
God. XXIV 29. veljače 2016.

SADRŽAJ:

ISSN 1846-0267

Županija: 13. Rješenje o ništavosti Odluke o 
produljenju ugovora o zakupu prava 

- akti župana: lova  ................................................
14. Rješenje o ništavosti Odluke o 

8. Rješenje o dopuni Rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava 
utvrđivanju brojčanih oznaka za lova  ................................................
obavljanje poslova iz samoupravnog 15. Rješenje o ništavosti Odluke o 
djelovanja županija, gradova i produljenju ugovora o zakupu prava 
općina na području Brodsko- lova  ................................................
posavske županije  .......................... 16. Rješenje o ništavosti Odluke o 

9. Rješenje o razrješenju i imenovanju produljenju ugovora o zakupu prava 
novog člana/ice Odbora za praćenje lova  ................................................
Interreg IPA Programa preko-
granične suradnje Hrvatska - Srbija 
od 2014. - 2020. godine  ................... Općina Garčin:

10. Rješenje o razrješenju ravnatelja 
Zavoda za prostorno uređenje 6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 
Brodsko-posavske županije  ............ 2015. godinu  ..................................

11. Rješenje o imenovanju v.d. ravna- 7. Plan prijema u službu za 2016. 
telja Zavoda za prostorno uređenje godinu  ............................................
Brodsko-posavske županije  ............ 8. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za provođenje javnog natječaja za 
obavljanje komunalne djelatnosti 

- ostali akti: održavanja groblja na temelju 
ugovora o povjeravanju komunalnih 

12. Rješenje o ništavosti Odluke o poslova  ..........................................
produljenju ugovora o zakupu prava 9. Plan nabave za 2016. godinu  ...........
lova  ................................................ 10. Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

Broj: 2/2016.

157

158

158

159

159

160

162

163

165

167

171

172
173



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 154

izvješća o vršenju komunalne usluge javnog dobra u općoj uporabi - 
održavanja groblja  .......................... neotuđivog vlasništva općine Garčin

11. Zaključak o usvajanju Godišnjeg 24. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
izvješća o izvršenju ugovora o cesta na području općine Garčin, kao 
koncesiji za obavljanje komunalne javnog dobra u općoj uporabi - 
djelatanosti odvoza otpada  .............. neotuđivog vlasništva općine Garčin

12. Zaključak o usvajanju Izvješća o 25. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
radu općinskog načelnika za period cesta na području općine Garčin, kao 
1.7. do 31. 12. 2015. godine  ............. javnog dobra u općoj uporabi - 

13. Odluka o odabi ru osobe za neotuđivog vlasništva općine Garčin
obavljanje komunalne djelatnosti 26. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
održavanja nerazvrstanih cesta na cesta na području općine Garčin, kao 
području općine Garčin  ................... javnog dobra u općoj uporabi - 

14. Odluka o raspoređivanju sredstava neotuđivog vlasništva općine Garčin
za financiranje političkih stranaka 27. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
zastupljenih u Općinskom vijeću cesta na području općine Garčin, kao 
općine Garčin za 2016. godinu  ........ javnog dobra u općoj uporabi - 

15. Odluka o zakupu i kupoprodaji neotuđivog vlasništva općine Garčin
poslovnih prostora u vlasništvu 28. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
općine Garčin  ................................. cesta na području općine Garčin, kao 

16. Rješenje o raskidu ugovora o zakupu javnog dobra u općoj uporabi - 
poljoprivrednog zemljišta u vlasni- neotuđivog vlasništva općine Garčin
štvu RH na području općine Garčin 29. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
br. 04/08  ......................................... cesta na području općine Garčin, kao 

17. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 30. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

18. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 31. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

19. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 32. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

20. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 33. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

21. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 34. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

22. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 35. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

23. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin

176

176

177

177

178

179

186

187

188

188

189

190

191

191

192

193

194

196

196

197

198

198

199

200

201

202



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 155

36. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 49. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

37. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 50. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

38. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 51. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

39. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 52. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

40. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 53. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

41. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 54. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

42. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 55. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

43. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 56. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

44. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 57. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

45. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 58. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

46. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin
javnog dobra u općoj uporabi - 59.
neotuđivog vlasništva općine Garčin

47. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Garčin, kao 
javnog dobra u općoj uporabi - 60. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
neotuđivog vlasništva općine Garčin cesta na području općine Garčin, kao 

48. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih javnog dobra u općoj uporabi - 
cesta na području općine Garčin, kao neotuđivog vlasništva općine Garčin

Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta  na području općine Garčin,  
kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

203

205

205

206

207

207

208

209

210

211

212

212

213

214

214

215

216

216

217

219

219

220

221

221

222



61. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih Općina Okučani:
cesta na području općine Garčin, kao 
javnog dobra u općoj uporabi - 1. Rješenje o imenovanju člana 
neotuđivog vlasništva općine Garčin Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

62. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih Nova Gradiška  ...............................
cesta na području općine Garčin, kao 
javnog dobra u općoj uporabi - 
neotuđivog vlasništva općine Garčin Općina Sibinj:

63. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Garčin, kao 1. Odluka o imenovanju službenika za 
javnog dobra u općoj uporabi - informiranje  ...................................
neotuđivog vlasništva općine Garčin 2. Odluka o imenovanju zamjenika 

64. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih službenika za informiranje  ..............
cesta na području općine Garčin, kao 3. Odluka o ustroju službenog upisnika 
javnog dobra u općoj uporabi - o ostvarivanju prava na pristup 
neotuđivog vlasništva općine Garčin informacijama i ponovnu uporabu 

65. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih informacija u općini Sibinj  ..............
cesta na području općine Garčin, kao 4. Odluka o visini naknade (cjenik) 
javnog dobra u općoj uporabi - stvarnih materijalnih troškova  ........
neotuđivog vlasništva općine Garčin 5. Pravilnik o financiranju aktivnosti, 

66. Odluka o raspisivanju javnog projekata i/ili programa od interesa 
natječaja za dodjelu koncesije za za opće dobro koje provode udruge 
poslove sakupljanja i zbrinjavanja sredstvima Proračuna općine Sibinj
komunalnog otpada na području 6. Plan mreže dječjih vrtića na području 
općine Garčin  ................................. općine Sibinj  ..................................

7. Odluka o jednokratnoj novčanoj 
pomoći za opremu novorođenog 

Općina Klakar: djeteta  ............................................
8. Odluka o raspoređivanju sredstava 

3. Odluka o trgovini na malo izvan za financiranje političkih stranaka/ 
prodavaonica na području općine nezavisnih predstavnika zastuplje-
Klakar  ............................................ nih u Općinskom vijeću općine 

4. Odluka o raspoređivanju sredstava Sibinj u 2016. godini  .......................
za rad političkih stranaka i neza- 9. Odluka o davanju na povremeno 
visnih vijećnika zastupljenih u korištenje društvenih domova 
Općinskom vijeću općine Klakar za političkim strankama na području 
2016. godinu  .................................. općine Sibinj  ..................................

5. Odluka o proglašenju crkve Sv. Duha 10. Odluka o preimenovanju Stožera za 
u Gornjoj Bebrini kulturnim dobrom zaštitu i spašavanja općine Sibinj u 
od lokalnog značaja  ........................ Stožer civilne zaštite  .......................

6. Program utroška sredstava šumskog 11. Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke 
doprinosa za 2016. godinu  .............. o komunalnom doprinosu  ...............

7. Program utroška naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru za 2016. godinu  ...

8. Odluka o donošenju II. ciljanih 
izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Klakar  ...................

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 156

222

223

224

225

226

226

228

233

235

236

237

237

243

244

245

246

246

247

264

265

266

267

267

268



ŽUPANIJA

8. gradova i općina na području Brodsko-posavske 

županije, Klasa:035/02/15-01/03, urbroj:2178/1-

11-01-15-1 od 24. rujna 2015. na način da se iza 

Na temelju članka 5. Pravilnika o Ustanove za obrazovanje odraslih "Mato" Staro 

jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i Petrovo Selo (2178/23-02) dodaje nova brojčana 

brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata oznaka koja glasi:

(Narodne novine br. 38/88 i 75/93), župan 

Brodsko-posavske županije, donio je Dječju vrtić Ivančica Oriovac 2178/10-03

RJEŠENJE

Članak 2.

o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih 

oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

djelokruga županije, gradova i općina na objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

području Brodsko-posavske županije posavske županije"

Klasa  : 035-02/16-01/01

Članak 1. Urbroj: 2178/1-11-01-16-1

Slavonski Brod, 16. veljače 2016.

Ovim Rješenje dopunjuje se Rješenje o 

utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje Župan

poslova samoupravnog djelokruga županije, Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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- akti  župana:



9. 10.

Na temelju članka 56. Statuta Brodsko- Na temelju članka 26. stavak 5. Zakona o 

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko- prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 

posavske županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst), 153/13) i članka 22. stavak 4. Statuta Zavoda za 

župan Brodsko-posavske županije donio je prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, te 

članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 

RJEŠENJE ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

15/13 - pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske 

o razrješenju i imenovanju novog člana/ice županije, donio je

Odbora za praćenje Interreg IPA Programa 

prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija od RJEŠENJE

2014. do 2020. godine

o razrješenju ravnatelja Zavoda za prostorno 

uređenje Brodsko-posavske županije

I.

Dragan Jelić, dipl.ing. razrješuje se I.

dužnosti člana Odbora za praćenje Interreg IPA 

Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Igor Ćižmek, dipl.ing.arh., razrješuje se 

Srbija od 2014.  do 2020. godine. dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje 

Brodsko-posavske županije, s nadnevkom 29. 

veljače 2016.

II.

Tina Ribarić imenuje se za članicu Odbora II.

za praćenje Interreg IPA Programa prekogranične 

suradnje Hrvatska - Srbija od 2014. do 2020. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 

godine. vjesniku Brodsko-posavske županije".

Klasa  : 023-01/16-01/169

III. Urbroj: 2178/1-11-01-16-2

Slavonski Brod, 29. veljače 2016.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Župan

Brodsko-posavske županije". Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Klasa  : 023-01/16-01/148

Urbroj: 2178/1-11-01-16-1

Slavonski Brod, 22. veljače 2016.

Župan

Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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11. - ostali  akti:

Na temelju članka 26. stavak 5. Zakona o 12.

prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 

153/13) i članka 22. stavak 4. Statuta Zavoda za 

prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, te Ministarstvo poljoprivrede, na temelju 

članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije članka 77. b.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 

15/13 - pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

županije, donio je 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15. 

- ispravak), donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju v.d. ravnatelja Zavoda za 

prostorno uređenje Brodsko-posavske 1. Oglašava se n iš tavom Odluka o 

županije produljenju ugovora o zakupu prava lova 

( K l a s a :  U P / 1 - 3 2 3 - 0 1 / 1 5 - 0 1 / 2 5 ,  

Urbroj:2178/1-01-15-1) koju je dana 21. 

I. prosinca 2015. godine donijela Županijska 

skupština Brodsko-posavske županije (u 

Blaženka Veselinović, dipl.ing.arh., daljnjem tekstu: Odluka)

imenuje se za v.d. ravnateljice Zavoda za prostorno 2. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 

uređenje Brodsko-posavske župani je ,  s  vjesniku Brodsko-posavske županije".

nadnevkom 1. ožujka 2016.

Obrazloženje

II. Dana 15. veljače 2016. godine, Ured 

državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji 

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom dostavio je  ovom Ministarstvu preslike 25 odluka 

vjesniku Brodsko-posavske županije". o produljenju zakupa prava lova u zajedničkim 

lovištima ustanovljenim u Brodsko-posavskoj 

Klasa  : 023-01/16-01/168 županiji, a koje su bile na dnevnom redu 17. 

Urbroj: 2178/1-11-01-16-2 sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske 

Slavonski Brod, 29. veljače 2016. županije održane 21. prosinca 2015. godine. Kao 

prilog dostavljen je i Izvod iz zapisnika s 

Župan predmetne Sjednice. Uvidom u dostavljene odluke 

Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r. i Izvod iz zapisnika utvrđeno je da je Županijska 

skupština Brodsko-posavske županije donijela 

Odluku kojom je produljila Ugovor broj 12008 o 

zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 

lovištu broj: XII/108 - "JELAS" (klasa:323-01/07-

01/9, Urbroj: 2178/1-11-01-07-1 od 7. ožujka 

2007. godine) lovozakupnika Lovačkog društva 

"Jelas" Ruščica, Gajeva 22, Slavonski Brod, OIB: 

55222878424, a što je protivno odredbi članka 30. 

stavka 4. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" 

Broj: 240/05., 75/09. i 14/14.) i Prethodnoj 
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suglasnosti Ministarstva poljoprivrede (Klasa: Za istaknut je da se Odluka promatrala kao 

323-01/15-02/152, Urbroj: 525-11/0898-15-2 od pojedinačni neupravni akt predstavničkog tijela jer 

9. srpnja 2015. godine). Zakonom o lovstvu nije posebno propisano da 

Odredbom članka 30. stavka 4. Zakona o nadležno tijelo (Županijska skupština) produljenje 

lovstvu propisano je da se ugovor o zakupu prava lova rješava u upravnom postupku. Bez 

z a j e d n i č k o g  l o v i š t a  m o ž e  n a  z a h t j e v  obzira što nosi obilježja upravnog akta, ova Odluka 

lovozakupnika produljiti za isto razdoblje, uz donesena od Županijske skupštine je akt 

prethodnu suglasnost Ministarstva na podneseni poslovanja.

zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni 

optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka S obzirom na to da su u postupku donošenja 

1. tične 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., članka Odluke povrijeđeni i nepravilno primijenjeni 

97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. Zakon o lovstvu i Prethodna suglasnost 

stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovog Zakona. Ministarstva, valjalo je riješiti kao u izreci ovog 

Nadalje, stavkom 2. istoga članka propisano je da Rješenjea.

se zahtjev za produljenje ugovora podnosi županiji, 

odnosno Gradu Zagrebu najranije u zadanoj lovnoj Uputa o pravnom lijeku:

godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. 

Odluku o produljenju Ugovora donosi nadležno Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, 

tijelo u roku od 90 dana prije isteka Ugovora. već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod 

U skladu s navedenim člankom Zakona o mjesno nadležnog Upravnog suda u roku 30 dana 

lovstvu, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je od dana primitka ovog Rješenja.

Prethodnu suglasnost na podnesene zahtjeve za 

produljenje ugovora o zakupu prava lova u Klasa: 323-01/15-02/152

zajedničkim otvorenim lovištima Brodsko- Urbroj: 525-11/0898-16-9

posavske županije. Točkom 11. navedene Zagreb, 15. veljače 2016. godine

Prethodne suglasnosti ovo Ministarstvo je odbilo 

dati suglasnost na produljenje ugovora navedenog Ministar

u Odlucijer je utvrđeno da je podnesen Zahtjev za prof.dr.sc. Davor Romić

pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj koji 

predstavlja prepreku za produljenje u skladu s 

člankom 30. stavkom 4. Zakona o lovstvu.

Odredbom članka 77. b. stavka 1. 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, propisano je da nadzor zakonitosti 

po jed inačn ih neupravn ih aka ta  ko je  u  13.

samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i 

izvršna tijela općina, gradova i županija obavljaju 

nadležna središnja tijela državne uprave, svako u Ministarstvo poljoprivrede, na temelju 

svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. članka 77. b.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

Odredbom članka 77. b. stavka 2. točke 2. (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 

navedenog Zakona propisano je da će u provedbi 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

nadzora nadležno tijelo oglasit pojedinačni 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15. 

neupravni akt ništavim u slučaju ako je u postupku - ispravak), donosi

donošenja akata povrijeđen zakon, statut ili drugi 

opći akt jedinice, a toškom 4. istoga stavka ako je 

nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, 

odnosno opći akt.
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RJEŠENJE 1. tične 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., članka 

97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 

stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovog Zakona. 

1. Oglašava se n iš tavom Odluka o Nadalje, stavkom 2. istoga članka propisano je da 

produljenju ugovora o zakupu prava lova se zahtjev za produljenje ugovora podnosi županiji, 

(Klasa: UP/1-323-01/15-01/24, Urbroj: odnosno Gradu Zagrebu najranije u zadanoj lovnoj 

2178/1-01-15-1) koju je dana 21. prosinca godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. 

2015. godine donijela Županijska Odluku o produljenju Ugovora donosi nadležno 

skupština Brodsko-posavske županije (u tijelo u roku od 90 dana prije isteka Ugovora.

daljnjem tekstu: Odluka) U skladu s navedenim člankom Zakona o 

2. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom lovstvu, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je 

vjesniku Brodsko-posavske županije". Prethodnu suglasnost na podnesene zahtjeve za 

produljenje ugovora o zakupu prava lova u 

zajedničkim otvorenim lovištima Brodsko-

posavske županije. Točkom 11. navedene 

Obrazloženje Prethodne suglasnosti ovo Ministarstvo je odbilo 

dati suglasnost na produljenje ugovora navedenog 

Dana 15. veljače 2016. godine, Ured u Odlucijer je utvrđeno da je podnesen Zahtjev za 

državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj koji 

dostavio je  ovom Ministarstvu preslike 25 odluka predstavlja prepreku za produljenje u skladu s 

o produljenju zakupa prava lova u zajedničkim člankom 30. stavkom 4. Zakona o lovstvu.

lovištima ustanovljenim u Brodsko-posavskoj 

županiji, a koje su bile na dnevnom redu 17. Odredbom članka 77. b. stavka 1. 

sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

županije održane 21. prosinca 2015. godine. Kao samoupravi, propisano je da nadzor zakonitosti 

prilog dostavljen je i Izvod iz zapisnika s po jed inačn ih neupravn ih aka ta  ko je  u  

predmetne Sjednice. Uvidom u dostavljene odluke samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i 

i Izvod iz zapisnika utvrđeno je da je Županijska izvršna tijela općina, gradova i županija obavljaju 

skupština Brodsko-posavske županije donijela nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 

Odluku kojom je produljila Ugovor broj 12013 o svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom Odredbom članka 77. b. stavka 2. točke 2. 

lovištu broj: XII/113 - "BANOVCI" (klasa:323- navedenog Zakona propisano je da će u provedbi 

01/07-01/14, Urbroj: 2178/1-11-01-07-1 od 7. nadzora nadležno tijelo oglasit pojedinačni 

ožujka 2007. godine) lovozakupnika Lovačkog neupravni akt ništavim u slučaju ako je u postupku 

društva "SRNA" Banovci, Banovci 22, Bebrina, donošenja akata povrijeđen zakon, statut ili drugi 

OIB: 19189089325, a što je protivno odredbi opći akt jedinice, a toškom 4. istoga stavka ako je 

članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu ("Narodne nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, 

novine" Broj: 240/05., 75/09. i 14/14.) i Prethodnoj odnosno opći akt.

suglasnosti Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 

323-01/15-02/152, Urbroj: 525-11/0898-15-2 od Za istaknut je da se Odluka promatrala kao 

9. srpnja 2015. godine). pojedinačni neupravni akt predstavničkog tijela jer 

Odredbom članka 30. stavka 4. Zakona o Zakonom o lovstvu nije posebno propisano da 

lovstvu propisano je da se ugovor o zakupu nadležno tijelo (Županijska skupština) produljenje 

z a j e d n i č k o g  l o v i š t a  m o ž e  n a  z a h t j e v  prava lova rješava u upravnom postupku. Bez 

lovozakupnika produljiti za isto razdoblje, uz obzira što nosi obilježja upravnog akta, ova Odluka 

prethodnu suglasnost Ministarstva na podneseni donesena od Županijske skupštine je akt 

zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni poslovanja.

optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 
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S obzirom na to da su u postupku donošenja Obrazloženje

Odluke povrijeđeni i nepravilno primijenjeni 

Zakon o lovstvu i Prethodna suglasnost Dana 15. veljače 2016. godine, Ured 

Ministarstva, valjalo je riješiti kao u izreci ovog državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji 

Rješenjea. dostavio je  ovom Ministarstvu preslike 25 odluka 

o produljenju zakupa prava lova u zajedničkim 

Uputa o pravnom lijeku: lovištima ustanovljenim u Brodsko-posavskoj 

županiji, a koje su bile na dnevnom redu 17. 

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske 

već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod županije održane 21. prosinca 2015. godine. Kao 

mjesno nadležnog Upravnog suda u roku 30 dana prilog dostavljen je i Izvod iz zapisnika s 

od dana primitka ovog Rješenja. predmetne Sjednice. Uvidom u dostavljene odluke 

i Izvod iz zapisnika utvrđeno je da je Županijska 

Klasa: 323-01/15-02/152 skupština Brodsko-posavske županije donijela 

Urbroj: 525-11/0898-16-10 Odluku kojom je produljila Ugovor broj 12014 o 

Zagreb, 15. veljače 2016. godine zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 

lovištu broj: XII/114 - "SLAVONSKI KOBAŠ" 

Ministar (klasa:323-01/07-01/15, Urbroj: 2178/1-11-01-

prof.dr.sc. Davor Romić 07-1 od 7. ožujka 2007. godine) lovozakupnika 

Lovačkog društva "ORLJAVA" Slavonski Kobaš, 

J. Kozarca 2, OIB: 56970656668, a što je protivno 

odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu 

("Narodne novine" Broj: 240/05., 75/09. i 14/14.) i 

Prethodnoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede 

14. (Klasa: 323-01/15-02/152, Urbroj: 525-11/0898-

15-2 od 9. srpnja 2015. godine).

