom
Gradu kod novoizgrađenog
društvenog doma. cca 40 m
Održavanje javne rasvjete
- pregled i popravak javne rasvjete, te
zamjena postojećih rasvjetnih tijela
energetski učinkovitijom i ekološki
prihvatljivijom u svim naseljima općine- 8
naselja.
cca 30 žarulja, 2 lampe i zamjena 1
rasvjetnog stupa

-

energija- javna rasvjeta na području 8
naselja općine Oprisavci
UKUPNO:

1.497.000,00 kn
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Broj: 45

Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Financijska sredstva u iznosu 1.497.000,00 kn potrebna za održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 2. ovog Programa planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2021. godinu.“
Članak 3.
Ovaj program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu 01. siječnja 2021. godine.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/21-01/12
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

73.
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 , 130/17,
98/19, 64/20 i 138/20), Odluke o pravima iz socijalnoj skrbi općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 2/15) i članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 11/21) Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 5. sjednici održanoj 18.
prosinca 2021. godine, donijelo je
IZMJENA I DOPUNA
Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Oprisavci za 2021. godinu
Članak 1
Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Oprisavci za 2021. godinu („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.46/20.) u Članku 2. mijenja se i glasi:
„Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s teškoćama u razvoju i drugim korisnicima
socijalne skrbi u Proračunu općine Oprisavci za 2021.godinu predviđena su sredstva u ukupnom
iznosu od 160.300,00 kuna za slijedeće namjene:

Broj: 45
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1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje Općina Oprisavci korisniku zajamčene minimalne
naknade koji ima prebivalište na području općine Oprisavci. Troškovi stanovanja u smislu Zakona o
socijalnoj skrbi su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode,
odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima, sukladno Odluci o pravima iz
socijalne skrbi općine Oprisavci. Za ovu namjenu u Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 20.000,00
kn.
2. OSTALI OBLICI SOCIJALNIH POMOĆI
a) Jednokratne pomoći
Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Općinski načelnik, a može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog
trenutačnih okolnosti (npr.bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla i sl.) nisu
u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Istoj osobi ili obitelji
jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše jedan puta godišnje i to u najvišem
pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn osim u izuzetno izvanrednim okolnostima kada iznos može biti i
veći od 1.000,00 kn. Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj odrediti će odlukom
Općinski načelnik.
Za ovu namjenu u Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 55.000,00 kn.
b) Pomoć za novorođenu djecu
Ova pomoć može se odobriti obitelji po njihovom zahtjevu, za prvo dijete 2.500,00 kn, drugo dijete
4.000,00 kn i svako slijedeće dijete 6.000,00 kn temeljem Odluke Općinskog načelnika o jednokratnoj
financijskoj pomoći za novorođenu djecu s područja općine Oprisavci kojom su uređeni uvjeti, način,
visina i postupak za ostvarivanje prava na pomoć. Za ovu namjenu u Proračunu su predviđena sredstva u
iznosu 80.000,00 kn.
c) Pravo na troškove ogrijeva
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrijeva na
način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.Za ovu namjenu u
Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 5.300,00 kn.“
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA
Za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu općine Oprisavci za 2021.
godinu predviđena su financijska sredstva u iznosu 45.000,00 kn:
a)
b)

Crveni križ
40.000,00 kn
Program pomoć i njega u kući – 5.000,00 kn “
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Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
Deratizacija i dezinsekcija na području općine Oprisavci u pravilu se provodi dva puta godišnje,
a sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu općine Oprisavci za 2021.g. u iznosu
172.000,00 kn.“
Članak 4.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Financijska sredstva u iznosu 377.300,00 kn potrebna za provedbu ovog Programa planirana
su u Proračunu općine Oprisavci za 2021 godinu .“
Članak 5
Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu 01. siječnja 2021.g.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/21-01/13
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

Broj: 45
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74.
Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19,
32/20 i 145/20) i članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik „Brodsko-posavske županije“
br. 11/21) Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2021. godine,
donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa
za 2021. godinu
Članak 1.
U Programu utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021.g, Članak 2.
mijenja se i glasi:
„U 2021. godini planiraju se prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 7.000,00 kn.“
Članak 2.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Oprisavci za 2021. godinu i stupa na snagu
1.siječnja 2021.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/21-01/14
URBROJ: 2182/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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75.
Na temelju članka 49. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18, 115/18 i 98/19) i članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 5. sjednici održanoj 18. prosinca
2021. godine, donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
Programa korištenja 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
Oprisavci za 2021.godinu
Članak 1.
U Programu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom
i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije na području općine Oprisavci za 2021.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br.46/20 ) članak 3. mijenja se i glasi:
„Prihod od prodaje, koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske planira se u Proračunu općine Oprisavci za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 290.000,00 kn i
to:
- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta -270.000,00 kn
- prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta – 20.000,00 kn „
Članak 2.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Oprisavci za 2021. godinu i stupa na snagu 1.
siječnja 2021.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/21-01/15
URBROJ: 2182/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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76.
Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12. i
15/15), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na svojoj 5. sjednici, održanoj 18. prosinca 2021.godine,
donijelo
PRORAČUN
općine Oprisavci za 2022.godinu i projekcije 2023. i 2024. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
.
PRORAČUN 2022.G.

PROJEKCIJE
2023.G.

PROJEKCIJA
2024.G.

6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE

10.717.000,00

10.698.700,00

10.868.700,00

26.000,00

22.000,00

22.000,00

3 RASHODI

6.935.500,00

5.755.700,00

6.025.700,00

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE

5.713.000,00

4.815.000,00

4.715.000,00

-1.905.500,00

150.000,00

150.000.00

-150.000,00

-150.000,00

A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA

RAZLIKA –MANJAK/V IŠAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.500.000,00

5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA

-280.000,00

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
--C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVOR-PRENESENI
V.P.