Odredbom članka 30. stavka 4. Zakona o 

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju lovstvu propisano je da se ugovor o zakupu 

članka 77. b.  Zakona o lokalnoj i područnoj z a j e d n i č k o g  l o v i š t a  m o ž e  n a  z a h t j e v  

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj lovozakupnika produljiti za isto razdoblje, uz 

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., prethodnu suglasnost Ministarstva na podneseni 

150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15. zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni 

- ispravak), donosi optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 

1. tične 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., članka 

RJEŠENJE 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 

stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovog Zakona. 

Nadalje, stavkom 2. istoga članka propisano je da 

1. Oglašava se n iš tavom Odluka o se zahtjev za produljenje ugovora podnosi županiji, 

produljenju ugovora o zakupu prava lova odnosno Gradu Zagrebu najranije u zadanoj lovnoj 

(Klasa: UP/1-323-01/15-01/23, Urbroj: godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. 

2178/1-01-15-1) koju je dana 21. prosinca Odluku o produljenju Ugovora donosi nadležno 

2015. godine donijela Županijska tijelo u roku od 90 dana prije isteka Ugovora.

skupština Brodsko-posavske županije (u U skladu s navedenim člankom Zakona o 

daljnjem tekstu: Odluka) lovstvu, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je 

2. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom Prethodnu suglasnost na podnesene zahtjeve za 

vjesniku Brodsko-posavske županije". produljenje ugovora o zakupu prava lova u 

zajedničkim otvorenim lovištima Brodsko-

posavske županije. Točkom 11. navedene 
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Prethodne suglasnosti ovo Ministarstvo je odbilo Klasa: 323-01/15-02/152

dati suglasnost na produljenje ugovora navedenog Urbroj: 525-11/0898-16-11

u Odlucijer je utvrđeno da je podnesen Zahtjev za Zagreb, 15. veljače 2016. godine

pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj koji 

predstavlja prepreku za produljenje u skladu s Ministar

člankom 30. stavkom 4. Zakona o lovstvu. prof.dr.sc. Davor Romić

Odredbom članka 77. b. stavka 1. 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, propisano je da nadzor zakonitosti 

po jed inačn ih neupravn ih aka ta  ko je  u  

samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i 15.

izvršna tijela općina, gradova i županija obavljaju 

nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 

svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. Ministarstvo poljoprivrede, na temelju 

Odredbom članka 77. b. stavka 2. točke 2. članka 77. b.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

navedenog Zakona propisano je da će u provedbi (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 

nadzora nadležno tijelo oglasit pojedinačni 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

neupravni akt ništavim u slučaju ako je u postupku 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15. 

donošenja akata povrijeđen zakon, statut ili drugi - ispravak), donosi

opći akt jedinice, a toškom 4. istoga stavka ako je 

nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, RJEŠENJE

odnosno opći akt.

Za istaknut je da se Odluka promatrala kao 1. Oglašava se n iš tavom Odluka o 

pojedinačni neupravni akt predstavničkog tijela jer produljenju ugovora o zakupu prava lova 

Zakonom o lovstvu nije posebno propisano da (Klasa: UP/1-323-01/15-01/22, Urbroj: 

nadležno tijelo (Županijska skupština) produljenje 2178/1-01-15-1) koju je dana 21. prosinca 

prava lova rješava u upravnom postupku. Bez 2015. godine donijela Županijska 

obzira što nosi obilježja upravnog akta, ova Odluka skupština Brodsko-posavske županije (u 

donesena od Županijske skupštine je akt daljnjem tekstu: Odluka)

poslovanja. 2. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije".

S obzirom na to da su u postupku donošenja 

Odluke povrijeđeni i nepravilno primijenjeni 

Zakon o lovstvu i Prethodna suglasnost 

Ministarstva, valjalo je riješiti kao u izreci ovog Obrazloženje

Rješenjea.

Dana 15. veljače 2016. godine, Ured 

Uputa o pravnom lijeku: državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji 

dostavio je  ovom Ministarstvu preslike 25 odluka 

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, o produljenju zakupa prava lova u zajedničkim 

već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod lovištima ustanovljenim u Brodsko-posavskoj 

mjesno nadležnog Upravnog suda u roku 30 dana županiji, a koje su bile na dnevnom redu 17. 

od dana primitka ovog Rješenja. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske 

županije održane 21. prosinca 2015. godine. Kao 

prilog dostavljen je i Izvod iz zapisnika s 

predmetne Sjednice. Uvidom u dostavljene odluke 
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i Izvod iz zapisnika utvrđeno je da je Županijska izvršna tijela općina, gradova i županija obavljaju 

skupština Brodsko-posavske županije donijela nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 

Odluku kojom je produljila Ugovor broj 12024 o svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom Odredbom članka 77. b. stavka 2. točke 2. 

lovištu broj: XII/124 - "GAJEVI" (klasa:323- navedenog Zakona propisano je da će u provedbi 

01/07-01/259, Urbroj: 2178/1-11-01-07-1 od 7. nadzora nadležno tijelo oglasit pojedinačni 

ožujka 2007. godine) lovozakupnika Lovačkog neupravni akt ništavim u slučaju ako je u postupku 

društva "ŠLJUKA" Nova Gradiška, Kovačevac bb, donošenja akata povrijeđen zakon, statut ili drugi 

OIB: 19111149319, a što je protivno odredbi opći akt jedinice, a toškom 4. istoga stavka ako je 

članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu ("Narodne nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, 

novine" Broj: 240/05., 75/09. i 14/14.) i Prethodnoj odnosno opći akt.

suglasnosti Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 

323-01/15-02/152, Urbroj: 525-11/0898-15-2 od Za istaknut je da se Odluka promatrala kao 

9. srpnja 2015. godine). pojedinačni neupravni akt predstavničkog tijela jer 

Odredbom članka 30. stavka 4. Zakona o Zakonom o lovstvu nije posebno propisano da 

lovstvu propisano je da se ugovor o zakupu nadležno tijelo (Županijska skupština) produljenje 

z a j e d n i č k o g  l o v i š t a  m o ž e  n a  z a h t j e v  prava lova rješava u upravnom postupku. Bez 

lovozakupnika produljiti za isto razdoblje, uz obzira što nosi obilježja upravnog akta, ova Odluka 

prethodnu suglasnost Ministarstva na podneseni donesena od Županijske skupštine je akt 

zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni poslovanja.

optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 

1. tične 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., članka S obzirom na to da su u postupku donošenja 

97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. Odluke povrijeđeni i nepravilno primijenjeni 

stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovog Zakona. Zakon o lovstvu i Prethodna suglasnost 

Nadalje, stavkom 2. istoga članka propisano je da Ministarstva, valjalo je riješiti kao u izreci ovog 

se zahtjev za produljenje ugovora podnosi županiji, Rješenjea.

odnosno Gradu Zagrebu najranije u zadanoj lovnoj 

godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Uputa o pravnom lijeku:

Odluku o produljenju Ugovora donosi nadležno 

tijelo u roku od 90 dana prije isteka Ugovora. Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, 

U skladu s navedenim člankom Zakona o već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod 

lovstvu, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je mjesno nadležnog Upravnog suda u roku 30 dana 

Prethodnu suglasnost na podnesene zahtjeve za od dana primitka ovog Rješenja.

produljenje ugovora o zakupu prava lova u 

zajedničkim otvorenim lovištima Brodsko- Klasa: 323-01/15-02/152

posavske županije. Točkom 11. navedene Urbroj: 525-11/0898-16-12

Prethodne suglasnosti ovo Ministarstvo je odbilo Zagreb, 15. veljače 2016. godine

dati suglasnost na produljenje ugovora navedenog 

u Odlucijer je utvrđeno da je podnesen Zahtjev za Ministar

pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj koji prof.dr.sc. Davor Romić

predstavlja prepreku za produljenje u skladu s 

člankom 30. stavkom 4. Zakona o lovstvu.

Odredbom članka 77. b. stavka 1. 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, propisano je da nadzor zakonitosti 

po jed inačn ih neupravn ih aka ta  ko je  u  

samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i 
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16. suglasnosti Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 

323-01/15-02/152, Urbroj: 525-11/0898-15-2 od 

9. srpnja 2015. godine).

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju Odredbom članka 30. stavka 4. Zakona o 

članka 77. b.  Zakona o lokalnoj i područnoj lovstvu propisano je da se ugovor o zakupu 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj z a j e d n i č k o g  l o v i š t a  m o ž e  n a  z a h t j e v  

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., lovozakupnika produljiti za isto razdoblje, uz 

150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15. prethodnu suglasnost Ministarstva na podneseni 

- ispravak), donosi zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni 

optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 

RJEŠENJE 1. tične 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., članka 

97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 

stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovog Zakona. 

1. Oglašava se n iš tavom Odluka o Nadalje, stavkom 2. istoga članka propisano je da 

produljenju ugovora o zakupu prava lova se zahtjev za produljenje ugovora podnosi županiji, 

(Klasa: UP/1-323-01/15-01/21, Urbroj: odnosno Gradu Zagrebu najranije u zadanoj lovnoj 

2178/1-01-15-1) koju je dana 21. prosinca godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. 

2015. godine donijela Županijska Odluku o produljenju Ugovora donosi nadležno 

skupština Brodsko-posavske županije (u tijelo u roku od 90 dana prije isteka Ugovora.

daljnjem tekstu: Odluka) U skladu s navedenim člankom Zakona o 

2. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom lovstvu, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je 

vjesniku Brodsko-posavske županije". Prethodnu suglasnost na podnesene zahtjeve za 

produljenje ugovora o zakupu prava lova u 

zajedničkim otvorenim lovištima Brodsko-

posavske županije. Točkom 11. navedene 

Obrazloženje Prethodne suglasnosti ovo Ministarstvo je odbilo 

dati suglasnost na produljenje ugovora navedenog 

Dana 15. veljače 2016. godine, Ured u Odlucijer je utvrđeno da je podnesen Zahtjev za 

državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj koji 

dostavio je  ovom Ministarstvu preslike 25 odluka predstavlja prepreku za produljenje u skladu s 

o produljenju zakupa prava lova u zajedničkim člankom 30. stavkom 4. Zakona o lovstvu.

lovištima ustanovljenim u Brodsko-posavskoj 

županiji, a koje su bile na dnevnom redu 17. Odredbom članka 77. b. stavka 1. 

sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

županije održane 21. prosinca 2015. godine. Kao samoupravi, propisano je da nadzor zakonitosti 

prilog dostavljen je i Izvod iz zapisnika s po jed inačn ih neupravn ih aka ta  ko je  u  

predmetne Sjednice. Uvidom u dostavljene odluke samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i 

i Izvod iz zapisnika utvrđeno je da je Županijska izvršna tijela općina, gradova i županija obavljaju 

skupština Brodsko-posavske županije donijela nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 

Odluku kojom je produljila Ugovor broj 12009 o svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom Odredbom članka 77. b. stavka 2. točke 2. 

lovištu broj: XII/109 - "VRANOVCI" (klasa:323- navedenog Zakona propisano je da će u provedbi 

01/07-01/10, Urbroj: 2178/1-11-01-07-1 od 7. nadzora nadležno tijelo oglasit pojedinačni 

ožujka 2007. godine) lovozakupnika Lovačkog neupravni akt ništavim u slučaju ako je u postupku 

društva "CEROVAC" Tomica, Sv. Ružarije 40,  donošenja akata povrijeđen zakon, statut ili drugi 

OIB: 03000858544, a što je protivno odredbi opći akt jedinice, a toškom 4. istoga stavka ako je 

članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu ("Narodne nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, 

novine" Broj: 240/05., 75/09. i 14/14.) i Prethodnoj odnosno opći akt.
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Za istaknut je da se Odluka promatrala kao Uputa o pravnom lijeku:

pojedinačni neupravni akt predstavničkog tijela jer 

Zakonom o lovstvu nije posebno propisano da Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, 

nadležno tijelo (Županijska skupština) produljenje već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod 

prava lova rješava u upravnom postupku. Bez mjesno nadležnog Upravnog suda u roku 30 dana 

obzira što nosi obilježja upravnog akta, ova Odluka od dana primitka ovog Rješenja.

donesena od Županijske skupštine je akt 

poslovanja. Klasa: 323-01/15-02/152

Urbroj: 525-11/0898-16-13

S obzirom na to da su u postupku donošenja Zagreb, 15. veljače 2016. godine

Odluke povrijeđeni i nepravilno primijenjeni 

Zakon o lovstvu i Prethodna suglasnost Ministar

Ministarstva, valjalo je riješiti kao u izreci ovog prof.dr.sc. Davor Romić

Rješenjea.
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OPĆINA  GARČIN

6.

09/09 i 5/13), a u svezi s člankom 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) 
načelnik Općine Garčin donosi

IZMJENU I DOPUNU 

PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Sukladno Proračunu općine Garčin za 2015. godinu utvrđuje se Plan nabave općine Garčin za 2015. godinu 
kako slijedi:

Na temelju članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 
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Napomena: crvenom bojom označene su aktivnosti 7.

koje su vršene tijekom 2015. godine, a nisu 

planirane Planom nabave.

Na temelju članka 10. Zakona o 

Članak 3. službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

Općina Garčin (u daljnjem tekstu: Naručitelj) novine“ broj 86/08 i 61/11), a u skladu Proračunom 

obvezna je Plan nabave objaviti na internetskim općine Garčin za 2016. godinu, KLASA: 021-

stranicama u roku 60 dana od dana donošenja 01/15-01/, URBROJ: 2178/06-01-15-1 od 14. 

Proračuna općine Garčin. Ako je potrebno, prosinca 2015. godine, načelnik općine Garčin 

Naručitelj može izmijeniti i dopuniti Plan nabave, a donosi

sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo 
PLAN PRIJMA U SLUŽBUnaznačene u odnosu na osnovni Plan nabave. Sve 

za 2016. godinuizmjene i dopune Plana nabave Naručitelj odmah 

objavljuje na internetskim stranicama.

I.

Članak 4. Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin 
KLASA: 119-01/14-01/327, URBROJ: 2178/06-Postupak nabave provodi se sukladno odredbama 
03-14-1 od 31. prosinca 2014. godine, utvrđeno je da Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 
su nepopunjena sljedeća radna mjesta:

90/11, 83/13 i 143/13)

- stručni suradnik za proračun, financije i 
računovodstvo

Članak 5. - komunalni referent – 1 izvršitelj
- referent - komunalni redar – 1 izvršitelj
- spremačica – domar – 1 izvršiteljOvaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, 

a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-
Os ta l a  r adna  mjes t a  p redv iđena  

posavske županije“ i na internetskim stranicama 
Pravilnikom o unutarnjem redu popunjena su na 

općine Garčin. neodređeno vrijeme.

OPĆINSKI  NAČELNIK
II.OPĆINE  GARČIN

U 2016. godini planira se prijam u službu na Klasa  :  022-01/15-01/319
radno mjesto referent – komunalni redar – 1 

Urbroj: 2178/06-03-13-01 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Garčin, 23. prosinca 2015.

III.Načelnik općine Garčin

Mato Grgić, dipl.iur., v.r.
U 2016. godini ne planira se prijam u službu 

vježbenika.
U 2016. godini planira se prijam na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2 
(dvije) osobe sa završenim dodiplomskim ili 
diplomskim obrazovanjem.
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IV. definiranje uvjeta sposobnosti i kriterija za 
odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, 2. pregled i ocjena pristiglih ponuda, u skladu 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- s pravil ima iz  dokumentaci je  za 
posavske županije“ i na Internet stranici općine nadmetanje,
Garčin. 3. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru 
 najpovoljnijeg ponuditelja ili prijedloga 
KLASA: 021-01/16-01/10 odluke o poništenju postupka, te 
URBROJ: 2178/06-03-16-2

obrazloženja tih prijedloga,
Garčin, 15. siječnja 2016.

4. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za 
provedbu postupka javnog natječaja.NAČELNIK OPĆINE GARČIN

Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

III.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 
četiri člana.

8. U Povjerenstvo se imenuju:
1. Miroslav Štefanac, predsjednik
2. Ivana Klišanić, član 

Na temelju članka 15. Zakona o 3. Ivana Matovinović, član 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

4. Mato Jerković, član 
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 

5. Željko Šimić, član
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 
147/14, 36/15), članka 2. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

IV.pisanog ugovora u općini Garčin („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj 18/03) i članka 

Povjerenstvo je u svom radu dužno 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj 9/09, 5/13) postupati sukladno propisima, pravilima struke i u 
općinski načelnik općine Garčin donosi interesu općine Garčin.

RJEŠENJE V.

o imenovanju Povjerenstva za provođenje Stručne i administrativne poslove za 
javnog natječaja za obavljanje komunalne Povjerenstvo obavljat će administrativna tajnica 
djelatnosti održavanja groblja  na temelju općine Garčin.

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

VI.
I.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
Osniva se Povjerenstvo za provođenje donošenja.

javnog natječaja za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja groblja na području općine OPĆINA GARČIN
Garčin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/16-01/14 
II. URBROJ: 2178/06-03-16-01

Garčin, 15. siječnja 2016.
Zadaće Povjerenstva su: Općinski načelnik:

1. izrada dokumentacije za nadmetanje te Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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9.

09/09 i 5/13), a u svezi s člankom 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) 
načelnik općine Garčin donosi

PLAN NABAVE 

ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Sukladno Proračunu općine Garčin za 2016. godinu utvrđuje se Plan nabave općine Garčin kako slijedi:

Članak 2. 

Sukladno odredbi stavka 2. članka 20. Zakona o javnoj nabavi, za predmetna nabave čija je procijenjena 
vrijednost jednaka ili veća od 20.000 kn, a manja od iznosa iz stavka 3. članka 18. Zakona o javnoj nabavi, u 
Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave, kako slijedi:

Na temelju članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
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Članak 3.

Općina Garčin (u daljnjem tekstu: Naručitelj) obvezna je Plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 
60 dana od dana donošenja Proračuna općine Garčin. Ako je potrebno, Naručitelj može izmijeniti i dopuniti Plan 
nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabave. Sve izmjene i 
dopune Plana nabave Naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama.

Članak 4.

Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 
143/13).

Članak 5.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“ i na internetskim stranicama općine Garčin.

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/16-01/17  
URBROJ: 2178/06-03-16-01
Garčin, 25. siječanj 2016.

NAČELNIK OPĆINE GARČIN:
 Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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10. 11.

Na temelju članka 32. Statuta općine Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 

Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

županije“, broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na 

općine Garčin na svojoj 20. sjednici održanoj dana svojoj 20. sjednici održanoj dana 4. veljače 2016. 

4. veljače 2016. godine, donosi godine, donosi 

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o usvajanju Godišnjeg izvješća o vršenju o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju 

komunalne usluge održavanja groblja ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti odvoza otpada

Članak 1. Članak 1.

Usvaja se Godišnje izvješće o vršenju Usvaja se Godišnje izvješće o izvršenju 

komunalne usluge održavanja groblja za 2015. ugovora o koncesiji  za obavljanje komunalne 

godinu koju je podnio vršitelj usluge „Runolist“ d. o. djelatnosti odvoza otpada na području općine 

o. za promet, komunalno gospodarstvo i pogrebne Garčin za 2015. godinu koje je podnio koncesionar 

poslove.   „Runolist“ d. o. o. za promet, komunalno 

gospodarstvo i pogrebne poslove.   

Članak 2.

Članak 2.

Tekst Godišnjeg izvješća za 2015. godinu je 

sastavni dio ovog Zaključka. Tekst Godišnjeg izvješća za 2015. godinu je 

sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

Brodsko-posavske županije" i na internet stranici: donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku 

www.opcina-garcin.hr. Brodsko-posavske županije" i na internet stranici: 

www.opcina-garcin.hr.

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/16-01/1

URBROJ: 2178/06-01-16-01 KLASA: 021-01/16-01/2

Garčin, 4. veljače 2016. URBROJ: 2178/06-01-16-01

Garčin, 4. veljače 2016.

Predsjednik 
Predsjednik Općinskog vijeća:

Općinskog vijeća:Mato Jerković, v.r.
Mato Jerković, v.r.
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12. 13.

Na temelju članka 15. Zakona o Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, br. 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 
broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
svojoj 20. sjednici održanoj dana 4. veljače 2016. 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.) i članka 32. 

Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-godine, donosi
posavske županije“, broj 09/09 i 5/13), Općinsko 
vijeće općine Garčin na 20. sjednici održanoj  4. ZAKLJUČAK
veljače 2016. godine donosi

o usvajanju Izvješća o radu općinskog 
ODLUKU načelnika za period 1. 7. do 31. 12. 2015. godine

o odabiru osobe za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na Članak 1.

području općine Garčin
 Usvaja se Izvješće o radu općinskog 

načelnika za period 1. 7. do 31. 12. 2015. godine.   
I.

Naručitelj općina Garčin, Kralja Tomislava Članak 2.
92, 35212 Garčin, OIB: 71476380427, proveo je 
postupak javnog prikupljanja ponuda za komunalnu Tekst Izvješća o radu općinskog načelnika 
djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na za period 1. 7. do 31. 12. 2015. godine je sastavni dio 
području općine Garčin, koji je objavljen u glasilu ovog Zaključka.
Posavska Hrvatska dana 27. studenog 2015. godine i 
na Internet stranici općine www.opcina-garcin.hr. 

Nakon pregleda i ocjene ponuda odabire se Članak 3.
ponuda ponuditelja „PRIJEVOZ RAŠIĆ“ d.o.o. iz 
Ruščice, Ruščičkih žrtava 91, s cijenom ponude Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
1.502.470,00 kn odnosno cijenom ponude s PDV-donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku 
om u iznosu od 1.878.087,50 kn.Brodsko-posavske županije" i na internet stranici: 

www.opcina-garcin.hr.

Obrazloženje:OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Naručitelj, Općina Garčin provela je 
postupak javnog prikupljanja ponuda za komunalnu KLASA: 021-01/16-01/3
djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na URBROJ: 2178/06-01-16-01
području općine Garčin s ciljem sklapanja ugovora o Garčin, 4. veljače 2016.
vršenju komunalne djelatnosti.

U roku za dostavu ponuda pristigle su 3 (tri) Predsjednik 
ponude: ponuda ponuditelja „CESTAR“ d. o. o., Općinskog vijeća:
Sjeverna vezna cesta bb, Slavonski Brod, ponuda Mato Jerković, v.r.
ponuditelja „PRIJEVOZ RAŠIĆ“ d. o. o., Ruščičkih 
žrtava 91, Ruščica te ponuda ponuditelja „LASIĆ 
GRADNJA“, obrt, Diljska 2, Slobodnica.

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za 
odabir ponude:  ekonomski najpovoljnija ponuda.

Naručitelj je u postupku pregleda i ocjene 
ponuda utvrdio da sukladno kriteriju ekonomski 
najpovoljnije ponude, ponuda ponuditelja 
„PRIJEVOZ RAŠIĆ“ d.o.o. iz Ruščice, Ruščičkih 
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žrtava 91, s cijenom ponude 1.502.470,00 kn 14.
odnosno cijenom ponude s PDV-om u iznosu od 
1.878.087,50 kn, ima najveći broj bodova 
utvrđenima prema podkriterijima u dokumentaciji Na temelju članka 7. St.2. Zakona o 
za nadmetanje te se odabire za sklapanje ugovora o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
vršenju predmetne komunalne djelatnosti. promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i 

Slijedom navedenog riješeno je kao u Izreci članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik 
ove Odluke. Brodsko-posavske županije“ br. 9/09), Općinsko 

vijeće općine Garčin na 20. sjednici održanoj  4. 
veljače 2016. godine donijelo je 

Uputa o pravnom lijeku
ODLUKU

Protiv odluke Općinskog vijeća općine 
Garčin o izboru osobe  kojoj će se povjeriti  o raspoređivanju sredstava za financiranje 
obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
ugovora  žalba nije dopuštena. vijeću općine Garčin za 2016.godinu.

II. Članak 1.

Za zaključivanje ugovora o održavanju Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za 
nerazvrstanih cesta na području općine Garčin s financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
odabranim ponuditeljem zadužuje se načelnik Općinskom vijeću općine Garčin za 2016.godinu 
općine. koja se osiguravaju u Proračunu općine Garčin za 

2016.godinu.

III.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj 

stranci pripadaju sredstva razmjeno broju njenih 
OPĆINSKO VIJEĆE članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 
OPĆINE GARČIN Općinskog vijeća.

KLASA: 021-01/16-01/4
URBROJ: 2178/06-01-16-04 Članak 4.
Garčin, 4. veljače 2016.    

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos 
Predsjednik sredstava od 2 000,00  kuna.

Općinskog vijeća: 
Mato Jerković, v.r.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom 
vijeću raspoređuje se sredstva osigurana u 
Proračunu općine Garčin za 2016.godinu na način 
utvrđen u članku 2. Ove Odluke u iznosima kako 
slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica – HDZ     
16.000,00  kuna

- Hrvatska seljačka stranka – HSS  2.000,00  
kuna
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- Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP   I. OSNOVNE ODREDBE 
2.000,00  kuna

- Hrvatski demokratski savez Slavonije i Članak 1.
Baranje – HDSSB    4.000,00  kuna

- Nezavisna lista   4.000,00  kuna Ovom Odlukom uređuju se: zasnivanje i 
                                                                                                 postupak davanja u zakup poslovnih  prostora u 

vlasništvu općine Garčin, međusobna prava i obveze 
Članak 6. zakupodavca i zakupnika, ugovor o zakupu i druga 

pitanja u vezi sa zakupom poslovnih prostora, 
Sredstva iz članka 5. Ove Odluke doznačuju se na prestanak zakupa, kupoprodaja poslovnih prostora u 
žiro račun političke stranke. vlasništvu općine dosadašnjim zakupnicima 

odnosno korisnicima.

Članak 7.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
primjenjuje se za 2016.godinu. Ova Odluka objavit  Poslovnim prostorima, sukladno Zakonu 
će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske kojim se uređuje zakup poslovnog prostora (u 
županije“. daljnjem tekstu: Zakon), smatraju se: 

- poslovne zgrade, 
OPĆINSKO VIJEĆE - poslovne prostorije, 
OPĆINE GARČIN - garaže, 

- garažna mjesta. 
Klasa: 021-01/16-01/5
Urbroj: 2178/06-01-16-1 Poslovnom zgradom smatra se zgrada 
Garčin,  4.2.2016.godine. namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se 

pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu. 
PREDSJEDNIK Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili 

OPĆINSKOG VIJEĆA više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi 
Mato Jerković, v.r. namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u 

pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima 
zaseban glavni ulaz. 

Garaža je prostor za smještaj vozila. 
Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila 

u garaži. 
15.

Članak 3.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 
novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno slučajeve privremenog korištenja poslovnog 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, prostora ili dijela poslovnog prostora radi 
142/12 i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 6. stavka održavanja sajmova, priredaba, predavanja, 
5. i članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i savjetovanja, skladištenja ili u druge slične svrhe, a 
kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne čije korištenje ne traje duže od 30 dana. 
novine“, broj 125/11.) i članka 32. Statuta općine 
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine II. ZASNIVANJE ZAKUPA 
Garčin na 20. sjednici održanoj dana  4. veljače 
2016. godine donosi 

Članak 4.

ODLUKU
Poslovnim prostorom sukladno odredbama 

Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u
(„Narodne novine“, broj 125/11) i ove Odluke vlasništvu općine Garčin
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upravlja općinski načelnik općine Garčin (u Članak 7.
daljnjem tekstu: Načelnik). 

Poslovni prostori u vlasništvu općine 
Garčin daju se u zakup putem javnog natječaja. 

Članak 5. Iznimno od stavka 1. ove Odluke načelnik 
će postojećem zakupniku poslovnoga prostora koji u 

 U obavljanju poslova iz članka 4. ove potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, 
Odluke načelnik: najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor 

sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o 1. odlučuje o davanju u zakup poslovnog 
zakupu, ali najdulje do pet godina. prostora 

Ako postojeći zakupnik ne prihvati ponudu 2. utvrđuje prijedlog namjene poslovnog 
iz prethodnog stavka ovog članka u roku od 30 dana, prostora, prijedlog za promjenu namjene 
raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora ili proširenje namjene 
poslovnoga prostora u kojem početni iznos 

poslovnog prostora 
zakupnine ne može biti manji od iznosa ponuđenog 

3. raspisuje natječaj za davanje u zakup 
dosadašnjem zakupniku, ako će se u predmetnom 

poslovnog prostora poslovnom prostoru nastaviti obavljanje iste 
4. utvrđuje vrijeme trajanja ugovora o zakupu djelatnosti. 

poslovnog prostora 
5. imenuje Povjerenstvo od 3 (tri) člana za 

pot rebe  provođenja  pos tupka  po  Članak 8.
raspisanom 
natječaju Prije raspisivanja javnog natječaja, 

zapisnikom će se utvrditi opće stanje i opremljenost 6. odlučuje o izboru najpovoljnijeg ponuđača 
prostora: stanje podova, zidova i stropova, vanjske i 7. daje suglasnost za davanje poslovnog 
unutarnje stolarije, postojanje i stanje sanitarnog prostora u podzakup 
čvora, vodovodnih i elektroinstalacija, stanje brojila 8. odobrava uređenje poslovnog prostora 
struje i vode. 9. odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava 

zakupnika i zakupodavca u poslovni 
prostor 

III. POSTUPAK DAVANJA POSLOVNIH 
10. odlučuje o povratu uloženih sredstava 

PROSTORA U ZAKUP 
zakupnika 

11. odlučuje o povećanju ili usklađenju 
Članak 9.

zakupnine 
12. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog Načelnik, sukladno Zakonu i ovoj Odluci, 

prostora donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za 
13. odlučuje i o drugim pitanjima u svezi davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu 

zakupa poslovnog prostora. općine i imenuje Povjerenstvo za provedbu 
natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka 
Članak 6. sastoji se od tri (3) člana, predsjednika i dva člana. 

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ove 
Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Odluke će prikupljati ponude po objavljenom 

općine zasniva se ugovorom o zakupu koji se sklapa javnom natječaju, otvarati ponude, te obavljati 
u pisanom obliku. pregled i usporedbu istih. 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora u 
vlasništvu općine sklapa se na određeno vrijeme, 
najduže do 5 (pet) godina. Članak 10.

Ugovor o zakupu ne može se sklopiti s 
fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu Natječaj za zakup poslovnih prostora 
nepodmirenu obvezu prema općini, osim u slučaju obvezno se objavljuje u jednom javnom glasilu, na 
da joj je odobrena odgoda plaćanja, sukladno oglasnoj ploči općine i na web stranici općine. 
posebnim propisima. Natječaj iz prethodnog stavka sadrži: 

- podatke o poslovnim prostorima koji se 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 180



daju u zakup (adresa, površina, stanje nije odobrena odgoda plaćanja obveza, 
poslovnog prostora i sl.), - odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao 

- rok davanja u zakup, ovršna isprava sukladno odredbi članka 4. 
2- polaznu visinu mjesečne zakupnine po m  stavka 3. Zakona, a na trošak zakupnika, 

za svaki poslovni prostor koji se daje u - sredstvo osiguranja plaćanja zakupnine i 
zakup, održavanja poslovnog prostora,

- podatke u koje se svrhe i za koje djelatnosti - ostale odredbe. 
mogu koristiti poslovni prostori, 

Ukoliko je za poslovni prostor koji se daje u - vrijeme trajanja natječaja, 
zakup općina izradila projektnu dokumentaciju - obvezu dostave osnovnih podataka o 
uređenja - rekonstrukcije, a to je uređenje ponuđaču (prebivalište, državljanstvo za 
neophodno radi dovođenja poslovnog prostora u fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik 
funkciju, natječaj za zakup poslovnog prostora nadležnog registra za pravne osobe) 
sadrži i naznaku obveze pridržavanja uvjeta iz - način podnošenja ponuda za zakup 
spomenute dokumentacije prilikom uređenja - 

poslovnih prostora, 
rekonstrukcije poslovnog prostora. - visinu i način polaganja jamčevine za 

sudjelovanje u natječaju i broj računa 
(IBAN) na koji se uplaćuje jamčevina, Članak 11.

- dokumentacija koja se mora priložiti uz 
ponudu, Početna zakupnina za poslovni prostor 

- vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda, određuje se ovisno o korisnoj površini poslovnog 
- vrijeme koje se ponuditeljima određuje za prostora i djelatnosti koja će se u njemu obavljati. 

uvid u stanje poslovnih prostora koji se daju 
u zakup, 

Članak 12.- naznaku zabrane sklapanja ugovora o 
zakupu s fizičkim ili pravnim osobama koje 

2Polazni iznos zakupnine utvrđuje se za 1 m  imaju dospjele nepodmirene obveze prema 
površine mjesečno u kunama i to kako slijedi: općini, ukoliko im po posebnim propisima 

NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA 
POVRŠINA POSLOVNOG 

PROSTORA 
CIJENA U kn/m2 

UGOSTITELJSTVO 

do 50 m2 22,50 

od 50 m2 do 200 m2 11,25 

više do 200 m2 6,00 

TRGOVINA, UREDSKI PROSTOR 

do 50 m2 17,00 

od 50 m2 do 200 m2 8,50 

više do 200 m2 4,50 

ZANATSTVO 

do 50 m2 14,00 

od 50 m2 do 200 m2 7,00 

više do 200 m2 3,50 

SKLADIŠNI I GARAŽNI PROSTOR  8,00 

OTVORENI SKLADIŠNI PROSTOR  2,00 
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Korisnu površinu poslovnog prostora koji Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos 
je predmet zakupa predstavlja površina koja se zakupnine i obračunava kod zaključenja ugovora o 
dobije izmjerom između zidova prostorija, zakupu poslovnog prostora. 
uključujući ulazno–izlazni prostor, sanitarni čvor, Ukoliko ponuditelj čija je ponuda 
površinu izloga i galerije. prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje 

ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj 
se može ponoviti. 

Članak 13. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju 
jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana 

Natječaj za zakup poslovnih prostora donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. 
provodi se prikupljanjem pisanih ponuda. 

Ponude za natječaj dostavljaju se 
Povjerenstvu u pisanom obliku, poštom Članak 15.
preporučeno ili osobno u pisarnicu općine, u 
zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup Ponude za zakup poslovnih prostora u 
poslovnog prostora - NE OTVARATI“ , adresom vlasništvu općine otvaraju se na javnoj sjednici 
naručitelja i adresom ponuditelja. Povjerenstva u vrijeme i na mjestu označenom u 

Ponuditelji u svojim ponudama moraju natječaju. 
navesti: Krajnji rok za dostavu ponuda je ujedno i 

rok za otvaranje ponuda. - ime, prezime, OIB, adresu, odnosno tvrtku i 
O postupku otvaranja ponuda za zakup sjedište pravne osobe, 

poslovnih prostora vodi se zapisnik kojeg potpisuju - oznaku poslovnog prostora za koji se 
članovi Povjerenstva, zapisničar i ponuditelji, natječu i ponuđeni iznos zakupnine. 
odnosno njihovi opunomoćenici. 

Uz ponudu ponuditelji moraju priložiti 
dokaz o uplaćenoj jamčevini i dokaze o 

Članak 16.ispunjavanju natječajem traženih uvjeta, te presliku 
osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička 

Na početku sjednice na kojoj se otvaraju osoba, odnosno presliku rješenja o obrtu ili izvod iz 
ponude za zakup poslovnih prostora predsjedavajući sudskog registra za pravnu osobu. 
Povjerenstva uzima podatke o svim nazočnim Pod dokazom o uplaćenoj jamčevini 
ponuditeljima, odnosno njihovim punomoćnicima i podrazumijeva se dokaz da su sredstva jamčevine 
utvrđuje njihov identitet. uplaćena u Proračun općine. 

Za slučaj da predsjedavajući utvrdi da netko Pravne osobe pored isprave o upisu u 
od nazočnih ponuditelja ili njihovih punomoćnika poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili 
nije dokazao svoj identitet ima ga pravo isključiti iz drugi odgovarajući registar moraju priložiti: 
postupka otvaranja ponuda. 

U daljnjem tijeku postupka Povjerenstvo - potvrdu Porezne uprave o plaćanju svih 
utvrđuje koliko je ponuda za zakup poslovnih dospjelih poreznih obveza i obveza za 
prostora zaprimljeno, odnosno jesu li sve ponude mirovinsko i zdravstveno osiguranje 
dostavljene u propisanom roku. - dokaz o solventnosti.

Nakon evidentiranja podataka o svim 
prispjelim ponudama za zakup poslovnih prostora 

Rok za podnošenje pisanih ponuda ne može 
niti jedna osoba ne može više nazočiti otvaranju 

biti kraći od osam (8) dana računajući od prvog 
ponuda. 

sljedećeg dana od objave natječaja u javnom glasilu. 
Ponude za zakup svakog pojedinog 

poslovnog prostora otvaraju se i čitaju prema 
redoslijedu zaprimanja, zajedno sa svim podacima i 

Članak 14.
prilozima traženim natječajem. 

Zakašnjele, neuredne ili na drugi način 
Jamčevina za sudjelovanje u natječaju 

protivno uvjetima natječaja podnijete ponude se 
utvrđuje se u svakom pojedinačnom slučaju u visini 

odbacuju. 
polaznog iznosa mjesečne zakupnine i uplaćuje se u 

Svaki ponuditelj ima pravo tražiti da se u 
Proračun općine. 

zapisnik unesu njegove primjedbe na rad 
Povjerenstva tijekom sjednice. 
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Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup IV. UGOVOR O ZAKUPU 
poslovnih prostora potpisuju nazočni članovi 
Povjerenstva, zapisničar i ponuditelji, odnosno Članak 20.
njihovi opunomoćenici. 

Na temelju odluke iz članka 18. stavka 1. 
ove Odluke načelnik zaključuje ugovor o zakupu 

Članak 17. poslovnog prostora između općine i najpovoljnijeg 
ponuditelja. 

Nakon završetka otvaranja ponuda Ugovorom o zakupu uređuju se sva pitanja 
Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje ponude za zakup od važnosti za zakupnika i zakupodavca u 
poslovnih prostora s obzirom na uvjete propisane konkretnom ugovornom odnosu. 
natječajem, sačinjava zapisnik o ocjeni i usporedbi Zakupac je obvezan u roku od 30 dana od 
ponuda za zakup i u istom zapisniku daje se dana zaključivanja ugovora o zakupu zakupodavcu 
prijedlog Načelniku za odabir najpovoljnije ponude. predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vidu 

bankarske garancije ili bjanko zadužnice, na rok koji 
je najmanje 30 dana duži od roka trajanja ugovora.

Članak 18. Iznos jamstva za uredno ispunjenje ugovora 
utvrđuje se u svakom pojedinačnom slučaju, a ovisi 

Na temelju zapisnika Povjerenstva iz o  visini cijene zakupa i vrijednosti poslovnog 
prethodnog članka ove Odluke, Načelnik donosi prostora, te ga dogovorno utvrđuju zakupac i 
odluku o najpovoljnijoj ponudi u roku od 15 dana od zakupodavac. 
dana zaključenja natječaja o kojoj se izvješćuju svi 
ponuditelji u roku od 8 dana od dana donošenja 
navedene odluke. Članak 21.

Najpovoljnijom ponudom za zakup 
poslovnog prostora smatrat će se ona ponuda koja uz Poslovni prostor izdan u zakup ne može se 
ispunjavanje natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos dati u podzakup osim uz izričitu suglasnost 
mjesečne zakupnine. općinskog načelnika i uz uvjete utvrđene Ugovorom 

o zakupu. 

Članak 19.
Članak 22.

Ako sudjeluju u natječaju i udovolje 
uvjetima iz najpovoljnije ponude, prvenstveno Općina kao zakupodavac dužan je 
pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga zakupniku predati poslovni prostor u stanju 
prostora imaju osobe iz Zakona kojim su uređena utvrđenom ugovorom o zakupu. 
prava hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i Ako ugovorom nije utvrđeno stanje u kojem 
članova njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju općina predaje poslovni prostor zakupniku smatra se 
natječajne uvjete i prihvate najviši ponuđeni iznos da je zakupnik primio poslovni prostor u stanju 
zakupnine. prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene 

Ponuđači koji ostvaruju prava iz Zakona o ugovorom, izuzev ako se ne radi o skrivenim 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i nedostacima. 
članova njihovih obitelji, koji su sudjelovali i 
udovoljili uvjetima iz natječaja dužni su se, u roku 
od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o Članak 23.
izboru najpovoljnije ponude, izjasniti žele li koristiti 
pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu po Prilikom primopredaje poslovnog prostora 
uvjetima najpovoljnije ponude. ugovorne strane obvezno sastavljaju Zapisnik u koji 

Ukoliko se ponuđač ne izjasni u roku iz se unose podaci o stanju poslovnog prostora. 
stavka 2. Ovog članka smatra se da ne želi koristiti Zakupnik ne smije useliti u poslovni prostor 
pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu. prije zaključenja ugovora i potpisivanja Zapisnika o 

primopredaji poslovnog prostora. 
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Članak 24. ulaganje vlastitih sredstava radi izvođenja 
popravaka na poslovnom prostoru koji padaju na 

Ako općina poslovni prostor ne preda teret općine, uz razmjerno sniženje zakupnine. 
zakupniku u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu, Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti 
zakupnik, sukladno zakonu, ima pravo raskinuti zakupnik je dužan priložiti troškovnik radova, 
ugovor o zakupu ili tražiti razmjerno sniženje odnosno drugu odgovarajuću dokumentaciju. 
zakupnine, odnosno na teret općine sam dovesti Načelnik može, prije donošenja odluke o 
poslovni prostor u stanje prikladno za obavljanje davanju suglasnosti zakupniku za popravke 
ugovorene djelatnosti, ako to nije učinila općina poslovnog prostora, izvršiti provjeru priložene 
nakon što ga je zakupnik na to pozvao i ostavio mu dokumentacije putem stručne osobe. 
za to primjeren rok. 