685.500,00

VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

--
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Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna, s
projekcijama.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna
raspoređenih u tekuće i razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2022.
godinu.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2022..godine i bit
će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa:400-01/21-01/16
Ur.broj: 2178/14-01-21-1
Oprisavci,, 18. prosinca 2021. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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OBRAZLOŽENJE
Prijedloga Proračuna općine Oprisavci za 2022. godinu
Općina Oprisavci je izradila prijedlog Proračuna općine za 2022. godinu i projekcije proračuna
za 2023. i 2024.godinu, u skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N.br.87/08., 136/12. i 15/15.) koje
se odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine, te vlastitih
procjena pojedinih prihoda i rashoda, koje su temelj za izvršavanje Proračuna općine Oprisavci za
2022.godini.
Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava
stanovnika općine, koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda
odnosno iz Proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom
propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske
klasifikacije.
Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunsko planiranje, što znači da predstavničko
tijelo usvaja proračun za 2022. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine , 2023. i 2024. godinu.
Proračun za 2022. godinu se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini, a za 2023. i 2024.
godinu na drugoj razini računskog plana. Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o
proračunskim klasifikacijama (N.N. br. 26/10. i 120/13.), koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu
proračunskih klasifikacija koje su obvezne za izradu proračuna, a primjenjuju se u procesu planiranja za
razdoblje 2022. -2024. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i prate prihodi i primici, te
rashodi i izdaci po programskim aktivnostima, funkciji, vrsti, lokaciji i izvorima financiranja.
Propisuje se struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije. Pravilnikom o proračunskim
klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobne
usklađene cjeline proračuna, koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.
Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela i glava, dok se programska
klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti, kojima se ostvaruju
ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske
klasifikacije omogućava uvid u sve aktivnosti i projekte.
Najvažnija, a samim tim i temeljna osnova za izradu prijedloga Proračuna za 2022.g.te
projekcija za slijedeće dvogodišnje razdoblje je razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave ,
poboljšanje uvjeta života mještana općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture,unapređenje
kulture i sporta, briga o djeci, mladima,ali i o stanovništvu treće životne dobi, izvršavanje investicijskih
projekata u skladu s planom proračuna i proračunskim mogućnostima.
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Prijedlog Proračuna Oprisavci za 2022. godinu sadrži slijedeće elemente:
1. - Opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja /zaduživanja
U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i primici, iskazani po vrstama i izvorima
financiranja, i rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.
Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za
eventualnu nabavu financijske imovine i otplatu kredita i zajmova.
2.- Posebni dio proračuna koji sadrži plan rashoda i izdataka raspoređenih u dva razdjela, koji se
sastoje od programa, a isti sadrže aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte.
Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim sastavnim
dijelovima -aktivnostima.
PRIHODI I PRIMICI
Proračun općine Oprisavci za 2022.g.predlaže se u ukupnom iznosu od 12.928.500,00 kn. Od
toga su planirani prihodi poslovanja 10.717.000,00 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine
26.000,00 kn., te primici od zaduživanja 1.500.000,00 kn (HBOR)
Prihodi od poreza skupina- 61, iznose procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2021. godini, te
prijedloga Nacrta Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave i smjernica
Ministarstva financija RH. Ovi se prihodi sastoje od poreza na dohodak, fiskalnog izravnanja poreza na
imovinu i poreza na robu i usluge, od kojih je najznačajniji fiskalno izravnanje.
Prihodi od pomoći – skupine 63, procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2021 godini odnose se na
planirane kapitalne pomoći i tekućih pomoći (HZZ-javni radovi, kapitalne pomoći Državnog proračuna
i fondova)
Prihodi od imovine – skupina 64 odnosi se na naknade zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH
i općine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, naknade od koncesija , naknade od
najma poslovnih prostora i sl.
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima-skupina 65, planiraju se i u
2020.g., a sastoje se od prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu ,naknade uređenje voda u iznosu,
komunalnog doprinosa i u najvećoj mjeri komunalne naknade , prihoda od grobne naknade i naknade za
zakup grobnog mjesta.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-skupina 71 i 72 odnose se na prihode od: prodaje
poljoprivrednog zemljišta u vl. države i prodaja od stanova sa stanarskim pravom.
Prihodi od zaduživanja-skupina 8- odnose se na planirano zaduživanje općine kod HBOR, a za
namjenu energetske obnove javne rasvjete.
RASHODI I IZDACI
Rashodi su planirani u ukupnom iznosu 12.928.500,00 kn, od čega se na rashode poslovanja
odnosi 6.935.500,00 kn, a 5.713.000,00 kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine.(investicije i
ulaganja), te 280.000,00 kn za otplatu glavnica primljenih zajmova (HBOR, Državni proračun-povraz
pozajmice zbog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi)
Rashodi za zaposlene –skupina 31, koji su planirani obuhvaćaju rashode za zaposlene u općinskoj
upravi, te plaće za zaposlene iz programa javnih radova (HZZ), te programa Zaželi u općini Oprisavci.
Skupina rashoda 32-materijalni rashodi ,- materijalne rashode čine: rashodi za materijal i
usluge,a odnose na materijal i usluge za funkcioniranje djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela,
jedinstvenog upravnog odjela, komunalnih djelatnosti, održavanje postojeće infrastrukture, javnu
rasvjetu i sl.
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Financijski rashodi-skupina 34, - odnose se na troškove platnog prometa, rashoda za kamate i
ostalih financijskih rashoda.
Naknade građanima i kućanstvima –skupina 37, se odnose na socijalnu skrb, na pomoći socijalno
ugroženom stanovništvu, jednokratne pomoći rodiljama, pomoći studentima i izvrsnim učenicima
osnovne i srednjih škola.
Ostali rashodi-skupina 38 čine: tekuće donacije udrugama građana, tekuće donacije
sportskim,kulturnim, vatrogasnim i ostalim udrugama, te na tekuće prijenose sredstava trgovačkom
društvu.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-skupina 42- odnose se na nabavu opreme za
održavanje javnih površina,uređenje pješačkih staza, izgradnju i uređenje prometnica, pješačke staze,
izgradnju cesta, šumskih putova i izgradnju domova..
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu -skupina 45 - odnose se na uređenje
općinskih zgrada i domova.
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova –skupina 5- odnose se na otplatu glavnica
primljenih(dignutih) zajmova ili kredita.
Proračun je uravnotežen.
2.2. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji
Organizacijskom klasifikacijom definira se razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja
proračuna. Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Oprisavci sastoji se od jedinstvenog razdjela: Općina Oprisavci .
Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji
se od jedne ili više glava.
Glavu čine programi usmjereni na ispunjavanje prioritetnih ciljeva općine.
Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili tekućih projekata i/ili kapitalnih projekata.
Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed određeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani
rashodi i izdaci za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom.
RAZDJEL 010 OPĆINA OPSIAVCI
Ukupno planirana sredstva za ovaj razdjel iznose 12.928.500,00 kuna.