Članak 28.
Članak 25.

Za vrijeme trajanja zakupa zakupodavac 
Zakupnik snosi  t roškove tekućeg ima pravo izvršiti radove u svrhu uređenja prostora 

održavanja poslovnog prostora. ili radi sniženja troškova energije i održavanja. 
Pod tekućim održavanjem podrazumijevaju Izvođenje radova iz prethodnog stavka ovog 

se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na članka obavlja se na način propisan zakonom koji se 
instalacijama i slično. uređuje zakup poslovnih prostora. 

Članak 26. Članak 29.

Ukoliko se za vrijeme trajanja zakupa utvrdi Zakupnik je dužan o svome trošku izvršiti 
da se na poslovnom prostoru, radi njegova popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam 
održavanja u stanju prikladnom za obavljanje prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste 
ugovorene djelatnosti, moraju izvesti popravci koji poslovnim prostorom zakupnika. 
padaju na teret općine, zakupnik je dužan o tomu 
odmah izvijestiti općinu i odrediti mu primjeren rok 
za izvođenje radova. Članak 30.

Ako općina ne izvrši popravke u roku iz 
prethodnog stavka, zakupnik ima pravo sam izvršiti Zakupnik je dužan općini plaćati zakupninu 
spomenute popravke ili raskinuti ugovor o zakupu. utvrđenu ugovorom mjesečno najkasnije do 
Ako je zakupnik sam izvršio popravke, a nije desetoga dana u mjesecu. 
prethodno obavijestio općinu o potrebi popravaka i 
ostavio mu za to primjeren rok, nema pravo na 
naknadu za izvršene radove. V. PRESTANAK ZAKUPA 

Pod popravcima u smislu ovog članka 
podrazumijevaju se sljedeći radovi: Članak 31.

- uređenje fasade i krovišta poslovnog 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora prostora, 

prestaje na način propisan Zakonom, ovom - stolarski i bravarski radovi, 
Odlukom i ugovorom o zakupu poslovnog prostora. - vodoinstalaterski radovi za izradu 

vodovodnog i kanalizacijskog priključka, 
odnosno  za  i z radu  vodovodne  i  

Članak 32.kanalizacijske instalacije, 
- elektroinstalaterski radovi. 

Općina može otkazati ugovor o zakupu 
poslovnog prostora u svako doba bez obzira na 
ugovorne i zakonske odredbe o trajanju, ako i poslije Članak 27.
pisane opomene općine zakupnik: 

- koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili Zakupnik za vrijeme trajanja zakupa može 
mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez pisanim putem od općine zatražiti suglasnost za 
dužne pažnje, 
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Članak 35.- u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane 
opomene Općini ne plati dospjelu 

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu zakupninu, 
općine podnosi se u roku od 90 dana od dana objave - bez prethodnog odobrenja općine vrši 
Popisa poslovnih prostora koji su predmet preinake poslovnog prostora, 
kupoprodaje tijelu u čijoj je nadležnosti - izda dio ili cijeli poslovni prostor u 
raspolaganje imovinom općine. 

podzakup. 

Članak 36.
VI. KUPOPRODAJA POSLOVNIH 

PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE Poslovni prostori u vlasništvu općine 
prodaju se po tržišnoj cijeni. 

Članak 33. Sadašnjem zakupniku odnosno korisniku 
tržišna cijena može se umanjiti za neamortizirana 

Poslovni prostor u vlasništvu općine može ulaganja sukladno Zakonu, ali najviše do 30% 
se prodati sadašnjem zakupniku koji obavlja tržišne vrijednosti poslovnog prostora. 
dopuštenu djelatnost i uredno izvršava svoje Neće se priznati ulaganja u preinake 
ugovorne obveze i druge financijske obveze prema poslovnog prostora: 
općini, odnosno korisniku koji u njemu obavlja - učinjene bez suglasnosti zakupodavca, 
dopuštenu djelatnost i uredno izvršava svoje 

osim nužnih troškova 
ugovorne obveze i druge financijske obveze prema 

- kao ni ulaganja koja je zakupodavac priznao općini, odnosno korisniku koji u njemu obavlja 
u obliku smanjenje zakupnine. dopuštenu djelatnost, a poslovni prostor je nastavio 

koristiti temeljem ranije sklopljenog govora kojem 
Ovlašteni sudski vještak građevinske ili je prestala valjanost i koji je za cijelo vrijeme 

arhitektonske struke utvrditi će tržišnu vrijednost korištenja tog prostora plaćao vlasniku naknadu za 
poslovnog prostora i vrijednost neamortiziranih korištenje i sve troškove koji proizlaze iz korištenja 
ulaganja sadašnjeg zakupnika. tog prostora. 

Pravo na kupnju poslovnog prostora ne 
može ostvariti zakupnik koji je poslovni prostor dao 

Članak 37.u podzakup, odnosno po drugoj osnovi prepustio 
korištenje poslovnog prostora drugoj osobi. 

Plaćanje cijene poslovnog prostora može se Iznimno, poslovni prostor u vlasništvu 
ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom prema općine može se prodati zakupniku odnosno 
izboru kupca. sadašnjem korisniku koji ne ispunjava uvjete iz 

Kada je plaćanje cijene poslovnog prostora članka 33. stavka 1. ove Odluke, uz ispunjenje 
isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži do uvjeta propisanih Zakonom. 
30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora. Poslovni prostor ne može se prodati fizičkoj 

Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu ili pravnoj osobi koja ime dospjele nepodmirene 
otplatu ukupan rok otplate ne može biti duži od 5 obveze prema državnom proračunu, općini, 
(pet) godina od dana sklapanja ugovora. zaposlenicima ili dobavljačima, osim ako je 

Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate sukladno posebnim propisima odobrena odgoda 
propisana je Zakonom. plaćanja spomenutih obveza, uz uvjet da se osoba 

Prodavatelj je dužan u ugovoru o pridržava rokova plaćanja. 
kupoprodaji poslovnog prostora s obročnom 
otplatom vrijednost (mjesečnog) obroka vezati uz Članak 34.
EUR i to po srednjem tečaju Hrvatske narodne 
banke na dan uplate. Prodaja poslovnih prostora iz prethodnog 

članka ove Odluke može se provesti samo na temelju 
Popisa poslovnih prostora koje općina namjerava 

Članak 38.prodati. 
Popis poslovnih prostora koji su predmet 

Obvezni elementi ugovora o kupoprodaji kupoprodaje utvrđuje Općinsko vijeće, a na 
poslovnog prostora na temelju odredbi ove Odluke prijedlog Načelnika. 
propisani su Zakonom. 
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Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka Članak 45.
mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen 
(solemniziran) po javnom bilježniku. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. 

Članak 39.
OPĆINA GARČIN

Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora OPĆINSKO VIJEĆE
donosi Općinsko vijeće odnosno načelnik, ovisno o 
vrijednosti poslovnog prostora. KLASA: 021-01/16-01/6 

URBROJ: 2178/06-01-16-01 
Garčin, 4. veljače 2016. 

Članak 40.
PREDSJEDNIK 

Na temelju odluke iz prethodnog članka, OPĆINSKOG VIJEĆA
načelnik će, u roku od 90 dana od dana donošenja Mato Jerković, v.r.
spomenute odluke, sklopiti ugovor o kupoprodaji 
poslovnog prostora. 

Članak 41.
16.

Za slučaj da kupac poslovnog prostora u 
roku od deset (10) godina od dana sklapanja ugovora 
o kupoprodaji poslovnog prostora prestane u istom Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 
obavljati djelatnost, općina pridržava pravo („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj 09/09) i članka 44. stavak 5. Zakona o 
cijeni po kojoj je ista prodana. poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 

152/08 i 21/10), Općinsko vijeće općine Garčin na 
svojoj 20. sjednici održanoj 04. veljače 2016. godine 
donosiVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

RJEŠENJEČlanak 42.

o raskidu ugovora o zakupu poljoprivrednog Svi postupci započeti u predmetima zakupa 
zemljišta u vlasništvu RH na području općine i kupoprodaje poslovnih prostora u vlasništvu 

Garčin br. 04/08općina koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove 
Odluke, dovršit će se prema odredbama ove Odluke. 

I
Članak 43.

Temeljem članka VII. Ugovora o zakupu 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
području općine Garčin, Klasa: 320-02/08-01/1, važiti Odluka o načinu i uvjetima davanja u zakup i 
Urbroj: 2178/06-01-08-04, Općinsko vijeće općine gospodarenja poslovnim prostorom kojim raspolaže 
Garčin donijelo je Rješenje o raskidu ugovora o općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-
zakupu poljoprivrednog zemljišta broj 04/08, posavske županije“, br. 8/07). 
sklopljenog dana 15.10.2009. godine između Josipa 
Kljus iz Bickog Sela, Stjepana Radića 32, OIB: 
99051272582 i Republike Hrvatske.Članak 44.

Sve što nije uređeno ovom Odlukom 
primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i 
kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 
novine“, broj 125/11.). 
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II - kčbr. 915 – Put  Mihaljevci sa površinom od  
2

2.377 m ,           
Zadužuje se načelnik općine Garčin za - kčbr. 917 – Put  Krčevina sa površinom od  

2provedbu Rješenja. 820 m ,
- kčbr. 918 – Put  Salajice sa površinom od  

2
1.176 m ,

III - kčbr. 925 – Put  Luke sa površinom od  
24.035 m ,

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a - kčbr. 929 – Put  Praulje sa površinom od  
2bit će objavljeno u „Službenom vijesniku“ Brodsko- 1.147 m ,

posavske županije. - kčbr. 931 – Put  Praulje sa površinom od   
23.755 m ,

Klasa: 021-01/16-01/10 - kčbr. 935 – Put  Praulje sa površinom od   
2Urbroj: 2178/06-01-16-01 5.783 m ,

Garčin,  4.veljače 2016. god. - kčbr. 939 – Put  Foltovača sa površinom od  
2

2.413 m ,
PREDSJEDNIK - kčbr. 948 – Put  Kukavice sa površinom od  

OPĆINSKOG VIJEĆA 21.223 m ,
Mato Jerković, v.r. - kčbr. 949 – Put  Kukavice sa površinom od 

2
5.244 m ,

- kčbr. 956 – Put  Selište sa površinom od   
22.007 m ,

- kčbr. 960 – Put  Selište sa površinom od   
2

2.208 m ,17.
- kčbr. 965 – Put  Božurevac sa površinom od  

219.105 m ,

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 

Članak  2.članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.dana 4. veljače 2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   

ODLUKU
Članak  3.

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda području općine Garčin,

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale  kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  neotuđivog vlasništvo općine Garčin
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Trnjani,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Članak 1.
općine Garčin. 

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
općine Garčin, nekretnine Društvenog vlasništva u 

Članak 4.općoj upotrebi, koje čine nerazvrstane ceste, upisane 
u :

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku - z.k. uložak broj 259,  k.o. Trnjani, a koje 
Brodsko-posavske županije“. se sastoje iz: 

- kčbr. 901 – Put  Balatin sa površinom od 
21.360 m ,

- kčbr. 905 – Cesta za Klokočevik sa 
2površinom od  8.409 m ,
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OPĆINSKO  VIJEĆE Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
OPĆINE  GARČIN potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Klasa: 021-01/16-01/12 Trnjani,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
Urbroj:  2178/06-01/16-1 Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. općine Garčin. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA: Članak 4.

Mato Jerković, v.r.
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije.“    

18. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Klasa: 021-01/16-01/12
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Urbroj:  2178/06-01/16-2
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Garčin,  4. veljače  2016. godine.
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj PREDSJEDNIK 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Mato Jerković, v.r.
ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
19.neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Članak 1.
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko općine Garčin, nekretnine Društvenog vlasništva u 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj općoj upotrebi, koje čine nerazvrstane ceste, upisane 
dana 4. veljače   2016. godine,   d o n i j e l o    j e  u :

ODLUKU
- z.k. uložak broj 552,  k.o. Trnjani, a koje 
se sastoje iz: o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
- kčbr. 980 – Put  Mihaljevice sa površinom području općine Garčin,

2  kao  javnog dobra u općoj uporabi – od 2.046 m ,
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.
Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur. Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 

općine Garčin, nekretnine Društvenog vlasništva u 
općoj upotrebi, koje čine nerazvrstane ceste, upisane 

Članak  3. u:

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
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- z.k. uložak broj 566,  k.o. Trnjani, a koje 20.
se sastoje iz: 

- kčbr. 889 – Put  Salajice sa površinom od 
2 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 4.324 m ,

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te - kčbr. 899 – Put Balatin sa površinom od  
2 članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 6.032 m ,

Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko - kčbr. 1003 – Put  Salajice sa površinom od  
2 vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 3.012 m ,           

dana 4. veljače 2016. godine,   d o n i j e l o    j e- kčbr. 1004 – Put  Veliko polje sa površinom 
2od  2.253 m ,

ODLUKU- kčbr. 1005 – Put  Veliko polje sa površinom 
2

od  2.069 m ,
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – Članak  2.
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo Članak  3.
općine Garčin, nekretnine Društvenog vlasništva u 
općoj upotrebi, koje čine nerazvrstane ceste, upisane Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
u :Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 

potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
- z.k. uložak broj 574,  k.o. Trnjani, a koje iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
se sastoje iz: Trnjani,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
- kčbr. 904 – Put  Veliko polje sa površinom Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 

2
općine Garčin. od 1.604 m ,

Članak  2.
Članak 4.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Ova Odluka stupa na snagu danom načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    

Članak  3.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
Klasa: 021-01/16-01/12 potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
Urbroj:  2178/06-01/16-3 iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. Trnjani,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 

Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 
PREDSJEDNIK općine Garčin. 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.

 Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    
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OPĆINSKO  VIJEĆE - kčbr. 913 – Put  Mihaljevci sa površinom od  
2OPĆINE  GARČIN 2.827 m ,

- kčbr. 927 – Put  Luke sa površinom od   
2Klasa: 021-01/16-01/12 3.341 m ,

Urbroj:  2178/06-01/16-4 - kčbr. 928 – Put  Veliko polje sa površinom 
2Garčin,  4. veljače  2016. godine. od   3.233 m ,

- kčbr. 930 – Put  Praulje sa površinom od  
2PREDSJEDNIK 2.133 m ,

OPĆINSKOG  VIJEĆA: - kčbr. 933 – Put  Praulje sa površinom od  
2Mato Jerković, v.r. 1.550 m ,

- kčbr. 937 – Put  Zajednice sa površinom od 
22.151 m ,

- kčbr. 940 – Put  Foltovača sa površinom od   
2

2.557 m ,
- kčbr. 941 – Cesta za Šušnjevce sa 

221. površinom od   9.499 m ,
- kčbr. 950 – Put  Kukavice sa površinom od  

24.352 m ,
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o - kčbr. 951 – Put  Kukavice sa površinom od 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 2
4.273 m ,

članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
- kčbr. 952 – Put Kukavice sa površinom od  

Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 24.550 m ,
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 

- kčbr. 953 – Put  Kukavice sa površinom od  
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e 2

1.568 m ,           
- kčbr. 957 – Put  Selište sa površinom od  ODLUKU 22.108 m ,
- kčbr. 961 – Put  Selište sa površinom od  

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 2
2.982 m ,području općine Garčin,
- kčbr. 962 – Put  Selište sa površinom od   kao  javnog dobra u općoj uporabi – 25.352 m ,neotuđivog vlasništvo općine Garčin
- kčbr. 967 – Put  Božurevac sa površinom od  

210.696 m ,

Članak 1.

Članak  2.
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 

općine Garčin, nekretnine Društvenog vlasništva u 
Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 

općoj upotrebi, koje čine nerazvrstane ceste, upisane 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

u :

- z.k. uložak broj 583,  k.o. Trnjani, a koje 
Članak  3.

se sastoje iz: 
- kčbr. 126/3 – Put  Malo polje sa površinom 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 2od 1.241 m ,
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 

- kčbr. 891 – Put Salajice sa površinom od  
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  2

1.252 m , iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
- kčbr. 894 – Put  Salajice sa površinom od  Trnjani,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 22.467 m ,           Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 
- kčbr. 897 – Put  Balatin sa površinom od  općine Garčin. 

2
1.719 m ,
- kčbr. 898 – Put  Balatin sa površinom od  

2
1.324 m , Članak 4.
- kčbr. 903 – Put  Balatin sa površinom od  

21.431 m , Ova Odluka stupa na snagu danom 
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donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku Članak  3.
Brodsko-posavske županije“. 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
OPĆINSKO  VIJEĆE Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
OPĆINE  GARČIN potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Klasa: 021-01/16-01/12 Trnjani,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
Urbroj:  2178/06-01/16-5 Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. općine Garčin. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA: Članak 4.

Mato Jerković, v.r.
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    

OPĆINSKO  VIJEĆE
22. OPĆINE  GARČIN

Klasa: 021-01/16-01/12
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Urbroj:  2178/06-01/16-6

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Garčin,  4. veljače  2016. godine.
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko PREDSJEDNIK 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj OPĆINSKOG  VIJEĆA:
dana 04. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   Mato Jerković, v.r.

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

23. kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Članak 1.
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj općine Garčin, nekretnine Društvenog vlasništva u 
dana 04. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   općoj upotrebi, koje čine nerazvrstane ceste, upisane 

u :

ODLUKU- z.k. uložak broj 605,  k.o. Trnjani, a koje 
se sastoje iz: 

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na - kčbr. 936 – Put  Zajednice sa površinom od 
2 području općine Garčin,2.626 m ,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.

Članak 1.Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
općine Garčin, nekretnine Društvenog vlasništva u 
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općoj upotrebi, koje čine nerazvrstane ceste, upisane Članak 4.
u :

Ova Odluka stupa na snagu danom 
- z.k. uložak broj 611,  k.o. Trnjani, a koje donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
se sastoje iz: Brodsko-posavske županije“.    
- kčbr. 764 – Put  Dolci sa površinom od    

2 OPĆINSKO  VIJEĆE5.138 m ,
OPĆINE  GARČIN- kčbr. 767 – Put  Dolci sa površinom od    

2
5.577 m ,

Klasa: 021-01/16-01/12- kčbr. 782 – Put  Dolci sa površinom od    
2 Urbroj:  2178/06-01/16-75.251 m ,           

Garčin,  4. veljače  2016. godine. - kčbr. 784 – Put  Dolci sa površinom od    
27.945 m ,

PREDSJEDNIK - kčbr. 785 – Put  Dolci sa površinom od    
2 OPĆINSKOG  VIJEĆA:1.610 m ,

Mato Jerković, v.r.- kčbr. 786 – Put  Dolci sa površinom od    
22.316 m ,

- kčbr. 787 – Put  Dolci sa površinom od    
2

2.765 m ,
- kčbr. 789 – Put  Dolci sa površinom od    

26.073 m ,
24.- kčbr. 791 – Put  Dolci sa površinom od    

2
5.195 m ,
- kčbr. 792 – Put  Dolci sa površinom od    

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 24.323 m ,
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 

- kčbr. 793 – Put  Dolci sa površinom od       
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 2544 m ,
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 

- kčbr. 794 – Put  Dolci sa površinom od     
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 2

4.124 m , dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e  
- kčbr. 795 – Put  Dolci sa površinom od     

23.885 m , ODLUKU
- kčbr. 955 – Put  Dolci sa površinom od   

2
11.989 m , o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

Članak  2. neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur. Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Članak  3.

Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u:

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
- z.k. uložak broj 1, k.o. Selna, a koje se sastoje 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
iz: 

potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

- kčbr. 528 – Put  sa površinom od 576 čhv.,
Trnjani,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 

- kčbr. 529 – Put  sa površinom od 633 čhv.,
Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 

- kčbr. 530 – Put  sa površinom od 243 čhv.,
općine Garčin.