GLAVA 010-01- JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Ukupno planirana sredstva za ovu glavu iznose 12.928.500,00 kuna.
Program 1001-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 2.615.000,00. Općinsko vijeće predstavničko
je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti općine kao
jedinice lokalne samouprave. Donosi Statut općine, općinski proračun, odluku o izvršavanju proračuna,
nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim
zakonom i Statutom općine. Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti općine. Obavlja poslove
propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te Statutom općine.
Aktivnost A1001-01 Predstavnička i izvršna tijela - planirana sredstva u iznosu od 1.937.000,00
kn. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove plaća, administrativno-tehničke poslove, režijske troškove
(grijanje, el.energija, telefonski troškovi) i sve ostale troškove vezane za neophodan rad općinske
uprave.
Aktivnost A1001-02-Kreditno zaduženje-otplata-planirana sredstva odnose se na povrat
glavnice primljenog zajma (HBOR) pripadajuće kamate, i povrati kratkoročne pozajmice Državnom
proračunu (namjena zatvaranje obveza prema pozajmici države kod povrata poreza na dohodak po
godišnjoj prijavi), planirano 290.000,00 kn.
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Aktivnost A1001-03-Političke stranke- planirana sredstva 40.000,00 kn za redovno financiranje
političkih stranaka.
Aktivnost A1001-04-Obilježavanje Dana općine- sadrži planirana sredstva u iznosu od
20.000,00 kn za obilježavanja Dana općine.
Aktivnost A1001-05- Sala-Oprisavci-održavanje- planirana sredstva od 65.000,00 kn odnose se
na održavanje sale.
Aktivnost A1001-06-Oprema-nabava opreme za potrebe općine 63.000,00 kn
Aktivnost A1001-07-Pomoći komunalnom poduzeću-planirane kapitalne pomoći -200.000,00
komunalnom poduzeću „Rakitovac.
Program 1002- PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRATSRUKTURE
Aktivnost A1002-02-Javne prometne površine- sredstva za izgradnju pješačkih staza u ukupnom
iznosu od 600.000,00 kn.
Aktivnost A1002-03-Javna rasvjeta- dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti 1.500.000,00 kn. kroz
energetsku obnovu javne rasvjete.
Aktivnost A1002-05-Ostale građevine javne namjene-ulaganja u građ. i ostale objekte, te
izgradnja novih u vlasništvu općine, poslovne zone, solarne elektrane; sredstva planirana 510.000,00
kn.
Aktivnost A1002-06-Groblja-sredstva od 90.000,00 kn planirana za postavljanje ograda na
grobljima.
Aktivnost A1002-06-Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom- izgradnja reciklažnog
dvorišta u iznosu 1.000.000,00 kn
Program 1003- PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost A1003-01- Nerazvrstane ceste-održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, planirano u
iznosu od 400.000,00 kn.
Aktivnost A1003-02-Javne prometne površine-održavanje planirano u iznosu od 250.000,00 kn
kroz komunalne usluge održavanja.
Aktivnost A1003-03-javna rasvjeta- potrošnja i održavanje postojeće javne rasvjete sa iznosom
290.000,00 kn.
Aktivnost A1003-04-Javne općinske površine-održavanje javnih općinskih površina u
planiranom iznosu od 500.000,00 kn.
Aktivnost A103-05- Ostale građevine javne namjene-plan održavanje istih u iznosu od 70.000,00
kn
Program 1004-SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI
Aktivnost A1004-01-Pomoći građanima i kućanstvima- ukupno planirana sredstva 130.000 kn.
Sredstva su planirana za jednokratne pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima, te pomoć i
njega u kući.
Aktivnost A1004-02- Crveni križ-tekuće donacije, kao zakonska obveza za financiranje rada
Crvenog križa, planirano sa 40.000,00 kn.
Aktivnost A1004-03-Demografske mjere- isplate naknade za novorođenu djecu sa područja
opčine u iznosu od 80.000,00 kn.
Program 1005-PROGRAM JAVNIH POTREBA
Aktivnost A1005-01-Javne potrebe u kulturi-planirana sredstva u ukupnom iznosu od 80.000 kn,
a odnose se na sufinanciranje rada udruga u kulturi,a raspodijelila bi se Javnim natječajem po utvrđenim
kriterijima.
Aktivnost A1005-02-Javne potrebe u športu-planirana sredstva u iznosu od 225.000 kn. Sredstva
se odnose na sufinanciranje rada športskih udruga, a raspodijelila bi se Javnim natječajem po utvrđenim
kriterijima.
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Aktivnost A1005-03-Ostale javne potrebe- 50.000,00 -Pomoći vjerskim organizacijama i
župama sa područja općine. (Javni natječaj),te ostale javne potrebe po udrugama i dr.
Aktivnost A1005-04-Manifestacije- planirani iznos od 50.000,00 kn odnosi se na troškove
organizacije tradicionalnih manifestacija u naseljima općine.
Program 1006-VATROGATSTVO, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
Aktivnost A1006-01-Vatrogastvo, zaštita od požara i civilna zaštita- sredstva su planirana u
iznosu od 192.000 kn, i odnose se na izdvajanje sredstava za aktivnost i rada VZO i DVD-a sa područja
općine.
Aktivnost A1006-02- Civilna zaštita- sredstva se izdvajaju se poslove usluge zaštite i
spašavanja, u planiranom iznosu od 17.000,00 kn.
Program 1007-ŠKOLSTVO
Aktivnost A1007-01-Osnovno školstvo-planirana sredstva 160.000,00 kn. Odnose se na
sufinanciranje nabave školskih udžbenika, sredstva za prehranu učenike osnovne škole i dr.
Aktivnost A1007-02-Predškolski odgoj- planirana sredstva u visini 195.000,00 kn, a odnose se
na financiranje troškova male škole, te za sufinanciranje cijene vrtića korisnika, i kupnja potrebne
opreme i namještaja za prostor vrtića
Aktivnost A1007-03-Srednje školstvo-planirana sredstva u visini 30.000,00 kn, a odnose se na
sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih .
Aktivnost A0100-05-Visoko školstvo-pomoći svim studentima sa područja općine, po
podnesenoj zamolbi, planirana sredstva 70.000,00 kn.
Program 1008- OSTALE DONACIJE
Aktivnost A1008-01-Ostale donacije-planirana sredstva 32.000 kn, za LAG-a, te tekuće i
kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.
Program 1009-KAPITALNE DONACIJE
Aktivnost A1009-0-Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - odnosi se na kapitalne
donacije udruga,a , te na naknade šteta. Planirana sredstva za ovu namjenu su 10.000,00 kn.
Aktivnost A1009-02-Kapitalne donacije građanima i kućanstvima- odnosi se na kapitalne
donacije građanima i kućanstvima. Planirana sredstva za ovu namjenu su 30.000,00 kn.
Program 1010- IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA U
VLASNIŠTVU OPĆINE
Aktivnost A1010-01-Održavanje građevinskih i ostalih objekata-planirana sredstva za
Aktivnost A1010-02- Ostali poslovni objekti- izgradnja i dodatna ulaganja u domove u iznosu
od 1.750.000,00 kn
Aktivnost A1010-04-Komunalen usluge održavanja- planirana sredstva u iznosu od 223.000,00
kn, za kupnju goriva za strojeve i prijevozna sredstva, materijal i dijelovi za održavanje , kupnja opreme
za održavanje i sl.
Aktivnost A1010-05-Javni rad-planirano zapošljavanje uz sufinanciranje ili financiranje HZZ u
programima Javnog rada, sa 119.500,00 kn
Program 1011- ZAŽELI NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI
Aktivnost A1011-01 do 03-Planirani rashodi projekta Zaželi na području općine Oprisavci- u
ukupno planiranom iznosu od 1.420.000,00 kn nalaze se planirana sredstva za plaće zaposlenih žena,
sredstva za edukaciju zaposlenih i sredstva za potrepštine krajnjih korisnika.
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ZAKLJUČAK
Proračun općine Oprisavci za 2022.g., napravljen je i usklađen sa svim zakonskim obvezama, potrebnim
pravilnicima i propisima, te prijedlogom novog nacrta Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a u okvirima realne situacije na području Brodsko posavske županije i
Republike Hrvatske. Donošenjem plana Proračuna za 2022.g., pokušalo uskladiti izvršavanje već
zadanih i i preuzetih obveza, ali isto tako i iskoristiti dane mogućnosti u tijeku 2022.g. Prihodi i rashodi,
planirani su na bazi ostvarenja proračuna 2021.g., a što je i dalo bazu za planiranje ukupnog proračuna.
Svi kapitalni rashodi planirani u 2022.g. (posebice izgradnja komunalne infrastrukture koja se
sufinancira kroz kapitalne pomoći i EU fondove, uz nacionalne sufinanciranje), planirani su sukladno
dokumentaciji koja je napravljena u prethodnim godinama, ili je u postupcima izrade, a bitna je za sam
početak investicije za koju se općina kandidira preko Državnog proračuna i Fondova RH. Ukoliko se javi
potreba ili promjene okolnosti financiranja pojedinih projekata ili ukaže prilika kandidiranja na nove
projekte, općinski načelnik će pristupiti izradi prijedloga Izmjena i dopuna proračuna i dati ih na
usvajanje općinskom vijeću, uz obrazloženje.

77.
Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2021.g. donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine
Oprisavci za 2022. godinu
Članak 1.
Proračun općine Oprisavci (u daljnjem tekstu Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda, koji
prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za namjene i u visinama koje su određene Proračunom u
posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine
mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim
mogućnostima proračuna.
Namjenski prihod proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od zaduživanja.
Članak 3.
Sredstva planirana na poziciji proračuna: Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve,
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koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za namjene
za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim pozicijama.
O korištenju sredstava cjelokupne proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o čemu
izvješćuje Općinsko vijeće.
Članak 4.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cijelosti je načelnik općine.
Članak 5.
Za zakonito i pravilno planiranje i izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine. U
slučaju potrebe načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdataka pojedine pozicije izvršiti
preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se
umanjuje.
Članak 6.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanjui otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, a najviše do
1.000.000,00 (jedan milijun) kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu
sa zakonskim propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 kn, tada
odluku o istom donosi Predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine.
Članak 7.
Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje prihodi i
primici, odnosno rashodi i izdaci proračuna, proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje
Proračuna.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2022.g. i biti će objavljena u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/21-01/17
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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78.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i
32/20), te članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci, na 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2021. godine
donijelo je
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture
na području općine Oprisavci za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini,
sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20).
Članak 2.
Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s potrebama uređenja
zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju
posebnih propisa.
Troškovi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih
cijena građenja tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost
radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.
Članak 3.
Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o
komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:
- komunalnog doprinosa;
- komunalne naknade;
- iz cijene komunalne usluge;
- iz naknade za koncesiju;
- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;
- fondova Europske unije;
- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom
Članak 4.
Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu sadrži procjenu troškova
projektiranja, revizije, građenja/rekonstrukcije, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja
projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, te obuhvaća:
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GRAĐENJE JAVNE PROMETNE POVRŠINE-NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN
PROMET MOTORNIM VOZILIMA

I.