- kčbr. 531 – Put  sa površinom od 334 čhv.,
- kčbr. 532 – Put  sa površinom od 786 čhv.,
- kčbr. 533 – Put  sa površinom od 927 čhv.,
- kčbr. 534 – Put  sa površinom od 1.083 čhv.,
- kčbr. 535 – Put  sa površinom od 1.155 čhv.,
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- kčbr. 538 – Put  sa površinom od 848 čhv., objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko-
- kčbr. 539 – Put  sa površinom od 246 čhv., posavske županije“.
- kčbr. 540 – Put  sa površinom od 447 čhv.,
- kčbr. 541 – Put  sa površinom od 111 čhv., OPĆINSKO  VIJEĆE
- kčbr. 542 – Put  sa površinom od 2 kj. i 967 čhv., OPĆINE  GARČIN
- kčbr. 543 – Put  sa površinom od 500 čhv.,
- kčbr. 544 – Put  sa površinom od 395 čhv., Klasa: 021-01/16-01/13
- kčbr. 545 – Put  sa površinom od 610 čhv., Urbroj:  2178/06-01-16-1
- kčbr. 546 – Put  sa površinom od 603 čhv., Garčin,  4. veljače  2016. godine.
- kčbr. 547 – Put  sa površinom od 800 čhv.,
- kčbr. 548 – Put  sa površinom od 1.491 čhv., PREDSJEDNIK 
- kčbr. 549 – Put  sa površinom od 735 čhv., OPĆINSKOG  VIJEĆA:
- kčbr. 550 – Put  sa površinom od 623 čhv., Mato Jerković, v.r.
- kčbr. 551 – Put  sa površinom od 579 čhv.,
- kčbr. 552 – Put  sa površinom od 742 čhv.,
- kčbr. 553 – Put  sa površinom od 276 čhv.,
- kčbr. 554/1 – Put  sa površinom od 472 čhv.,
- kčbr. 554/2 – Put  sa površinom od 467 čhv.,
- kčbr. 555 – Put  sa površinom od 484 čhv., 25.
- kčbr. 556 – Put  sa površinom od 232 čhv.,
- kčbr. 558 – Put  sa površinom od 838 čhv.,
- kčbr. 559 – Put  sa površinom od 628 čhv., Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
- kčbr. 560 – Put  sa površinom od 577 čhv., cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
- kčbr. 561 – Put  sa površinom od 1.467 čhv., članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
- kčbr. 562 – Put  sa površinom od 904 čhv., Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
- kčbr. 563 – Put  sa površinom od 1 kj. i 1.371 vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
čhv., dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e 
- kčbr. 564 – Put  sa površinom od 297 čhv.,
- kčbr. 565 – Put  sa površinom od 434 čhv., ODLUKU
- kčbr. 566 – Put  sa površinom od 573 čhv.,
- kčbr. 567 – Put  sa površinom od 441 čhv., o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
- kčbr. 568 – Put  sa površinom od 438 čhv., području općine Garčin,
- kčbr. 575 – Put  sa površinom od 310 čhv.,  kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.
Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik 
općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur. Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 

Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u:

Članak  3.

- z.k. uložak broj 387, k.o. Selna, a koje se 
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda sastoje iz: 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  - kčbr. 585 – Put  Mihaljevice sa površinom od 1 

2 iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. kj. i 519 čhv., tj 7621 m ,
Selna,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 
općine Garčin. Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik 
Članak 4. općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  
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Članak  3. - z.k. uložak broj 1, k.o. Klokočevik, a koje se 
sastoje iz: 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale - kčbr. 605/2 – Put  u Selu sa površinom od 97 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  čhv., 
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. - kčbr. 608/2 – Put  u Selu sa površinom od 172 
Selna,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao čhv., 
Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo - kčbr. 640/3 – Put  u Ozreni sa površinom od 
općine Garčin. 123 čhv.,

- kčbr. 641/4 – Put  u Sječi sa površinom od 215 
čhv.,

Članak 4. - kčbr. 641/12 – Put  u Sječi sa površinom od 
261 čhv.,

Ova Odluka stupa na snagu danom - kčbr. 641/24 – Put  u Sječi sa površinom od 1 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku kj. i 487 čhv.,
Brodsko-posavske županije“. - kčbr. 641/38 – Put u Sječi sa površinom od 

131 čhv.,
OPĆINSKO  VIJEĆE - kčbr. 641/47 – Put  u Sječi sa površinom od  
OPĆINE  GARČIN 277 čhv.,

- kčbr. 641/59 – Put  u Sječi sa površinom od 
Klasa: 021-01/16-01/13 102 čhv.,
Urbroj:  2178/06-01-16-2 - kčbr. 663/1 – Put  u Potocima sa površinom 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. od 426 čhv.,

- kčbr. 680 – Put  u Potocima sa površinom od 2 
PREDSJEDNIK kj. i 20 čhv.,

OPĆINSKOG  VIJEĆA: - kčbr. 681/4 – Put  u Potocima sa površinom 
Mato Jerković, v.r. od 220 čhv.,

- kčbr. 718/9 – Put  i pustošina u Potocima sa 
površinom od 1.245 čhv.,
- kčbr. 718/15 – Put  u Potocima sa površinom 
od 225 čhv.,
- kčbr. 718/17 – Put  u Potocima sa površinom 

26. od 1.475 čhv.,
- kčbr. 725/4 – Put  u Potocima sa površinom 
od 92 čhv.,

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o - kčbr. 732/24 – Graba u Potocima sa 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te površinom od 37 čhv.,
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik - kčbr. 836/7 – Put  u Čekovcu sa površinom od 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 45 čhv.,
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj - kčbr. 836/18 – Put  u Čekovcu sa površinom 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e od 161 čhv.,

- kčbr. 1134/1 – Put  u Amatovcu sa površinom 
ODLUKU od  809 čhv.,

- kčbr. 1385/5 – Put  u Selu sa površinom od 
130 čhv.,o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
- kčbr. 1445/2 – Put  u Karenića dolu sa području općine Garčin,
površinom od 380 čhv.,  kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
- kčbr. 1445/5 – Put  u Karenića dolu sa neotuđivog vlasništvo općine Garčin
površinom od 104 čhv., 
- kčbr. 1445/27 – Put u Karenića dolu  sa 
površinom od 730 čhv.,Članak 1.
- kčbr. 1446/6 – Put  u Karenića dolu sa 
površinom od 570 čhv.,Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
- kčbr. 1446/9 – Put  u Karenića dolu sa Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
površinom od 151 čhv.,nerazvrstane ceste, upisane u :
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- kčbr. 1446/19 – Put  u Karenića dolu sa - kčbr. 1858 – Put  poljski u Selu sa površinom 
površinom od 115 čhv., od 269 čhv.,
- kčbr. 1446/20 – Put  u Karenića dolu sa - kčbr. 1861 – Put  poljski u Selu sa površinom 
površinom od 86 čhv., od 202 čhv.,
- kčbr. 1446/26 – Put  u Karenića dolu sa - kčbr. 1862 – Put  poljski u Čokovcu sa 
površinom od 206 čhv., površinom od  620 čhv.,
- kčbr. 1446/37 – Put  u Karenića dolu sa - kčbr. 1863 – Put  poljski u Čokovcu sa 
površinom od 385 čhv., površinom od 118 čhv.,
- kčbr. 1446/46 – Put  u Karenića dolu sa - kčbr. 1881 – Put  poljski u Kovrtanu sa 
površinom od 74 čhv., površinom od 471 čhv., 
- kčbr. 1446/51 – Put  u Karenića dolu sa - kčbr. 1882 – Put  poljski u Selu sa površinom 
površinom od 15 čhv., od 444 čhv.,
- kčbr. 1512/5 – Put u Fratrovom dolu sa - kčbr. 1883 – Put poljski u Ružić brdu  sa 
površinom od 22 čhv., površinom od 1.216 čhv.,
- kčbr. 1548/10 – Put  u Fratrovom dolu sa - kčbr. 1884 – Put  poljski u Selu sa površinom 
površinom od  315 čhv., od 436 čhv.,
- kčbr. 1548/12 – Put  u Fratrovom dolu sa - kčbr. 1885/1 – Put  poljski u Ružić brdu sa 
površinom od 253 čhv., površinom od 1 kj. i 71 čhv.,
- kčbr. 1549/3 – Put  u Fratrovom dolu sa - kčbr. 1885/2 – Put  poljski u Ružić brdu sa 
površinom od 102 čhv., površinom od 255 čhv.,
- kčbr. 1549/6 – Put  u Fratrovom dolu sa - kčbr. 1886 – Put  poljski u Ružić brdu sa 
površinom od 160 čhv., površinom od 949 čhv.,
- kčbr. 1549/8 – Put  u Fratrovom dolu sa - kčbr. 1887 – Put  poljski u Karenić dolu sa 
površinom od 102 čhv., površinom od 1 kj. i 1.066 čhv.,
- kčbr. 1550/9 – Potok u Šarenovcu sa - kčbr. 1888 – Put  poljski u Karenić dolu sa 
površinom od 775 čhv., površinom od  1.367 čhv.,
- kčbr. 1550/12 – Put  u Šarenovcu sa - kčbr. 1889 – Put  poljski u Karenić dolu sa 
površinom od 255 čhv., površinom od 128 čhv.,
- kčbr. 1574/2 – Put  u Šarenovcu sa površinom - kčbr. 1891 – Put  poljski u Šarenovcu sa 
od 44 čhv., površinom od 1 kj. i 1.538 čhv., 
- kčbr. 1581/1 – Put  u Karenića dolu sa - kčbr. 1892 – Put  poljski u Šarenovcu sa 
površinom od 91 čhv., površinom od 519 čhv., 
- kčbr. 1584/7 – Put  u Korenića dolu sa - kčbr. 1894 – Put poljski u Čičkovcu  sa 
površinom od 1 kj. i 197 čhv., površinom od 867 čhv.,
- kčbr. 1838/10 – Put  u Oštrini sa površinom - kčbr. 1997/2 – Put  u Ritu sa površinom od 1 
od 470 čhv., kj. i 65 čhv.,
- kčbr. 1838/14 – Put  u Oštrini sa površinom - kčbr. 2016/12 – Put  u Ritu sa površinom od 
od 245 čhv., 524 čhv.,
- kčbr. 1848 – Put  poljski iz sela u Ozrene sa - kčbr. 2017 – Put  poljski kroz rudinu Rit sa 
površinom od  1 kj. i 780 čhv., površinom od 1 kj. i 1.545 čhv.,
- kčbr. 1849 – Put  poljski kroz sječe u Ozrene 
sa površinom od 4 kj. i 119 čhv.,
- kčbr. 1852 – Put  poljski u Selu sa površinom Članak  2.
od 145 čhv., 
- kčbr. 1853 – Put  poljski u Selu sa površinom Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
od 500 čhv., načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
- kčbr. 1854 – Put poljski u Selu  sa površinom 
od 475 čhv.,
- kčbr. 1855 – Put  poljski u Potocima sa Članak  3.
površinom od 104 čhv.,
- kčbr. 1856 – Put  poljski u Sječi sa površinom Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
od 328 čhv., Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
- kčbr. 1857 – Put  poljski u Ozrenu sa potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
površinom od 530 čhv., iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

Klokočevik,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
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kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno Članak  2.
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom Članak  3.
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“. Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
OPĆINSKO  VIJEĆE potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
OPĆINE  GARČIN iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

Klokočevik,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
Klasa: 021-01/16-01/14 kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
Urbroj:  2178/06-01-16-1 dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 
Garčin,  4. veljače  2016. godine.

PREDSJEDNIK Članak 4.
OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Mato Jerković, v.r. Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

27.
Klasa: 021-01/16-01/14
Urbroj:  2178/06-01-16-2

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Garčin,  4. veljače  2016. godine.
 cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 

PREDSJEDNIK članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
OPĆINSKOG  VIJEĆA:Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 

Mato Jerković, v.r.vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
28.području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Članak 1.
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

nerazvrstane ceste, upisane u :
ODLUKU

- z.k. uložak broj 54, k.o. Klokočevik, a koje 
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na se sastoje iz: 

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – - kčbr. 1859 – Put  u Selu sa površinom od 68 
neotuđivog vlasništvo općine Garčinčhv., 
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Članak 1. 29.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te nerazvrstane ceste, upisane u:
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko - z.k. uložak broj 123, k.o. Klokočevik, a koje 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj se sastoje iz: 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   

- kčbr. 2023/3 – Šuma u Fratrovom dolu sa 
ODLUKUpovršinom od 389 čhv., 

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
Članak  2. području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se neotuđivog vlasništvo općine Garčin

načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Članak 1.
Članak  3.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale nerazvrstane ceste, upisane u :
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. - z.k. uložak broj 662, k.o. Klokočevik, a koje 
Klokočevik,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  se sastoje iz: 
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. - kčbr. 868/2 – Put u Mihića dolu sa površinom 

od 160 čhv.,

Članak 4.  
Članak  2.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Brodsko-posavske županije“.    načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN Članak  3.

Klasa: 021-01/16-01/14 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Urbroj:  2178/06-01-16-3 Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
PREDSJEDNIK Klokočevik,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  

OPĆINSKOG  VIJEĆA: kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
Mato Jerković, v.r. dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    
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OPĆINSKO  VIJEĆE Članak  3.
OPĆINE  GARČIN

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Klasa: 021-01/16-01/14 Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
Urbroj:  2178/06-01-16-4 potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
Garčin,  4. veljače  2016. godine. iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

 Klokočevik,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
PREDSJEDNIK kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 

OPĆINSKOG  VIJEĆA: dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 
Mato Jerković, v.r.

Članak 4.

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

30.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Klasa: 021-01/16-01/14
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Urbroj:  2178/06-01-16-5
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko Garčin,  4. veljače  2016. godine.
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:
ODLUKU Mato Jerković, v.r.

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

31.

Članak 1.
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko nerazvrstane ceste, upisane u:
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj  
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   - z.k. uložak broj 993, k.o. Klokočevik, a koje 

se sastoje iz: 
ODLUKU

- kčbr. 932/2 – Oranica u Kanjurevcu sa 
površinom od 180 čhv., o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

Članak  2. neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur. Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u :
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- z.k. uložak broj 1475, k.o. Klokočevik, a dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   
koje se sastoje iz: 

ODLUKU
- kčbr. 1145 – Pašnjak u Amatovcu sa 
površinom od 455 čhv., o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

Članak  2. neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur. Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Članak  3. Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

nerazvrstane ceste, upisane u :
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale - z.k. uložak broj 1551, k.o. Klokočevik, a 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  koje se sastoje iz: 
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Klokočevik,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  - kčbr. 978/13 – Put  u Janića dolu sa 
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno površinom od 87 čhv., 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. - kčbr. 980 – Put  u Janića dolu sa površinom od 

97 čhv., 
- kčbr. 981/8 – Put  u Pogledovcu sa površinom 
od 218 čhv.,

Članak 4. - kčbr. 981/20 – Put  u Pogledovcu sa 
površinom od 311 čhv.,

Ova Odluka stupa na snagu danom - kčbr. 1048/2 – Potok u Karatovcu sa 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku površinom od 63 čhv.,
Brodsko-posavske županije“. - kčbr. 1087/3 – Potok u Karatovcu sa 

površinom od 190 čhv.,
OPĆINSKO  VIJEĆE - kčbr. 1127/6 – Put u Omatovcu sa površinom 
OPĆINE  GARČIN od 1 kj. i 576 čhv.,

- kčbr. 1141/2 – Potok u Karatovcu sa 
Klasa: 021-01/16-01/14 površinom od  93 čhv.,
Urbroj:  2178/06-01-16-6 - kčbr. 1846 – Put poljski u Čakovcu sa 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. površinom od 3 kj. i 1.046 čhv.,

 - kčbr. 1847 – Put poljski iz sela u Janić brdo sa 
površinom od 2 kj. i 1.215 čhv.,

PREDSJEDNIK - kčbr. 1860– Put  poljski u Selu sa površinom 
OPĆINSKOG  VIJEĆA: od 56 čhv.,

Mato Jerković, v.r. - kčbr. 1866 – Put  u Janić brdo sa površinom od 
1 kj. i 1.018 čhv.,
- kčbr. 1868 – Put  poljski u Karatovcu sa 
površinom od 1 kj. i 286 čhv.,
- kčbr. 1869 – Put  poljski u Selu sa površinom 
od 164 čhv.,

32. - kčbr. 1870 – Put  poljski u Selu sa površinom 
od 2 kj. i 1.286 čhv.,
- kčbr. 1871 – Put  poljski u Selu sa površinom 

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o od 2 kj. i 335 čhv.,
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te - kčbr. 1872 – Put  poljski u Mikića dolu sa 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik površinom od 603 čhv.,
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko - kčbr. 1873 – Put poljski u Konjurevcu sa 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj površinom od 767 čhv.,
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- kčbr. 1874 – Put  poljski u Omatovcu sa 33.
površinom od 754 čhv.,
- kčbr. 1875 – Put  poljski u Omatovcu sa 
površinom od  1 kj. i 285 čhv., Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
- kčbr. 1876 – Put  poljski u Omatovcu sa cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
površinom od 1 kj. i 1.407 čhv., članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
- kčbr. 1877 – Put  poljski u Peroševki sa Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
površinom od 552 čhv., vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
- kčbr. 1878 – Put  poljski u Srednjim sadovima dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   
sa površinom od 888 čhv., 
- kčbr. 1880 – Put poljski u Kovrtanu  sa ODLUKU
površinom od 64 čhv.,
- kčbr. 1881 – Put poljski u Kovrtanu  sa o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
površinom od 471 čhv., području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se Članak 1.
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

Članak  3. nerazvrstane ceste, upisane u :

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda - z.k. uložak broj 1935, k.o. Klokočevik, a 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale koje se sastoje iz: 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. - kčbr. 869/1 – Put  u Mihića dolu sa površinom 
Klokočevik,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  od 82 čhv., 
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno - kčbr. 869/15 – Put  u Mihića dolu sa 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. površinom od 373 čhv., 

- kčbr. 869/22 – Pašnjak u Mihića dolu sa 
površinom od 140 čhv.,

Članak 4. - kčbr. 2042 – Put  u Fratrovom dolu sa 
površinom od 406 čhv.,

Ova Odluka stupa na snagu danom - kčbr. 2043 – Put  u Fratrovom dolu sa 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku površinom od 1 kj. i 150 čhv.,
Brodsko-posavske županije“.    - kčbr. 2044 – Put  u Fratrovom dolu sa 

površinom od 1.148 čhv.,
OPĆINSKO  VIJEĆE - kčbr. 2045 – Put  u Fratrovom dolu sa 
OPĆINE  GARČIN površinom od 494 čhv.,

- kčbr. 2046 – Put  u Fratrovom dolu sa 
Klasa: 021-01/16-01/14 površinom od  1.035 čhv.,
Urbroj:  2178/06-01-16-7 - kčbr. 2047 – Put  u Fratrovom dolu sa 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. površinom od 730 čhv.,

- kčbr. 2048 – Put  u Fratrovom dolu sa 
PREDSJEDNIK površinom od 1.050 čhv.,

OPĆINSKOG  VIJEĆA: - kčbr. 2050– Put  u Fratrovom dolu sa 
Mato Jerković, v.r. površinom od 1.385 čhv.,

- kčbr. 2051 – Put  u Fratrovom dolu sa 
površinom od 380 čhv.,
- kčbr. 2052 – Put  u Fratrovom dolu sa 
površinom od 1 kj. i 1.235 čhv.,
- kčbr. 2053 – Put  u Fratrovom dolu sa 
površinom od 900 čhv.,
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Članak  2. Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur. Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

nerazvrstane ceste, upisane u :

Članak  3. - z.k. uložak broj 2049, k.o. Klokočevik, a 
koje se sastoje iz: 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale - kčbr. 1842/2 – Put  prometni u Jasiku sa 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  površinom od 2 kj. i 10 čhv., 
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Klokočevik,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno Članak  2.
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom Članak  3.
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
OPĆINSKO  VIJEĆE potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
OPĆINE  GARČIN iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

Klokočevik,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
Klasa: 021-01/16-01/14 kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
Urbroj:  2178/06-01-16-8 dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 
Garčin,  4. veljače  2016. godine.

PREDSJEDNIK Članak 4.
OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Mato Jerković, v.r. Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

34. Klasa: 021-01/16-01/14
Urbroj:  2178/06-01-16-9
Garčin,  4. veljače  2016. godine.

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o  
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te PREDSJEDNIK 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik OPĆINSKOG  VIJEĆA:
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko Mato Jerković, v.r.
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin
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35. - kčbr. 953 – Put  sa površinom od 244 čhv., tj 
2

879 m ,
- kčbr. 955 – Put  sa površinom od 1.088 čhv., 

2Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o tj 3.914 m ,
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te - kčbr. 957 – Put  sa površinom od 436 čhv., tj 

2članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 1.570 m ,
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko - kčbr. 958 – Put  sa površinom od 693 čhv., tj 

2vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 2.492 m ,
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   - kčbr. 959 – Put  sa površinom od 230 čhv., tj 

2
826 m ,

ODLUKU - kčbr. 962 – Put  sa površinom od 727 čhv., tj 
22.616 m ,

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na - kčbr. 963 – Put  sa površinom od 489 čhv., tj 
2području općine Garčin, 1.759 m ,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – - kčbr. 964 – Put  sa površinom od 631 čhv., tj 
2neotuđivog vlasništvo općine Garčin 2.268 m ,

- kčbr. 968 – Put  sa površinom od 573 čhv., tj 
22.060 m ,

Članak 1. - kčbr. 974 – Put Tribež  sa površinom od  
2

2.799 m ,
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo - kčbr. 984 – Put  sa površinom od 240 čhv., tj 

2općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 862 m ,
nerazvrstane ceste, upisane u : - kčbr. 985 – Put  sa površinom od 522 čhv., tj 

2
1.876 m ,

- z.k. uložak broj 1, k.o. Zadubravlje, a koje - kčbr. 987 – Put  sa površinom od 1 kj. i 1.349 
2se sastoje iz: čhv., tj 10.608 m ,

- kčbr. 64 – Put  sa površinom od 147 čhv., tj 
2529 m ,

- kčbr. 827/2 – Cesta  sa površinom od 3.001 Članak  2.
2

m ,
2

- kčbr. 828 – Cesta sa površinom od 3.180 m , Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
2

- kčbr. 848 – Put  sa površinom od 1.384 m , načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
- kčbr. 932 – Put  sa površinom od 306 čhv., tj 

21.099 m ,
- kčbr. 933 – Put  sa površinom od 173 čhv., tj Članak  3.