Pod građenjem javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
podrazumijeva se izgradnja staza u naselju Oprisavci. Planirani troškovi u 2022. godini procjenjuju se u
iznosu od 600.000,00 kn.
Red.
broj
1.
2.

II.

Opis radova
Pješačka staza – Oprisavci, Ulica hrvatskih
velikana od k.br.27 do k.br.53 cca 330 m
Pješačka staza –Oprisavci, Savska ulica od
k.br.101 do k.br.201 cca 3 00 m
UKUPNO:

Procjena troškova
građenja
300.000,00 kn
300.000,00 kn

Izvori financiranjakn
Opći prihodi i primici - 150.000,00
kn i Pomoći iz Proračuna kapitalne
150.000,00 kn
Opći prihodi i primici - - 300.000,00
kn

600.000,00 kn

GRAĐENJE GROBLJA

U smislu ovog programa pod građenjem groblja podrazumijeva se gradnja i opremanje groblja.
Troškovi predložene gradnje uređenja i opremanja groblja u 2022. godini procjenjuju se u iznosu od
90.000,00 kn.
Red.
broj
1.
2.

III.

Opis radova
Izgradnja ograde oko groblja u Oprisavcima,
cca 400 m metalne panel ograde
Izgradnja ograde oko groblja Zoljani
cca 200 m metalne panel ograde
UKUPNO:

Procjena troškova
građenja

Izvori financiranja
Opći prihodi i primici

60.000,00 kn

60.000,00 kn
Opći prihodi i primici 30.000,00 kn
30.000,00 kn
90.000,00 kn

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

U smislu ovog programa pod građenjem javne rasvjete podrazumijeva se modernizacija javne rasvjete
na području općine Oprisavci u svrhu rasvjetljavanja površina javne namjene energetski učinkovitim
rasvjetnim tijelima. Troškovi građenja javne rasvjete u 2022. godini procijenjeni su u iznosu od
1.500.000,00 kn.
Red.
broj
1.

Opis radova
Modernizacija javne rasvjete u svim naseljima
općine Oprisavci, zamjena starih energetski
neučinkovitih lampi novim LED lampama –
cca 700 lampi
UKUPNO:

Procjena troškova
građenja
1.500.000,00 kn

1.500.000,00 kn

Izvori financiranja
Namjenski primici od zaduživanja
- 1.500.000,00 kn
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GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Pod građenjem ostalih građevina javne namjene podrazumijeva se sufinanciranje EU projekta „Brod 3“ ,
a odnosi se na izradu studije izvodljivosti za sustav kanalizacije na području istočnog dijela Brodskoposavske županije. Troškovi navedenog projekta iznose 10.000,00 kn.
Red.
broj
1.

V.

Opis radova

Procjena troškova
građenja

Sufinanciranje EU projekt Brod 3 za izradu
studije izvodljivosti za sustav kanalizacije

10.000,00 kn

UKUPNO:

10.000,00 kn

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici
10.000,00 kn

GRAĐENJE OSTALIH GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

Pod ostalim građevinama javne namjene podrazumijeva se izgradnja ,nadzor i provedba vođenja
projekata, troškovi građenja ostalih građevina javne namjene za 2022. godinu procjenjuju se u iznosu od
500.000,00 kn.
Red.
broj
1.

2.

3.

4.

VI .

Opis radova
Poslovna zona Oprisavci- parcelacija poslovne
zone, k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci,
temeljem parcelacijskog elaborata
Poslovna zona Oprisavci -Projektna
dokumentacija za građenje komunalne
infrastrukture – cesta, plin, voda, kanalizacija,
električna energija, TK mreža.
Poslovna zona Oprisavci- I faza izgradnje
komunalne infrastrukture , postavljanje mreže
za el. energiju, telekomunikacije, plin i vodu,
te iskop i nasipanje pristupne ceste
Izgradnja solarne elektrane 30 KW – sala
Oprisavci
UKUPNO:

Procjena troškova
građenja
13.300,00 kn

86.700,00 kn

200.000,00 kn

200.000,00 kn

Izvori financiranja
Opći prihodi i primici
13.300,00 kn
Opći prihodi i primici 86.700,00 kn

Opći prihodi i primici
50.000,00 kn
Pomoći iz proračuna kapitalne150.000,00 kn
Opći prihodi i primici
200.000,00 kn

500.000,00 kn

GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Pod građenjem građevina za gospodarenje komunalnim otpadom podrazumijeva se izrada projekta,
izgradnja, nadzor i provedba vođenja projekata, troškovi građenja za 2022. godinu za ovu namjenu
procjenjuju se u iznosu od 1.000.000,00 kn.
Red.
broj
1.

2.

Opis radova
Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski
otpad u poslovnoj zoni Oprisavci na
novoformiranoj katastarskoj čestici nakon
parcelacije na k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci
Izrada projektno tehničke dokumentacije za
izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski
otpad u Poslovnoj zoni Oprisavci
UKUPNO:

Procjena troškova
građenja
925.000,00 kn

75.000, 00 kn

1.000.000,00 kn

Izvori financiranja
Opći prihodi i primici
125.000,00 kn
Fondovi EU- 800.000,00 kn
Opći prihodi i primici
75.000,00 kn
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Članak 5.
Financijska sredstva u iznosu 3.700.000,00 kn potrebna za građenje komunalne infrastrukture iz
članka 4. ovog Programa planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2022 godinu.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2022.g. i biti će objavljen u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/21-01/18
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

79.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19 ), članka 143. Zakon 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, 94/13152/14 , 07/17, 68/18 ,
98/19 i 64/20), članka 74. Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13,85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
(Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 5. sjednici održanoj 18.
prosinca 2021. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi, sportu, školstvu i ostalim društvenim djelatnostima
za 2022. godinu
Članak 1
Program javnih potreba u kulturi, sportu, školstvu i ostalim društvenim djelatnostima općine Oprisavci
za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i
manifestacije u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu, te ostalim društvenim djelatnostima
od značenja za Općinu Oprisavci, kao i za njenu promociju na svim razinama suradnje.
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Programom se posebice utvrđuju potrebe u predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče kulturno –
umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u 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.
Ovim Programom utvrđen je raspored sredstava kako slijedi:
R. BR.

OPIS

PLAN
KN

1.

VJERSKE ZAJEDNICE

1.1.

Tekuće donacije vjerskim zajednicama

2.

KULTURA

2.1.

Tekuće donacije udrugama građ.

80.000,00

2.2.

Ostale tekuće donacije

30.000,00

3.

MANIFESTACIJE

3.1.

Usluge promidžbe i informiranja

20.000,00

3.2.

Reprezentacija

30.000,00

4.

OBILJEŽAVANJA DANAopćine

4.1.

Usluge promidžbe i informiranja

5.

SPORTSKA DRUŠTVA

5.1.

Tekuće donacije sportskim društvima

6.

20.000,00

20.000,00

225.000,00

VATROGASTVO, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

6.1.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- vatrogastvo

12.000,00

6.2.

Ostale tekuće donacije DVD

180.000,00

6.3.

Zaštita i spašavanje- intelektualne usluge

12.000,00

6.4.

Ostale tekuće donacije HGSS

5.000,00

7.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

7.1.

Intelektualne usluge-predškola

30.000,00

7.2.

Sufinanciranje vrtića

65.000,00

7.3.

Namještaj i oprema vrtića

100.000,00

8.

OSNOVNO OBRAZOVANJE

8.1.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna-škola prehrana djece

70.000,00

8.2.

Nabava radnih bilježnica

80.000,00

8.3.

Kapitalne pomoći -OŠ

10.000,00
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SREDNJE ŠKOLSTVO
Prijevoz učenika

10.

30.000,00

VISOKO ŠKOLSTVO
Pomoć studentima

70.000,00

11.

OSTALE DONACIJE

11.1.

Ostale tekuće donacija LAG

20.000,00

11.2.

Ostale tekuće donacije

10.000,00

11.3.

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama

2.000,00

11.4.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

10.000,00

UKUPNO:

1.131.000,00 kn

Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se u
Proračunu općine Oprisavci za 2022. godinu.
Članak 4.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni opravdati dostavom ovjerenih financijskih
izvještaja od strane Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom dokumentacijom iz koje se na
transparentan način može dobiti uvid u nabavu određene opreme, odnosno primljene usluge, a za koja su
korištena dodijeljena proračunska sredstva.
Članak 5.
Program javnih potreba u kulturi, sportu, školstvu i ostalim društvenim djelatnostima za 2022.g.
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu 1.siječnja 2022.
godine.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/21-01/19
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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80.
Na temelju članka 72. Stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (Narodne
novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 11/21) Općinsko vijeće općine Oprisavci na 5. sjednici održanoj 18. prosinca
2021. godine, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu:
Program) na području općine Oprisavci za 2022. godinu za slijedeće djelatnosti:
-

Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
Održavanje javnih zelenih površina
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje građevina i uređaja javne namjene
Održavanje groblja
Održavanje odvodnje oborinskih voda
Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Prikaz: komunalnih djelatnosti, planiranog iznosa i izvora sredstava:
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Komunalne djelatnosti
Održavanje nerazvrstanih cesta:
- uređenje otresišta na izlazu s poljskih puteva
na glavnu cestu po potrebi u naseljima općine cca 600 m
- održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva na području općine Oprisavci po
potrebi - cca 70000 m2
Održavanje javnih prometnih površina na kojima
nije dopušten promet motornim vozilima:
- održavanje javnih površina. parkirališta,
putova staza, trga i drugih površina ispred
javnih objekata,
cca 6000 m2 – 7 puta godišnje
Održavanje javnih zelenih površina
- košenje javnih zelenih površina,
- sadnja višegodišnjih nasada
- održavanje cvjetnih gredica,
- obrezivanje stabala i grmova,
- ukrašavanje naselja,
-održavanje opreme na dječjim igralištima,
- fitosanitarna zaštita bilja,
- održavanje popločenih i nasipanih površina u
parkovima
cca 53000 m2
Održavanje čistoće javnih površina
- održavanje čistoće javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci:
1-2 puta mjesečno
- uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza ,
javnih površina i dr. (po potrebi)
- uklanjanje otpada s javnih površina 1-2 puta
mjesečno
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera 12 puta mjesečno
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne
namjene
- održavanje autobusnih stajališta
u svim
naseljima općine Oprisavci-cca 18 autobusnih
stajališta po potrebi- održavanje spomenika- 1 spomenik u naselju
Prnjavor
Održavanje groblja
- poslovi čišćenja mrtvačnica,
- obrezivanje stabala i tuja,
- košnja travnatih površina,
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina,
- održavanje putova staza i prostora ispred
mrtvačnica od snijega,
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera .
cca 55000 m2 jednom mjesečno- 8 groblja

Plan 2022.g.