2
622 m ,

2
- kčbr. 935 – Put  sa površinom od 1.268 m , Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
- kčbr. 940 – Put  sa površinom od 615 čhv., tj Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 

2 potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  2.214 m ,
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. - kčbr. 942 – Put  sa površinom od 203 čhv., tj 

2 Zadubravlje,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  730 m ,
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno - kčbr. 943 – Put  sa površinom od 667 čhv., tj 

2 dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 2.398 m ,
- kčbr. 946 – Put  sa površinom od 418 čhv., tj 

21.505 m ,
Članak 4.- kčbr. 948 – Put  sa površinom od 483 čhv., tj 

2
1.736 m ,

Ova Odluka stupa na snagu danom - kčbr. 949 – Put  sa površinom od 401 čhv., tj 
2 donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 1.441 m ,

Brodsko-posavske županije“.    - kčbr. 950 – Put  sa površinom od 378 čhv., tj 
2

1.361 m ,
- kčbr. 951 – Put  sa površinom od 244 čhv., tj 

2879 m ,
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OPĆINSKO  VIJEĆE - kčbr. 837 – Put  sa površinom od 472 čhv., tj 
2OPĆINE  GARČIN 1.698 m ,

- kčbr. 838 – Put  sa površinom od 768 čhv., tj 
2Klasa:   021-01/16-01/15 2.763 m ,

Urbroj: 2178/06-01-16-1 - kčbr. 840 – Put  sa površinom od 395 čhv., tj 
2Garčin,  4. veljače  2016. godine. 1.422 m ,

- kčbr. 842 – Put  sa površinom od 277 čhv., tj 
2PREDSJEDNIK 998 m ,

OPĆINSKOG  VIJEĆA: - kčbr. 844 – Put  sa površinom od 468 čhv., tj 
2Mato Jerković, v.r. 1.682 m ,

- kčbr. 846 – Put  sa površinom od 468 čhv., tj 
21.682 m ,

- kčbr. 854 – Put  sa površinom od 297 čhv., tj 
2

1.068 m ,
2

- kčbr. 855 – Put  sa površinom od  1.304 m ,
36. 2

- kčbr. 858/1 – Put  sa površinom od  346 m ,
- kčbr. 858/3DIO – Put  sa površinom od  32 

2
m ,

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
- kčbr. 858/3DIO – Put  sa površinom od  21 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 2m ,
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 

- kčbr. 866/2DIO – Put  sa površinom od  45 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 2

m ,vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
- kčbr. 884/1 – Put  sa površinom od  1.002 dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   2m ,
- kčbr. 889 – Put  sa površinom od 719 čhv., tj ODLUKU

2
2.588 m ,

2
- kčbr. 891 – Put  sa površinom od  2.341 m ,o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

2
-kčbr. 895 – Put  sa površinom od 93 čhv., tj 334 m ,području općine Garčin,
-kčbr. 896 – Put  sa površinom od 687 čhv., tj 2.470  kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

2m ,neotuđivog vlasništvo općine Garčin
- kčbr. 897 – Put  sa površinom od 291 čhv., tj 

2
1.046 m ,
- kčbr. 898 – Put  sa površinom od  334 čhv., tj Članak 1.

21.202 m ,
- kčbr. 900 – Put  sa površinom od 389 čhv., tj Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 

21.400 m ,općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
- kčbr. 902 – Put  sa površinom od 1.222 čhv., nerazvrstane ceste, upisane u :

2
tj 4.396 m ,
- kčbr. 903 – Put  sa površinom od 138 čhv., tj - z.k. uložak broj 897, k.o. Zadubravlje, a 

2495 m ,koje se sastoje iz: 
- kčbr. 905 – Put  sa površinom od 244 čhv., tj 

2
876 m ,- kčbr. 803 – Put  sa površinom od 2 kj. i 1.203 

2 - kčbr. 906 – Put  sa površinom od 170 čhv., tj čhv., tj 15.838 m ,
2612 m ,- kčbr. 822 – Put  sa površinom od  237 čhv., tj 

2 - kčbr. 908 – Put sa površinom od 743 čhv., tj 851 m ,
2

2.673 m ,- kčbr. 832 – Put sa površinom od 6 kj. i 878 
2 - kčbr. 909 – Put  sa površinom od 73 čhv., tj čhv., tj 37.692 m ,

2264 m ,- kčbr. 833 – Put  sa površinom od 485 čhv., tj 
2 - kčbr. 911 – Put  sa površinom od 463 čhv., tj 1.745 m ,

21.664 m ,- kčbr. 834 – Put  sa površinom od 498 čhv., tj 
2 - kčbr. 913 – Put  sa površinom od 302 čhv., tj 1.793 m ,

2
1.088 m ,- kčbr. 835 – Put  sa površinom od 387 čhv., tj 

21.391 m ,
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- kčbr. 915 – Put  sa površinom od 103 čhv., tj - kčbr. 1002 – Put  sa površinom od 364 čhv., 
2 2

370 m , tj 1.308 m ,
- kčbr. 917 – Put  sa površinom od 1.198 čhv., - kčbr. 1003 – Put  sa površinom od 361 čhv., 

2 2tj 4.310 m , tj 1.297 m ,
- kčbr. 919 – Put  sa površinom od 1.198 čhv., - kčbr. 1010 – Put  sa površinom od 333 čhv., 

2 2
tj 4.310 m , tj 1.199 m ,
- kčbr. 920 – Put  sa površinom od 245 čhv., tj - kčbr. 1011 – Put  sa površinom od 1.338 

2 2880 m , čhv., tj 4.812 m ,
- kčbr. 922 – Put  sa površinom od 268 čhv., tj - kčbr. 1014 – Put  sa površinom od 1.199 

2 2
964 m , čhv., tj 4.312 m ,
- kčbr. 924 – Put  sa površinom od 269 čhv., tj - kčbr. 1015 – Put  sa površinom od 239 čhv., 

2 2968 m , tj 861 m ,
- kčbr. 925 – Put  sa površinom od 258 čhv., tj - kčbr. 1017 – Put  sa površinom od 1.080 

2 2
929 m , čhv., tj 3.886 m ,
- kčbr. 927 – Put  sa površinom od 514 čhv., tj - kčbr. 1019 – Put  sa površinom od 342 čhv., 

2 2
1.848 m , tj 1.231 m ,
- kčbr. 929 – Put  sa površinom od 1.194 čhv., - kčbr. 1022 – Put  sa površinom od 413 čhv., 

2 2tj 4.296 m , tj 1.484 m ,
- kčbr. 930 – Put  sa površinom od 1 kj. i 1.510 - kčbr. 1024 – Put Tribež  sa površinom od  

2 2
čhv., tj 11.188 m , 1.052 m ,
- kčbr. 936 – Put  sa površinom od 737 čhv., tj - kčbr. 1025 – Put  sa površinom od 168 čhv., 

2 22.650 m , tj 605 m ,
- kčbr. 937 – Put  sa površinom od 292 čhv., tj - kčbr. 1026 – Put  sa površinom od 394 čhv., 

2 2
1.050 m , tj 1.418 m ,
- kčbr. 941 – Put  sa površinom od 503 čhv., tj - kčbr. 1028 – Put  sa površinom od 244 čhv., 

2 21.808 m , tj 878 m ,
- kčbr. 944 – Put  sa površinom od 425 čhv., tj - kčbr. 1030 – Put  sa površinom od 779 čhv., 

2 2
1.530 m , tj 2.802 m ,
- kčbr. 966 – Put  sa površinom od 728 čhv., tj - kčbr. 1032 – Put  sa površinom od 314 čhv., 

2 22.618 m , tj 1.128 m ,
- kčbr. 967 – Put  sa površinom od 1 kj. i 77 - kčbr. 1034 – Put  sa površinom od 744 čhv., 

2 2čhv., tj 6.031 m , tj 2.678 m ,
- kčbr. 972 – Put  sa površinom od 549 čhv., tj - kčbr. 1039 – Put  sa površinom od 441 čhv., 

2 2
1.974 m , tj 1.587 m ,
- kčbr. 973 – Put Tribež  sa površinom od  - kčbr. 1043 – Put  sa površinom od 914 čhv., 

2 21.312 m , tj 3.288 m ,
- kčbr. 977 – Put Tribež  sa površinom od  

2
1.178 m ,

Članak  2.- kčbr. 979 – Put  sa površinom od 519 čhv., tj 
21.868 m ,

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se - kčbr. 980 – Put  sa površinom od 374 čhv., tj 
2 načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.1.344 m ,

- kčbr. 981 – Put  sa površinom od 230 čhv., tj 
2828 m ,

Članak  3.- kčbr. 997–  Put  sa površinom od 1.197 čhv., 
2tj 4.306 m ,

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda - kčbr. 999 –  Put  sa površinom od 1.199 čhv., 
2 Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale tj 4.312 m ,

potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  - kčbr. 1000 – Put sa površinom od 399 čhv., tj 
2 iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 1.434 m ,

Zadubravlje,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  - kčbr. 1001 – Put  sa površinom od 345 čhv., 
2 kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno tj 1.241 m ,

dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.     
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Članak 4. načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku Članak  3.
Brodsko-posavske županije“.    

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
OPĆINSKO  VIJEĆE Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
OPĆINE  GARČIN potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Klasa:   021-01/16-01/15 Zadubravlje,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
Urbroj: 2178/06-01-16-2 kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA: Članak 4.

Mato Jerković, v.r.
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    

OPĆINSKO  VIJEĆE
37. OPĆINE  GARČIN

Klasa:   021-01/16-01/15
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Urbroj: 2178/06-01-16-3 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Garčin,  4. veljače  2016. godine.
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko PREDSJEDNIK 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj OPĆINSKOG  VIJEĆA:
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   Mato Jerković, v.r.

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

38. kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Članak 1.
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   nerazvrstane ceste, upisane u :

ODLUKU- z.k. uložak broj 549, k.o. Zadubravlje, a 
koje se sastoje iz: 

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,- kčbr. 650/8 – Put Tribež sa površinom od 

2  kao  javnog dobra u općoj uporabi – 2.721 m ,
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
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Članak 1. 39.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te nerazvrstane ceste, upisane u :
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko - z.k. uložak broj 898, k.o. Zadubravlje, a 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj koje se sastoje iz: 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e

- kčbr. 129/2 – Oranica Dolci sa površinom 
2 ODLUKUod 2.444 m ,

- kčbr. 858/3DIO – Oranica Dolci sa 
2 o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na površinom od 3.033 m ,

području općine Garčin,- kčbr. 858/3DIO – Oranica Dolci sa 
2  kao  javnog dobra u općoj uporabi – površinom od 1.860 m ,

neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.
Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u :

Članak  3.
- z.k. uložak broj 900, k.o. Zadubravlje, a 
koje se sastoje iz: Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
- kčbr. 983 – Kanal  sa površinom od 762 potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

2
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. čhv., tj 2.742 m ,
Zadubravlje,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Članak 4. načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku Članak  3.
Brodsko-posavske županije“.    

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
OPĆINSKO  VIJEĆE Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
OPĆINE  GARČIN potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Klasa:   021-01/16-01/15 Zadubravlje,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
Urbroj: 2178/06-01-16-4 kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA: Članak 4.

Mato Jerković, v.r.
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    
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OPĆINSKO  VIJEĆE Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
OPĆINE  GARČIN potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Klasa:   021-01/16-01/15 Zadubravlje,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
Urbroj: 2178/06-01-16-5 kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA: Članak 4.

Mato Jerković, v.r.
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

40.
Klasa:   021-01/16-01/15
Urbroj: 2178/06-01-16-6 

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Garčin,  4. veljače  2016. godine.
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik PREDSJEDNIK 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko OPĆINSKOG  VIJEĆA:
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj Mato Jerković, v.r.
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

41. kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Članak 1.
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   nerazvrstane ceste, upisane u :

- z.k. uložak broj 909, k.o. Zadubravlje, a 
ODLUKUkoje se sastoje iz: 

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na - kčbr. 904 – Put  sa površinom od 1 kj. i 1.112 
2 području općine Garčin,čhv., tj 9.757 m ,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.

Članak 1.Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

Članak  3. nerazvrstane ceste, upisane u :

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
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- z.k. uložak broj 913, k.o. Zadubravlje, a Članak  3.
koje se sastoje iz: 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
2 Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale - kčbr. 104 – Put Dolci sa površinom od 54 m ,

potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  - kčbr. 105 – Put Dolci sa površinom od 
2 iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 12.207 m ,

Zadubravlje,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  - kčbr. 107 – Put Dolci sa površinom od 1.617 
2 kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno m ,

dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. - kčbr. 108 – Put Dolci sa površinom od 4.472 
2m ,

- kčbr. 109 – Put Dolci sa površinom od 268 
2 Članak 4.m ,

- kčbr. 110 – Put Dolci sa površinom od 1.073 
2 Ova Odluka stupa na snagu danom m ,

donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku - kčbr. 111 – Put Dolci sa površinom od 596 
2 Brodsko-posavske županije“.    m ,

- kčbr. 127/1 – Put Dolci sa površinom od 602 
2 OPĆINSKO  VIJEĆEm ,

OPĆINE  GARČIN- kčbr. 867 – Put Dolci sa površinom od 4.811 
2m ,

Klasa:   021-01/16-01/15- kčbr. 868/1 – Put Dolci sa površinom od 
Urbroj: 2178/06-01-16-72

5.849 m ,
Garčin,  4. veljače  2016. godine.

- kčbr. 868/2 – Put Dolci sa površinom od 
21.577 m ,

PREDSJEDNIK 
- kčbr. 869 – Cesta Dolci  sa površinom od 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:2
2.192m , Mato Jerković, v.r.
- kčbr. 872 – Put Dolci sa površinom od 8.312 

2m ,
- kčbr. 873/2 – Put Dolci sa površinom od 

22.114 m ,
- kčbr. 874 – Put Dolci sa površinom od 1.569 

2
m , 42.
- kčbr. 875/4 – Put Dolci sa površinom od 

22.776 m ,
- kčbr. 876 – Put Dolci sa površinom od 1.948 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 

2
m , cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
- kčbr. 877 – Put Dolci sa površinom od 768 članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 

2m , Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
- kčbr. 878/1 – Put Dolci sa površinom od vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 

2
1.130 m , dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   
- kčbr. 878/2 – Put Dolci sa površinom od 

22.575 m , ODLUKU
- kčbr. 879 – Put Dolci sa površinom od 1.344 

2m , o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
- kčbr. 880/1 – Put Dolci sa površinom od području općine Garčin,

2
1.621 m , kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.
Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur. Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 

općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u :
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- z.k. uložak broj 963, k.o. Zadubravlje, a 43.
koje se sastoje iz: 

- kčbr. 899 – Put  sa površinom od 390 čhv., tj Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
2 cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 1.404 m ,

članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik - kčbr. 971 – Put  sa površinom od 172 čhv., tj 
2 Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 620 m ,

vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj - kčbr. 982 – Put sa površinom od 508 čhv., tj 
2 dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   1.827 m ,

ODLUKU

Članak  2.
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

području općine Garčin,Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak 1.Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  nerazvrstane ceste, upisane u :
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Zadubravlje,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,   - z.k. uložak broj 920, k.o. Zadubravlje, a 
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno koje se sastoje iz: 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

- kčbr. 989 – Put Postruginci sa površinom od 
2

4.823 m ,
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom Članak  2.
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Brodsko-posavske županije“.    načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN Članak  3.

Klasa:   021-01/16-01/15 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Urbroj: 2178/06-01-16-8 Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
PREDSJEDNIK Zadubravlje,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  

OPĆINSKOG  VIJEĆA: kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
Mato Jerković, v.r. dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    
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OPĆINSKO  VIJEĆE - kčbr. 1411 – Put poljski u Vrbovom dolu sa 
OPĆINE  GARČIN površinom od 1 kj. i 152 čhv.,

- kčbr. 1412 – Put  poljski u Šimunovcu sa 
Klasa:   021-01/16-01/15 površinom od  834 čhv.,
Urbroj: 2178/06-01-16-9 - kčbr. 1413 – Put  poljski u Batuševcima sa 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. površinom od 1 kj. i 195 čhv.,

- kčbr. 1414/2 – Put  poljski u Vrblju sa 
PREDSJEDNIK površinom od 1 kj. i 234 čhv.,

OPĆINSKOG  VIJEĆA: - kčbr. 1415 – Put  poljski u Selištima sa 
Mato Jerković, v.r. površinom od 929 čhv.,

- kčbr. 1416/1 – Put  poljski u Selištima sa 
površinom od 1 kj. i 1.003 čhv.,
- kčbr. 1416/2 – Put  poljski u Pogledovcu sa 
površinom od 520 čhv.,
- kčbr. 1417/1 – Put  poljski u Pogledovcu sa 

44. površinom od 759 čhv.,
- kčbr. 1418 – Put  poljski u Krnjin dolu sa 
površinom od 430 čhv.,

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o - kčbr. 1419 – Put  poljski u Selu sa površinom 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te od 150 čhv.,
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik - kčbr. 1422 – Put  poljski u Glavicama sa 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko površinom od 1 kj. i 1.029 čhv.,
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj - kčbr. 1423 – Put  poljski u Vačkovom dolu sa 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   površinom od 3 kj. i 216 čhv.,

- kčbr. 1424 – Put  poljski u Planama sa 
ODLUKU površinom od 1 kj. i 686 čhv.,

- kčbr. 1425 – Put  poljski u Planama sa 
površinom od  605 čhv.,o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
- kčbr. 1429 – Put  poljski u Govanju sa području općine Garčin,
površinom od 372 čhv., kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
- kčbr. 1432/2 – Put  Čedovci sa površinom od neotuđivog vlasništvo općine Garčin

2
239 čhv., tj 860 m , 
- kčbr. 1432/3 – Put  Čedovci sa površinom od 

27 čhv., tj 26 m , Članak 1.
- kčbr. 1433/1 – Put poljski u Dolnjim 
prauljama  sa površinom od 4 kj. i 863 čhv.,Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
- kčbr. 1433/2 – Put  poljski u Dolnjim Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
prauljama sa površinom od 1.436 čhv.,nerazvrstane ceste, upisane u: 
- kčbr. 1433/3 – Put  poljski u Dolnjim 
prauljama sa površinom od 928 čhv.,- z.k. uložak broj 1, k.o. Vrhovina, a koje se 
- kčbr. 1434 – Cesta zemaljska iz Broda u sastoje iz: 
Klokočevik sa površinom od 4 kj. i 1.227 čhv.,- kčbr. 1406/1 – Put  poljski u Vrbovom dolu sa 

površinom od 1 kj. i 1.550 čhv., 
- kčbr. 1406/2 – Put  poljski u Vrbovom dolu sa 

Članak  2.površinom od 456 čhv., 
- kčbr. 1407 – Put  poljski u Gjelincima sa 

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se površinom od 1.448 čhv.,
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.- kčbr. 1408 – Put  poljski u Starjacima sa 

površinom od 599 čhv.,
- kčbr. 1409 – Put  poljski u Starjacima sa 

Članak  3.površinom od 60 čhv.,
- kčbr. 1410/1/6 – Put  poljski u Graorištu sa 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda površinom od 1 kj. i 532 čhv.,
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale - kčbr. 1410/2 – Put  poljski u Graorištu sa 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  površinom od 194 čhv.,
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iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. - kčbr. 1442/1 – Put  šumski na međi Bratljevci 
Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  sa površinom od 1 kj. i 192 čhv., 
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno - kčbr. 1442/2 – Put  šumski na međi Bratljevci 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. sa površinom od 3 kj. i 1.354 čhv., 

- kčbr. 1442/3 – Put  šumski na međi Bratljevci 
sa površinom od 1 kj. i 762 čhv.,

Članak 4. - kčbr. 1446 – Šuma u Bratljevci sa površinom 
od 43 čhv.,

Ova Odluka stupa na snagu danom - kčbr. 1453 – Put  šumski u Bratljevci sa 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku površinom od 870 čhv.,
Brodsko-posavske županije“.    - kčbr. 1454 – Put  kroz šumu u Bratljevci sa 

površinom od 2 kj. i 156 čhv.,
OPĆINSKO  VIJEĆE - kčbr. 1455 – Put  šumski u Bratljevci sa 
OPĆINE  GARČIN površinom od 390 čhv.,

- kčbr. 1456 – Put šumski u Bratljevci sa 
Klasa:    021-01/16-01/16 površinom od 2 kj. i 390 čhv.,
Urbroj:  2178/06-01-16-1 - kčbr. 1457 – Put  šumski u Bratljevci sa 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. površinom od  915 čhv.,

- kčbr. 1458 – Put  šumski na međi u Bratljevci 
PREDSJEDNIK sa površinom od 1.520 čhv.,

OPĆINSKOG  VIJEĆA:  
Mato Jerković, v.r.