400.000,00 kn
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Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
400.000,00 kn

250.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
250.000,00 kn

170.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
170.000,00 kn

100.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
100.000,00 kn

70.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
70.000,00 kn

200.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
200.000,00 kn
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Održavanje odvodnja oborinskih voda
- zacjevljenje, pročišćavanje i
izmuljavanje kanala u svim
naseljima općine Oprisavci
(po potrebi)- cca 40 m

30.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
30.000,00 kn

Održavanje javne rasvjete
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne
rasvjete na području općine Oprisavci u 8 naselja
po potrebi
cca 30 lampi

70.000,00 kn

Opći prihodi i primici
70.000,00 kn

220.000,00 kn

Pomoći iz Poračunatekuće 220.000,00 kn

- energija- javna rasvjeta na području općine
Oprisavci u 8 naselja
UKUPNO:

1.510.000,00 kn

Članak 3.
Financijska sredstva u iznosu 1.510.000,00 kn potrebna za održavanje komunalne infrastrukture
iz članka 2. ovog Programa planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2022. godinu.
Članak 4.
Ovaj program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu 01. siječnja 2022. godine.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/21-01/20
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

Broj: 45
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81.
Na temelju članka 49. Stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18,115/18 i 98/19) i članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 5. sjednici održanoj 18. prosinca
2021. godine, donijelo je
PROGRAM
korištenja 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
Oprisavci za 2022.godinu
Članak 1.
Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2022. godinu
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
Oprisavci za financiranje troškova vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 2.
Sredstva se mogu koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, uređenje ruralnog prostora 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.
Članak 3.
Prihod od prodaje, koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
planira se u Proračunu općine Oprisavci za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 285.000,00 kn i to:
- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta -270.000,00 kn
- prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta – 15.000,00 kn
Članak 4.
Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od prodaje
i zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod općine Oprisavci te trošiti po planiranim
pozicijama.
Članak 5.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Oprisavci za 2022. godinu i stupa na snagu
1.siječnja 2022.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/21-01/21
URBROJ: 2182/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

82.
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 , 130/17,
98/19, 64/20 i 138/20), Odluke o pravima iz socijalnoj skrbi općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 2/15) i članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 11/21) Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 5. sjednici održanoj 18.
prosinca 2021. godine, donijelo je
PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Oprisavci za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se način i iznos financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici socijalne
skrbi, način i iznos financiranja humanitarnih udruga i organizacija i zaštite zdravlja ljudi na području
općine Oprisavci za 2022.g.
Članak 2.
Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s teškoćama u razvoju i drugim korisnicima socijalne
skrbi u Proračunu općine Oprisavci za 2022.godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od
205.000,00 kuna za slijedeće namjene:
1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje Općina Oprisavci korisniku zajamčene minimalne
naknade koji ima prebivalište na području općine Oprisavci. Troškovi stanovanja u smislu Zakona o
socijalnoj skrbi su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode,
odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima, sukladno Odluci o pravima iz
socijalne skrbi općine Oprisavci. Za ovu namjenu u Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 50.000,00
kn.

Broj: 45
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2. OSTALI OBLICI SOCIJALNIH POMOĆI
a) Jednokratne pomoći
Jednokratnu novčanu pomoć odobrava općinski načelnik, a može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog
trenutačnih okolnosti (npr.bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla i sl.) nisu
u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Istoj osobi ili obitelji
jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše jedan puta godišnje i to u najvišem
pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn osim u izuzetno izvanrednim okolnostima kada iznos može biti i
veći od 1.000,00 kn. Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj odrediti će odlukom
općinski načelnik.
Za ovu namjenu u Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 65.000,00 kn.
b) Pomoć za novorođenu djecu
Ova pomoć može se odobriti obitelji po njihovom zahtjevu, za prvo dijete 2.500,00 kn, drugo dijete
4.000,00 kn i svako slijedeće dijete 6.000,00 kn temeljem Odluke općinskog načelnika o jednokratnoj
financijskoj pomoći za novorođenu djecu s područja općine Oprisavci kojom su uređeni uvjeti, način,
visina i postupak za ostvarivanje prava na pomoć. Za ovu namjenu u Proračunu su predviđena sredstva u
iznosu 80.000,00 kn.
c) Pravo na troškove ogrijeva
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrijeva na
način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave. Za ovu namjenu u
Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 10.000,00 kn.
Članak 3.
SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA
Za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu općine Oprisavci za 2022.
godinu predviđena su financijska sredstva u iznosu 45.000,00 kn:
a)
b)

Crveni križ
40.000,00 kn
Program pomoć i njega u kući – 5.000,00 kn

Članak 4.
ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
Deratizacija i dezinsekcija na području općine Oprisavci u pravilu se provodi dva puta
godišnje, a sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu općine Oprisavci za 2022.g.
u iznosu 150.000,00 kn.
Članak 5.
Financijska sredstva u iznosu 400.000,00 kn potrebna za provedbu ovog Programa planirana
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su u Proračunu općine Oprisavci za 2022 godinu.
Članak 6
Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu 01. siječnja 2022.g.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/21-01/22
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

83.
Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19,
32/20 i 145/20) i članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik „Brodsko-posavske županije“
br. 11/21) Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 5 sjednici održanoj 18. prosinca 2021. godine,
donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Oprisavci u 2022. godini.
Članak 2.
U 2022. godini planiraju se prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 6.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Oprisavci, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Oprisavci u
2022. godini.

Broj: 45
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Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Oprisavci za 2021. godinu i stupa na snagu 1.
siječnja 2022.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/21-0123
URBROJ: 2182/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

84.
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) te članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21) Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 5. sjednici
održanoj 18. prosinca 2021. godine, donijelo je
PROGRAM
utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2022. g.
Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u
Proračunu općine Oprisavci za 2022. u iznosu od 70.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošiti će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.
godinu, i to za:
-uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u Općini Oprisavci
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Članak 3.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Oprisavci za 2022 godinu i stupa na snagu 1.
siječnja 2022.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/21-01/24
URBROJ: 2182/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

85.
Na temelju članka 26. stavak 2. i 3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i članka 37. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21.), općinski načelnik općine Oprisavci donosi:
ODLUKU
o donošenju Provedbenog programa općine Oprisavci
za razdoblje 2021. - 2025. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Provedbeni programa općine Oprisavci za razdoblje od 2021.- 2025.
godine.
Članak 2.
Tekst Provedbenog programa općine Oprisavci za razdoblje 2021-2025. godine nalazi se u
prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
Klasa: 023-05/21-01/26
Urbroj: 2178/14-02-21-1
Oprisavci, 21. prosinca 2021.g.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.
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86.
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, 98/19 i 144/20) i temeljem
članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2021. godine, donosi:
ODLUKU
o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima
s područja općine Oprisavci (akademska godina 2021./2022.)
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava jednokratnu pomoć/potporu studentima koji imaju
prebivalište na području općine Oprisavci u iznosu 1.500,00 kn, za akademsku godinu 2021./2022. za
svakog studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci.
Članak 2.
Pravo na pomoć imaju:
-

redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u
odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi uz uvjet da
roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini
Oprisavci veća od 500,00 kn do dana podnošenja zahtjeva.

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje)
godine nemaju pravo na pomoć.
Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2021/2022. za razdoblje od 01. listopada 2021. g. do 15.
srpnja 2022. g.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci da javnim pozivom na službenim web
stranicama općine Oprisavci (www.opcina-oprisavci.hr) obavijesti studente s područja općine Oprisavci
kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima.
Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka trebaju priložiti:
- uvjerenje da je redovni student i da prvi puta pohađa tekuću akademsku godinu
(2021./2022.),
- dokaz o apsolventskoj godini (za apsolvente),
- presliku osobne iskaznice,
- presliku indeksa, odnosno studentske iskaznice (iksice)
- presliku kartice žiro računa ili tekućeg računa.
Članak 4.
Studenti su dužni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu do 31. siječnja 2022. godine.
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Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna općine Oprisavci za 2022.g.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko - posavske
županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/21-01/35
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

87.
Na temelju članka 5. stavak 2. i članka 9. stavak 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19) i članka 29. Statuta općine
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci
na 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Oprisavci za 2022. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka u Općinskom vijeću općine Oprisavci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz proračuna općine
Oprisavci za 2022. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Oprisavci za 2022. godinu osigurana sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 40.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna općine Oprisavci za 2022. godinu imaju
političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.
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Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na
naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem
članka 6. ove Odluke.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna godišnje.
Članak 7.
Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako slijedi:
Redni
broj

Politička stranka/nezavisni
vijećnik

Broj
članova

Od toga žena

Raspoređena
sredstva

1.

HSS

1

0

1.000,00 kn

2.

HDZ

6

3

6.300,00 kn

3.

HSLS

1

0

1.000,00 kn

4.

MIJO VLADIĆ

1

0

1.000,00 kn

5.

STJEPAN NOVOSELOVIĆ

1

0

1.000,00 kn

6.

STIPO DŽAMBO

1

0

1.000,00 kn

7.

IGOR TERZIĆ

1

0

1.000,00 kn

8.

ANTUN UREMOVIĆ

1

0

1.000,00 kn

UKUPNO

13.300,00 kn

Ostale tekuće donacije
političkim strankama

26.700,00 kn
UKUPNO

40.000,00 kn
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Članak 8.
Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun
političke stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci do kraja
tekuće godine.
Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim
financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke za osobne potrebe.
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu
osam dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/21-01/36
UR.BROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

88.

Na temelju članka 29. Statuta općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br.11/21) Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2021. godine donijelo je
slijedeću:
ODLUKU
o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
Članak 1.
Općina Oprisavci pristupa osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (u daljnjem
tekstu: LAGUR), koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa dionika razvoja jedinstvenog
ribarstvenog područja u svrhu djelovanja na razvoju ribarstva, akvakulture i svih drugih djelatnosti u
ruralnom prostoru, te jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne i područne (regionalne) samouprave
razvijanjem sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju
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ribarstvenog i ukupnog područja te lokalne zajednice kao drugo navedeno u prijedlogu Statuta LAGURa.
Članak 2.
Općina Oprisavci stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a danom osnivanja LAGUR-a,
sukladno Zakonu o udrugama i Statutu LAGUR-a.
Članak 3.
Prava općine Oprisavci, kao člana LAGUR-a su birati i biti birana u sva tijela LAGUR-a,
sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAGUR-a, odlučivati o sredstvima i imovini
LAGUR-a, sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava utvrđena Statutom
LAGUR-a.
Obveza je općine Oprisavci redovito plaćati članarinu, koja će biti određena aktom LAGUR-a, te
pomagati rad LAGUR-a dotacijom iz svog Proračuna kao i svojim stručnim znanjem, savjetima i
svakom drugom podrškom, u skladu s mogućnostima općine Oprisavci.
Članak 4.
Predstavnik općine Oprisavci u LAGUR-u je općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti
predstavljati Općinu Oprisavci u tijelima LAGUR-a.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
KLASA:023-05/21-01/37
URBROJ:2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Franjo Klenuk , v.r.
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89.
Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj
52/18) i čl. 29 Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 11/21)
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2021. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Plana upravljanja imovinom
u vlasništvu općine Oprisavci za 2022. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oprisavci za 2022.
godinu kojeg je Općina Oprisavci u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju
državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oprisavci za 2022.
godinu. Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oprisavci za 2022. godinu donosi
Općinsko vijeće općine Oprisavci za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću godinu.
Članak 3.
Općina Oprisavci dužna je do 30. rujna tekuće godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje
Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oprisavci za prethodnu
godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a objavit će se na službenoj web stranici općine Oprisavci i dostupna je javnosti u
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/21-01/38
URBROJ:2178/14-01-21-1
Oprisavci, 18. prosinca 2021.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Franjo Klenuk, v.r.
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90.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17-pročišćeni tekst, 144/20), članaka 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom
imovinom („Narodne novine“, broj 52/18), te članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/21) Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 18. prosinca
2021. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oprisavci za razdoblje od
2021. do 2027. godine
Članak 1.
Usvaja se Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oprisavci za razdoblje od 2021.
do 2027. (dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom
imovinom („Narodne novine“, broj 52/18) donesena za razdoblje od sedam godina. U Strategiji su
određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne
interese općine Oprisavci i Republike Hrvatske.
Članak 2.
Strategija se objavljuje u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije i na službenim
Internetskim stranicama općine Oprisavci u skladu sa čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/21-01/39
URBROJ: 2178/14-01-21-1
Oprisavci,18. prosinca 2021.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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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
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