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

45.
Članak  3.

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 

dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 
ODLUKU

Članak 4.o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

Ova Odluka stupa na snagu danom  kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku neotuđivog vlasništvo općine Garčin
Brodsko-posavske županije“.    

OPĆINSKO  VIJEĆEČlanak 1.
OPĆINE  GARČIN

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Klasa:    021-01/16-01/16Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
Urbroj:  2178/06-01-16-2nerazvrstane ceste, upisane u: 
Garčin,  4. veljače  2016. godine.

- z.k. uložak broj 70, k.o. Vrhovina, a koje se 
PREDSJEDNIK sastoje iz: 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:  
Mato Jerković, v.r.
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46. Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Brodsko-posavske županije“.    
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko OPĆINSKO  VIJEĆE
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj OPĆINE  GARČIN
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   

Klasa:    021-01/16-01/16
ODLUKU Urbroj:  2178/06-01-16-3

Garčin,  4. veljače  2016. godine.
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

PREDSJEDNIK području općine Garčin,
OPĆINSKOG  VIJEĆA: kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

Mato Jerković, v.r.neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u: 

47.

- z.k. uložak broj 943, k.o. Vrhovina, a koje se 
sastoje iz: 

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o           
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te - kčbr. 105/6 – Put  u Visokim vinogradima sa 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik površinom od 84 čhv., 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko - kčbr. 402/3 – Put  u Graorištu sa površinom 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj od 405 čhv., 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   - kčbr. 571/3 – Put  u Pogledovcu sa površinom 

od 124 čhv.,
ODLUKU- kčbr. 759 – Put u Vačkovom dolu sa 

površinom od 184 čhv.,
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – Članak  2.
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Članak 1.

Članak  3. Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda nerazvrstane ceste, upisane u: 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale - z.k. uložak broj 944, k.o. Vrhovina, a koje se 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  sastoje iz: 
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o.           
Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  - kčbr. 1417/2 – Pašnjak u Pogledovcu sa 
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno površinom od 38 čhv., 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. - kčbr. 1417/3 – Pašnjak u Pogledovcu sa 

površinom od 31 čhv., 
- kčbr. 1428/4 – Put  Praulje sa površinom od 

2
12.515 m .,
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- kčbr. 1428/5 – Put  Praulje sa površinom od 48.
2

4.807 m .,
- kčbr. 1428/6 – Put  Praulje sa površinom od 

2 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 2.067 m .,
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te - kčbr. 1430 – Put  Praulje sa površinom od 

2 članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 1.019 m .,
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko - kčbr. 1431 – Put  Praulje sa površinom od 928 

2 vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj m .,
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   

Članak  2.
ODLUKU

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine GarčinČlanak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Članak 1.Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 

potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno nerazvrstane ceste, upisane u: 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. - z.k. uložak broj 739, k.o. Vrhovina, a koje se 

sastoje iz: 
          

Članak 4. - kčbr. 715/5 – Put  u Vačkov dolu sa površinom 
2

od 79 m .,
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    Članak  2.

OPĆINSKO  VIJEĆE Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
OPĆINE  GARČIN načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Klasa:    021-01/16-01/16
Urbroj:  2178/06-01-16-4 Članak  3.
Garčin,  4. veljače  2016. godine.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
PREDSJEDNIK Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 

OPĆINSKOG  VIJEĆA: potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
Mato Jerković, v.r. iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    
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OPĆINSKO  VIJEĆE Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
OPĆINE  GARČIN potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Klasa:    021-01/16-01/16 Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
Urbroj:  2178/06-01-16-5 kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA: Članak 4.

Mato Jerković, v.r.
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

49.
Klasa:    021-01/16-01/16
Urbroj:  2178/06-01-16-6

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Garčin,  4. veljače  2016. godine.  
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik PREDSJEDNIK 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko OPĆINSKOG  VIJEĆA:
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj Mato Jerković, v.r.
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

50. kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine garčin

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Članak 1.
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   nerazvrstane ceste, upisane u: 

- z.k. uložak broj 929, k.o. Vrhovina, a koje se 
sastoje iz: 

ODLUKU          
- kčbr. 1436/1 – Potok Batnožci u Batnožcima  

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na sa površinom od 722 čhv., 
području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine GarčinČlanak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Članak 1.načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Članak  3. Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

nerazvrstane ceste, upisane u: 
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
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- z.k. uložak broj 706, k.o. Vrhovina, a koje se 51.
sastoje iz: 
          
- kčbr. 1432/1 – Put  Praulje sa površinom od Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 

2 cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 13.637 m .,
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj Članak  2.
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
ODLUKUnačelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
Članak  3. području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Članak 1.
Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

nerazvrstane ceste, upisane u: 
- z.k. uložak broj 149, k.o. Vrhovina, a koje se 

Članak 4. sastoje iz: 
          

Ova Odluka stupa na snagu danom - kčbr. 675/4 – Put u Glavicama  sa površinom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku od 102 čhv., 
Brodsko-posavske županije“.    

OPĆINSKO  VIJEĆE Članak  2.
OPĆINE  GARČIN

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Klasa:    021-01/16-01/16 načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Urbroj:  2178/06-01-16-7
Garčin,  4. veljače  2016. godine.

 Članak  3.

PREDSJEDNIK Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
OPĆINSKOG  VIJEĆA: Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 

Mato Jerković, v.r. potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    
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OPĆINSKO  VIJEĆE Članak  3.
OPĆINE  GARČIN

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Klasa:    021-01/16-01/16 Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
Urbroj:  2178/06-01-16-8 potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
Garčin,  4. veljače  2016. godine. iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  
PREDSJEDNIK kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno 

OPĆINSKOG  VIJEĆA: dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 
Mato Jerković, v.r.

Članak 4.

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

52.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Klasa:    021-01/16-01/16
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Urbroj:  2178/06-01-16-9
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko Garčin,  4. veljače  2016. godine.
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:
ODLUKU Mato Jerković, v.r.

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

53.
Članak 1.

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik nerazvrstane ceste, upisane u: 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj - z.k. uložak broj 215, k.o. Vrhovina, a koje se 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e  sastoje iz: 

          
ODLUKU- kčbr. 675/2 – Put u Glavicama  sa površinom 

od 46 čhv., 
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – Članak  2.
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine 
Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
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nerazvrstane ceste, upisane u: 54.

- z.k. uložak broj 362, k.o. Vrhovina, a koje se 
sastoje iz: Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
          cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
- kčbr. 434/4 – Voćnjak u članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 

Članak  2. dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e  

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se ODLUKU
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

Članak  3.  kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  Članak 1.
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Vrhovina,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. nerazvrstane ceste, upisane u : 

- z.k. uložak broj 1, k.o. Garčin, a koje se 
Članak 4. sastoje iz: 

Ova Odluka stupa na snagu danom - kčbr. 6 – Put  u Selu sa površinom od 598 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku čhv.,
Brodsko-posavske županije“.    - kčbr. 33 – Put  u Selu sa površinom od 455 

čhv.,
OPĆINSKO  VIJEĆE - kčbr. 61 – Put  u Selu sa površinom od 813 
OPĆINE  GARČIN čhv.,

- kčbr. 85 – Put  u Selu sa površinom od 638 
Klasa:    021-01/16-01/16 čhv.,
Urbroj:  2178/06-01-16-10 - kčbr. 86 – Drum u Selu sa površinom od 566 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. čhv.,

- kčbr. 125 – Put  u Selu sa površinom od 560 
PREDSJEDNIK čhv.,

OPĆINSKOG  VIJEĆA: - kčbr. 149 – Put  u Selu sa površinom od 491 
Mato Jerković, v.r. čhv.,

- kčbr. 165 – Samica sa površinom od 114 
čhv.,
- kčbr. 168 – Put  sa površinom od  333 čhv.,
- kčbr. 274 – Put  sa površinom od 180 čhv.,
- kčbr. 352 – Put  sa površinom od 98 čhv.,
- kčbr. 408 – Put  sa površinom od 959 čhv.,
- kčbr. 410 – Put  sa površinom od 1.187 čhv.,
- kčbr. 736 – Put  sa površinom od 2 kj. i 709 
čhv.,
- kčbr. 737 – Put  sa površinom od 322 čhv.,
- kčbr. 741 – Put  sa površinom od 1.055 čhv.,
- kčbr. 754 – Put  sa površinom od 1.303 čhv.,
- kčbr. 757 – Put  sa površinom od 4 kj. i 444 
čhv.,
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- kčbr. 758 – Put  sa površinom od 338 čhv., - kčbr. 831/2 – Put  sa površinom od 41 čhv.,
- kčbr. 759 – Put  sa površinom od 265 čhv., - kčbr. 832/1 – Put  Haljac sa površinom od 
- kčbr. 762 – Put  sa površinom od 232 čhv., 150 čhv.,
- kčbr. 769 – Put  sa površinom od 704 čhv., - kčbr. 935/4 – Put  sa površinom od 136 čhv.,
- kčbr. 771 – Put  sa površinom od 1.135 čhv., - kčbr. 977 – Put  Velika Surevica sa 
- kčbr. 774 – Put  sa površinom od 1.000 čhv., površinom od 442 čhv.,
- kčbr. 775 – Put  sa površinom od  1.020 čhv., - kčbr. 1049 – Put  sa površinom od 81 čhv.,
- kčbr. 776 – Put  sa površinom od 605 čhv., - kčbr. 1063 – Put  Velika Surevica sa 
- kčbr. 778 – Put  sa površinom od 593 čhv., površinom od 2 kj. i 1.085 čhv.,
- kčbr. 779 – Put  sa površinom od 1.157 čhv., - kčbr. 1064 – Put  Velika Surevica sa 
- kčbr. 780 – Put  sa površinom od 981 čhv., površinom od 391 čhv.,
- kčbr. 782 – Put  sa površinom od 983 čhv.,
- kčbr. 788 – Put  sa površinom od 968 čhv.,
- kčbr. 790 – Put  sa površinom od 325 čhv., Članak  2.
- kčbr. 791 – Put  sa površinom od  296 čhv.,
- kčbr. 793/1 – Put Selo sa površinom od Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 

2 načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.1.165 čhv., tj. 4.193 m , 
- kčbr. 793/4 – Put  Selo sa površinom od 36 

2
čhv.,  tj. 128 m ,

Članak  3.- kčbr. 795 – Put  sa površinom od 538 čhv.,
- kčbr. 796 – Put  sa površinom od 1 kj. i 472 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda čhv.,
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale - kčbr. 798 – Put  sa površinom od 121 čhv.,
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  - kčbr. 801/1 – Put  Selo sa površinom od 3 kj. 
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. i 545 čhv.,
Garčin,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao - kčbr. 802 – Put  sa površinom od 868 čhv.,
neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro - kčbr. 804 – Put  sa površinom od 1.000 čhv.,
u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. - kčbr. 805 – Put  sa površinom od 761 čhv.,

- kčbr. 806 – Put  sa površinom od 676 čhv.,
- kčbr. 807 – Put  sa površinom od 151 čhv.,

Članak 4.- kčbr. 810 – Put  sa površinom od 220 čhv.,
- kčbr. 811/1 – Put  Šicarnica sa površinom od 

Ova Odluka stupa na snagu danom 712 čhv.,
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku - kčbr. 815/1 – Put  sa površinom od 1.419 
Brodsko-posavske županije“.    čhv.,

- kčbr. 816 – Put  sa površinom od 375 čhv.,
OPĆINSKO  VIJEĆE- kčbr. 817/1 – Put  Šicarnica sa površinom od 

2 OPĆINE  GARČIN66 čhv., tj. 238 m ,
- kčbr. 818 – Put  sa površinom od 413 čhv.,

Klasa: 021-01/16-01/17- kčbr. 821 – Put  sa površinom od 515 čhv.,
Urbroj:  2178/06-01-16-1- kčbr. 822 – Put  sa površinom od 909 čhv.,
Garčin,  4. veljače  2016. godine.- kčbr. 825 – Put  sa površinom od 1.072 čhv.,

- kčbr. 828 – Put  sa površinom od 806 čhv.,
PREDSJEDNIK- kčbr. 829/1 – Put  Haljac sa površinom od 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:538 čhv.,
Mato Jerković, v.r.- kčbr. 829/2 – Put  Haljac sa površinom od 

126 čhv.,
- kčbr. 829/3 – Put  sa površinom od 120 čhv.,
- kčbr. 830/1 – Put  Haljac sa površinom od 
426 čhv.,
- kčbr. 830/2 – Put  Haljac sa površinom od 
119 čhv.,
- kčbr. 830/3 – Put   sa površinom od 112 čhv.,
- kčbr. 831/1 – Put  Haljac sa površinom od 
355 čhv.,
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55. Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Brodsko-posavske županije“.    
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko OPĆINSKO  VIJEĆE
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj OPĆINE  GARČIN
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   

Klasa: 021-01/16-01/17
ODLUKU Urbroj:  2178/06-01-16-2

Garčin,  4. veljače  2016. godine.
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

PREDSJEDNIKpodručju općine Garčin,
OPĆINSKOG  VIJEĆA: kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

Mato Jerković, v.r.neotuđivog vlasništvo općine Garčin
 

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

56.nerazvrstane ceste, upisane u : 

- z.k. uložak broj 1035, k.o. Garčin, a koje 
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o se sastoje iz: 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik - kčbr. 1172 – Put  u Gardonu sa površinom 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko od 661 čhv.,
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj - kčbr. 1173 – Put  međašni kraj Lapovca u 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   Gardonu sa površinom od 5 kj. i 468 čhv.,

- kčbr. 1174 – Put  u Gardonu sa površinom 
ODLUKUod 270 čhv.,

- kčbr. 1175 – Put  u Gardonu sa površinom 
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na od 924 čhv.,

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine GarčinČlanak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Članak 1.načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine Članak  3.
nerazvrstane ceste, upisane u : 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
- z.k. uložak broj 1067, k.o. Garčin, a koje Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
se sastoje iz: potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
- kčbr. 744 – Put  sa površinom od 1.098 čhv.,Garčin,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
- kčbr. 749 – Put  sa površinom od 1 kj. i 1 neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro 
čhv.,u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 
- kčbr. 755 – Put  sa površinom od 2 kj. i 669 
čhv.,
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- kčbr. 766 – Put  sa površinom od 1 kj. i 8 neotuđivog vlasništvo općine Garčin
čhv.,

Članak  2. Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur. općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

nerazvrstane ceste, upisane u : 

Članak  3. - z.k. uložak broj 1082, k.o. Garčin, a koje 
se sastoje iz: 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale - kčbr. 346 – Put sa površinom od 280 čhv.,
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  - kčbr. 743 – Put sa površinom od 99 čhv.,
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. - kčbr. 747 – Put sa površinom od 1.093 čhv.,
Garčin,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao - kčbr. 750 – Put sa površinom od 1.318 čhv.,
neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro - kčbr. 751 – Put sa površinom od 587 čhv.,
u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. - kčbr. 764 – Put sa površinom od 874 čhv.,

- kčbr. 765 – Put sa površinom od 1.038 čhv.,
- kčbr. 767 – Put sa površinom od 476 čhv.,

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom Članak  2.
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 

načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Članak  3.
Klasa: 021-01/16-01/17
Urbroj:  2178/06-01-16-3 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 

potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
PREDSJEDNIK iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

OPĆINSKOG  VIJEĆA: Garčin,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
Mato Jerković, v.r. neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro 

 u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

Članak 4.
57.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Brodsko-posavske županije“.    
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik OPĆINSKO  VIJEĆE
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko OPĆINE  GARČIN
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   Klasa: 021-01/16-01/17

Urbroj:  2178/06-01-16-4
ODLUKU Garčin,  4. veljače  2016. godine.

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na PREDSJEDNIK
području općine Garčin, OPĆINSKOG  VIJEĆA:

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – Mato Jerković, v.r.
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58. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Klasa: 021-01/16-01/17
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Urbroj:  2178/06-01-16-5
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Garčin,  4. veljače  2016. godine.
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj PREDSJEDNIK
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Mato Jerković, v.r.
ODLUKU

 
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 

području općine Garčin,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

59.

Članak 1.
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko nerazvrstane ceste, upisane u : 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   - z.k. uložak broj 1099, k.o. Garčin, a koje 

se sastoje iz: 
ODLUKU

- kčbr. 761/1 – Put Čelikovača sa površinom 
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na od 3.897 čhv.,

području općine Garčin,- kčbr. 1273 – Put Čelikovača sa površinom 
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – od 685 čhv.,
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.
Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u : 

Članak  3.
- z.k. uložak broj 1105, k.o. Garčin, a koje 
se sastoje iz: Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
- kčbr. 745 – Put sa površinom od 330 čhv.,potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  

iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Garčin,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 

Članak  2.neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro 
u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Članak 4.

Članak  3.Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Brodsko-posavske županije“.    
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Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale - z.k. uložak broj 80, k.o. Garčin, a koje se 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  sastoje iz: 
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Garčin,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao - kčbr. 652/3 – Put Šicarnica sa površinom od 
neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro 294 čhv.,
u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

Članak  2.
Članak 4.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
Ova Odluka stupa na snagu danom načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.    

Članak  3.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 

Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
Klasa: 021-01/16-01/17 potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
Urbroj:  2178/06-01-16-6 iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
Garčin,  4. veljače  2016. godine. Garčin,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 

 neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro 
PREDSJEDNIK u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.

Članak 4.

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

60. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o Klasa: 021-01/16-01/17
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Urbroj:  2178/06-01-16-7
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Garčin,  4. veljače  2016. godine.
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj PREDSJEDNIK
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e  OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Mato Jerković, v.r.
ODLUKU  

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

61.

Članak 1.
Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 

cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko nerazvrstane ceste, upisane u : 
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   
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ODLUKU Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku području općine Garčin,
Brodsko-posavske županije“.     kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

neotuđivog vlasništvo općine Garčin
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Članak 1.
Klasa: 021-01/16-01/17
Urbroj:  2178/06-01-16-8Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
Garčin,  4. veljače  2016. godine.općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 

nerazvrstane ceste, upisane u : 
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA:- z.k. uložak broj 1135, k.o. Garčin, a koje 
Mato Jerković, v.r.se sastoje iz: 

- kčbr. 368 – Put sa površinom od 788 čhv.,
- kčbr. 409 – Put sa površinom od 174 čhv.,
- kčbr. 784 – Put sa površinom od 183 čhv.,
- kčbr. 785 – Put sa površinom od 46 čhv.,

62.- kčbr. 786 – Put sa površinom od 1 kj. i 1216 
čhv.,
- kčbr. 792 – Put sa površinom od 1.114 čhv.,

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o - kčbr. 814 – Put sa površinom od 325 čhv.,
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te - kčbr. 820 – Državni drum sa površinom od 
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 1.019 čhv.,
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko - kčbr. 829/4 – Kanal Haljac  sa površinom od  
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 6 čhv.,
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   - kčbr. 829/5 – Kanal Haljac  sa površinom od 

42 čhv.,
ODLUKU- kčbr. 830/4 – Kanal Haljac  sa površinom od 

8 čhv.,
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na - kčbr. 830/5 – Kanal Haljac  sa površinom od 

području općine Garčin,40 čhv.,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.

Članak 1.Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u: Članak  3.

- z.k. uložak broj 1, k.o. Sapci, a koje se Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
sastoje iz: Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 

potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
- kčbr. 621 – Put  sa površinom od 545 čhv.,iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
- kčbr. 622 – Put  sa površinom od 397 čhv.,Garčin,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
- kčbr. 623 – Put  sa površinom od 332 čhv.,neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro 
- kčbr. 624 – Put  sa površinom od 661 čhv.,u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 
- kčbr. 627 – Put  sa površinom od 49 čhv.,
- kčbr. 628 – Put  sa površinom od 808 čhv.,
- kčbr. 629 – Put  sa površinom od 837 čhv.,
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- kčbr. 630 – Put  sa površinom od 1.044 čhv., potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
- kčbr. 631 – Put  sa površinom od 1 kj. i 473 iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 
čhv., Sapci,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
- kčbr. 632 – Put  sa površinom od 1.457 čhv., Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 
- kčbr. 633 – Put  sa površinom od 1.002 čhv., općine Garčin. 
- kčbr. 635 – Put  sa površinom od 990 čhv.,
- kčbr. 636 – Put  sa površinom od 787 čhv.,
- kčbr. 638 – Put  sa površinom od 185 čhv., Članak 4.
- kčbr. 639 – Put  sa površinom od 1.358 čhv.,
- kčbr. 640 – Put  sa površinom od 1 kj. i 1.385 Ova Odluka stupa na snagu danom 
čhv., donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku 
- kčbr. 642 – Put  sa površinom od 953 čhv., Brodsko-posavske županije“.    
- kčbr. 644 – Put  sa površinom od 390 čhv.,
- kčbr. 646/1 – Put  sa površinom od 494 čhv., OPĆINSKO  VIJEĆE
- kčbr. 646/2 – Put  sa površinom od 92 čhv., OPĆINE  GARČIN
- kčbr. 647 – Put  sa površinom od 205 čhv.,
- kčbr. 649 – Put  sa površinom od 788 čhv., Klasa:  021-01/16-01/18
- kčbr. 656 – Put  sa površinom od 454 čhv., Urbroj: 2178/06-01-16-1
- kčbr. 657 – Put  sa površinom od 882 čhv., Garčin,  4. veljače  2016. godine.
- kčbr. 658 – Put  sa površinom od  570 čhv.,
- kčbr. 659 – Put  sa površinom od 547 čhv., PREDSJEDNIK 
- kčbr. 660 – Put  sa površinom od 1.399 čhv., OPĆINSKOG  VIJEĆA:
- kčbr. 661 – Put  sa površinom od 278 čhv., Mato Jerković, v.r.
- kčbr. 663 – Put  sa površinom od 743 čhv.,
- kčbr. 664 – Put  sa površinom od 743 čhv.,
- kčbr. 666 – Put  sa površinom od 1.462 čhv.,
- kčbr. 667 – Put  sa površinom od 740 čhv.,
- kčbr. 668 – Put  sa površinom od  1.084 čhv.,
- kčbr. 670/4 – Oranica Dvorina sa površinom 

2 63.od 377 m , 
- kčbr. 670/5 – Neplodno - put  sa površinom 

2
od 3.061 m , 

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o - kčbr. 680 – Put  sa površinom od 1.149 čhv.,
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te - kčbr. 681 – Put  sa površinom od 268 čhv.,
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik - kčbr. 683 – Put  sa površinom od 807 čhv.,
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko - kčbr. 684 – Put  sa površinom od 925 čhv.,
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj - kčbr. 686 – Put  sa površinom od 978 čhv.,
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   - kčbr. 688 – Put  sa površinom od 1.250 čhv.,

- kčbr. 689 – Put  sa površinom od 388 čhv.,
ODLUKU- kčbr. 690 – Put  sa površinom od 603 čhv.,

- kčbr. 691 – Put  sa površinom od 868 čhv.,
o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na - kčbr. 710 – Put  sa površinom od 605 čhv.,

području općine Garčin,- kčbr. 711 – Put  sa površinom od 638 čhv.,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.

Članak 1.Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 
općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u: Članak  3.

- z.k. uložak broj 325, k.o. Sapci, a koje se Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
sastoje iz: Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
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- kčbr. 600 – Put Travnik sa površinom od 424 64.
čhv.,
- kčbr. 610 – Put Travnik sa površinom od 379 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
čhv., cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te 
- kčbr. 612 – Put Prosje sa površinom od 411 članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik 
čhv., Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko 
- kčbr. 613 – Put Prosje sa površinom od 382 vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
čhv., dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   
- kčbr. 615 – Put Prosje sa površinom od 456 
čhv., ODLUKU
- kčbr. 617 – Put Prosje sa površinom od 438 
čhv., o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
- kčbr. 619 – Put Prosje sa površinom od 422 području općine Garčin,
čhv.,  kao  javnog dobra u općoj uporabi – 

neotuđivog vlasništvo općine Garčin

Članak  2.
Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur. Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo 

općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 
nerazvrstane ceste, upisane u: 

Članak  3.
- z.k. uložak broj 491, k.o. Sapci, a koje se 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda sastoje iz: 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  - kčbr. 602 – Put Travnik sa površinom od 903 
iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. čhv.,
Sapci,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao - kčbr. 604 – Put Travnik sa površinom od 294 
Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo čhv.,
općine Garčin. - kčbr. 605 – Put Travnik sa površinom od 1 

kj. i 1.396 čhv.,
- kčbr. 607 – Put Travnik sa površinom od 450 

Članak 4. čhv.,
- kčbr. 609 – Put Travnik sa površinom od 361 

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

Članak  2.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 

načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Klasa:  021-01/16-01/18
Urbroj: 2178/06-01-16-2
Garčin,  4. veljače  2016. godine. Članak  3.

PREDSJEDNIK Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
OPĆINSKOG  VIJEĆA: Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 

Mato Jerković, v.r. potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
 iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

Sapci,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 
općine Garčin. 
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Članak 4. Članak  2.

Ova Odluka stupa na snagu danom Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se 
donošenja, a  objavit će se  u „Službenom vjesniku načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Brodsko-posavske županije“.    

OPĆINSKO  VIJEĆE Članak  3.
OPĆINE  GARČIN

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Klasa:  021-01/16-01/18 Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale 
Urbroj: 2178/06-01-16-3 potrebne dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  
Garčin,  4. veljače  2016. godine. iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. 

Sapci,  uz istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao 
PREDSJEDNIK Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 

OPĆINSKOG  VIJEĆA: općine Garčin. 
Mato Jerković, v.r.

Članak 4.

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

65.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o 
cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te Klasa:  021-01/16-01/18
članka 32. Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Urbroj: 2178/06-01-16-4
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko Garčin,  4. veljače  2016. godine.
vijeće općine Garčin, na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 4. veljače   2016.  godine,   d o n i j e l o    j e   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:
ODLUKU Mato Jerković, v.r.

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na 
području općine Garčin,

 kao  javnog dobra u općoj uporabi – 
neotuđivog vlasništvo općine Garčin

66.

Članak 1.
Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo ("Službeni vjesnik" Brodsko - posavske županije br. 
općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine 09/09) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 20. 
nerazvrstane ceste, upisane u: sjednici održanoj 4.veljače 2016.g. donijelo je

- z.k. uložak broj 499, k.o. Sapci, a koje se ODLUKU
sastoje iz: 

o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu 
- kčbr. 625 – Put sa površinom od 566 čhv., koncesije za poslove sakupljanja i zbrinjavanja 
- kčbr. 626 – Put sa površinom od 826 čhv., komunalnog otpada na području općine Garčin
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I. OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o 
raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije Klasa: 021-01/16-01/07
za poslove sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog Ur.broj: 2178/06-16-01-1
otpada na području općine Garčin. Garčin, 4. veljače 2016. god.

PREDSJEDNIK 
II. OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.
Za sve poslove oko provođenja natječaja 

zadužuje se općinski načelnik.

III.

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

3. 4. korištenje javnih površina,

5. visina naknade za korištenje javnih 

površina.

Na temelju članka 10. stavka 1. 3., 4. i 5. 

Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08., 

96/08. i 116/08., 76/09.-OUSRH, i 114/11. ) i članka NAČIN PRODAJE

29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o 

izmjeni i dopuni statuta općine Klakar (Službeni Članak 2.

vjesnik Brodsko-posavske županije 12/09. i 6/13.),  

Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 23. sjednici Trgovina robe na malo izvan prodavaonica 

održanoj dana 24.veljače 2016. godine, donijelo je: može se obavljati temeljem odobrenja Jedinstvenog 

upravnog odjela, u skladu s ovom Odlukom.

O D L U K U Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja 

u zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke o 

o trgovini na malo izvan prodavaonica na podnositelju, robu koju će prodavati i način na koji 

području općine Klakar će je prodavati, površinu gdje će je prodavati i koju 

će zauzeti, te priložiti ispravu nadležnog tijela 

kojom dokazuje da je registriran za obavljanje 

Članak 1. djelatnosti.

Odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela 

Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja robe i sadrži slijedeće podatke: osnovne podatke o 

usluga na malo, izvan trgovina i to: podnositelju zahtjeva, lokaciju i površinu na kojoj se 

1. način prodaje, prodaje roba, način prodaje robe i vrstu robe, 

2. mjesta na području općine Klakar na kojima vrijeme trajanja odobrenja (početak i završetak 

se može obavljati prodaja, trajanja odobrenja), obvezu čišćenja površine.

3. vanjski izgled prodajnih objekata,
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Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati Članak 6.

ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih 

dugovanja prema Općini Klakar  po bilo kojoj Za privremeno korištenje površine u svrhu 

osnovi. humanitarnih i odgojno-obrazovnih akcija, nema 

Trgovinu na malo izvan prodavaonica mogu obveze plaćanja naknade za korištenje javne 

obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za površine.

obavljanje te djelatnosti na slijedeće načine:

1. prodaja putem automata,

2. prigodnom prodajom (tematski sajmovi, Članak 7.

izložbe, manifestacije, blagdani i sl.),

3. putem kioska, Utvrđuje se visina naknade za  korištenje 

4. pokretna prodaja. javnih površina u svrhu obavljanja trgovine na malo 

izvan prodavaonica u iznosu od 20,00 kn po m2  

dnevno.  

PRODAJA PUTEM AUTOMATA I PRIGODNA 

PRODAJA

Članak 8.

Članak 3.

Pravne ili fizičke osobe mogu organizirati 

Prodaja robe putem automata može se sajam, sezonsku prodaju proizvoda ili prigodnu 

obavljati uz odobrenje Jedinstvenog upravnog prodaju za vrijeme manifestacija na vlastitom 

odjela općine Klakar. zemljištu.

Članak 4. PRODAJA PUTEM KIOSKA

Prigodna prodaja (prigodni sajam, izložbe, Članak 9.

manifestacije, blagdanska prodaja) može se 

obavljati uz prethodno odobrenje Jedinstvenog Ovom odlukom određuju se lokacije i 

upravnog odjela. pravila postavljanja kioska na zemljištu u vlasništvu 

            Prigodna prodaja može se obavljati i na općine i na javnim površinama.

štandovima. Pod javnim površinama u smislu ove 

Odluke smatraju se javna dobra u općoj uporabi na 

upravljanju općine i površine javne namjene na 

Članak 5. kojima se okupljaju, zadržavaju i prolaze građani, 

odnosno koje služe neposredno za javne svrhe, a 

Štandovi moraju biti tehnički ispravni, održava ih općina.

estetski oblikovani i redovito održavani. Roba mora 

biti uredno posložena.

Štandovi i druge pokretne naprave su: Članak 10.

- štandovi za prodaju bižuterije i sl.

- štandovi za ugostiteljske usluge, Kioskom se u smislu ove Odluke, smatra, 

- štandovi za prodaju sladoleda i slastica, privremena, estetski oblikovana građevina gotove 
2- zabavni centar. konstrukcije, građevinske bruto površine do 12 m , 

što se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i 

postavljati pojedinačno, a služi za obavljanje 

trgovine na malo, prodaju dnevnih tiskovina, igara 

na sreću, prehrambenih proizvoda, jednostavnih 
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ugostiteljskih usluga, karata, promocijskog Članak 15.

materijala, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih 

pića i napitaka i drugih uslužnih djelatnosti. Na kioske je moguće postaviti reklamni 

natpis (u daljnjem tekstu: natpis) veličine do 150 cm 

x 40 cm s imenom poslovnog subjekta ili obavijest o 

Članak 11. djelatnosti koja se obavlja u kiosku, bez mogućnosti 

isticanja bilo kakvih reklamnih poruka.

Odobrenje za zakup javne površine za Natpis se postavlja plošno na sljedeće načine:

postavljanje kioska mogu tražiti pravne i fizičke - paralelno s linijom prednje strane kioska 

osobe, registrirane za djelatnosti koje se mogu iznad korisničkog dijela do visine gornjeg 

obavljati u kiosku. ruba kioska,

- paralelno s linijom prednje strane kioska 

iznad gornjeg ruba tako da ukupna visina 

Članak 12. montirane reklame ne prelazi 50 cm 

mjereno od gornjeg ruba kioska.

Kiosci, kao elementi urbane opreme, Po obliku natpis može biti: od pojedinačnih 

moraju biti usklađeni s prostorom na koji se slova, ploča, svjetleća sandučasta reklama ili natpis 

postavljaju. Ako se kiosci postavljaju u grupama ugrađen u izložni portal.

(dva ili više), tada moraju biti međusobno oblikovno Natpis može imati ugrađenu rasvjetu koja 

usklađeni. ne emitira intenzivnu i prekomjernu svjetlost. 

Korištenje sanitarnog čvora u nepokretnom 

objektu najmoprimac treba vremenski ugovoriti sa 

Članak 13. trećom stranom te primjerak tog ugovora prethodno 

dostaviti općini. Takvo korištenje treba biti 

Na zemljištu u vlasništvu općine i na javnim osigurano kontinuirano.

površinama kiosci se postavljaju na lokacije koje 

odobrava Jedinstveni upravni odjel.

Kiosci se moraju postaviti tako da ne Članak 16.

ometaju preglednost, promet i korištenje javnih 

površina, odnosno da ne ometaju promet vozila i da Za zakup zemljišta u vlasništvu općine 

osiguraju nesmetan pješački promet. Klakar za postavu kioska plaća se zakupnina u 

iznosu 40,00 kn/m2 mjesečno. 

Zakupljeno zemljište ne može se dati dalje u 

Članak 14. podzakup.

Zakupnina iz stavka 1. ovog članka prihod 

Kiosk gotove konstrukcije može se postaviti je proračuna općine Klakar.

privremeno sukladno ovoj odluci i rješenju             Zakupnina se plaća do 15 u mjesecu za tekući 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar. mjesec po ispostavljenim računima od strane 

Kiosk mora biti izrađen od trajnog općine.

materijala (drvene, PVC ili metalne konstrukcije) sa 

staklenom, drvenom, PVC ili metalnom ispunom. 

Konstrukcija i ispuna kioska je, u pravilu bijele, Članak 17.

smeđe ili druge boje koja nije upadljiva ni intenzivna 

, u pravilu usklađena s bojom okolnih objekata ako U vrijeme tematskih sajmova, izložba, 

oni postoje. Staklo, kao ispuna, mora biti u pravilu manifestacija, blagdana i sl. moguće je postavljanje 

bezbojno, prozirno. kioska uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela,  

uz naplatu naknade u iznosu 40,00 kn/m2 dnevno.
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Članak 18. raskinuti ugovor o zakupu zemljišta u sljedećim 

slučajevima:

Zakupac s kojim je zaključen ugovor o - ako zakupac bez opravdanog razloga ne 

zakupu zemljišta dužan je u roku od tri mjeseca od postavi kiosk odnosno ne započne s 

sklapanja ugovora: obavljanjem djelatnosti u kiosku u skladu s 

- o svom trošku urediti lokaciju za posebnim propisima u roku od tri mjeseca 

postavljanje kioska, nabaviti i postaviti od sklapanja ugovora o zakupu,

kiosk te snositi troškove priključenja na - ako zakupac postavi kiosk koji veličinom, 

komunalne objekte i uređaje, oblikom ili vanjskim izgledom ne odgovara 

- ishoditi dokumentaciju potrebnu za ovoj Odluci,

obavljanje određene djelatnosti u kiosku, - ako zakupac ne ispunjava uvjete za 

koja mu je potrebna prema posebnim obavljanje djelatnosti u kiosku u skladu s 

propisima, posebnim propisima,

- započeti s obavljanjem djelatnosti u kiosku, - ako zakupac u kiosku dulje od tri mjeseca ne 

u skladu s posebnim propisima. obavlja djelatnost, iako uredno plaća svoje 

obveze,

- ako zakupac pravovremeno ne plaća 

Članak 19. zakupninu i ostale obveze prema Općini 

vezane uz zakup zemljišta,

Zakupac je dužan održavati kiosk urednim i - ako zakupac da zemljište u podzakup,

u ispravnom stanju, a okoliš čistim u skladu s - ako zakupac obavlja u kiosku djelatnost 

odredbama Odluke o komunalnom redu općine koja nije navedena u ugovoru u zakupu,

Klakar. - ako zakupac poveća kiosk, odnosno poveća 

Za obavljanje djelatnosti izvan kioska, samoinicijativno površinu korištenja 

potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog zemljišta,

upravnog tijela. Suglasnošću se utvrđuju uvjeti i rok - radi privođenja zemljišta njegovoj osnovnoj 

korištenja zemljišta izvan kioska. namjeni određenoj prostornim planom,

Po prestanku zakupa, zakupac nema pravo - radi izgradnje komunalne infrastrukture 

na povrat sredstava uloženih za osposobljavanje (kanalizacije, vodovoda, plina, staze, ceste i 

zemljišta za postavu kioska i obavljanje djelatnosti. sl.).

Ugovor se smatra raskinutim danom 

dostave jednostrane izjave o raskidu ugovora 

Članak 20. zakupcu.

Zakupac može, u svako doba, podnijeti 

Zakup zemljišta za postavljanje kioska zahtjev za raskidom ugovora bez navođenja 

prestaje: posebnog razloga, s time da je dužan podmiriti 

- istekom ugovorenog vremena na koje je dospjele obveze prema općini.

zemljište dano u zakup,

- raskidom ugovora o zakupu,

- sporazumom, Članak 22.

- prestankom pravne osobe ili zatvaranjem 

obrta, Po prestanku zakupa na jedan od načina iz 

- smrću fizičke osobe zakupca. prethodnog članka zakupac je dužan u roku od 30 

dana ukloniti kiosk sa zemljišta koje je imao u 

zakupu o vlastitom trošku.

Članak 21. U slučaju da zakupac ne ukloni kiosk, kiosk 

će se ukloniti rješenjem Jedinstvenog upravnog 

Općina može, u svako doba, jednostrano odjela o uklanjanju kioska. 
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Kiosk uklonjen na način iz stavka 2. ovoga uvjeti propisani posebnim propisima kojima je 

članka zakupac je dužan preuzeti u roku 30 dana od regulirana prodaja robe putem pokretne prodaje.

dana uklanjanja, s time da je dužan prethodno 

podmiriti zakupninu i trošak koji je nastao 

uklanjanjem i čuvanjem kioska. Članak 25.

Ako zakupac ne preuzme kiosk u roku od 30 

dana i ne podmiri sve obveze prema općini, kiosk će Prodaja robe putem pokretnih prodavaonica 

se prodati radi namirenja troškova i duga zakupnine. može se obavljati samo uz odobrenje Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Klakar uz uvjete koji se 

navode odobrenjem.

Člankom 23.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Članak 26.

Jedinstveni upravni odjel. U provođenju nadzora 

nad ovom Odlukom službenici Jedinstvenog Zahtjev za odobrenje prodaje robe putem 

upravnog odjela imaju ovlasti propisane Zakonom o pokretne prodaje treba sadržavati:

komunalnom gospodarstvu. - naziv pravne ili fizičke osobe registrirane za 

Uklanjanje kioska naredit će se rješenjem u obavljanje trgovine,

sljedećim slučajevima: - vrstu robe koja se prodaje,

- ako zakupac po prestanku ugovora o zakupu - naselja u kojima se vrši prodaja,

ili po isteku odobrenja upravnog tijela nije u - odobrenje za obavljanje ovakve vrste 

roku uklonio kiosk, djelatnosti od nadležnog Ureda državne 

- ako je kiosk postavljen bez ugovora o uprave u županiji u kojoj osoba ima sjedište 

zakupu zemljišta, odnosno protivno planu odnosno prebivalište.

rasporeda kioska,

- ako je kiosk postavljen bez ili protivno 

odobrenju upravnog tijela. Članak 27.

Po zahtjevu iz članka 26. ove Odluke, 

PRODAJA PUTEM POKRETNE TRGOVINE Jedinstveni upravni odjel općine Klakar donosi 

rješenje.

Članak 24. Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- naziv pravne ili fizičke osobe koja je 

Pokretnu prodaju, koja se obavlja putem podnijela zahtjev,

pokretnog vozila, u naseljima na području općine - vrstu robe koja se prodaje,

Klakar mogu obavljati pravne i fizičke osobe - naselja i vrijeme u kojemu je dozvoljena 

registrirane za tu djelatnost i to na javnoj površini prodaja,

pogodnoj za zaustavljanje ako pri tome ne remete - visina i način plaćanja naknade za 

normalno odvijanje prometa niti ugrožavaju obavljanje prodaje putem pokretnih 

sigurnost korisnika usluge odnosno ostalih prodavaonica,

sudionika u prometu. - vrijeme trajanja rješenja. 

Za obavljanje pokretne prodaje moraju biti 

ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima 

moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i Članak 28.

sredstva pomoću kojih se obavlja prodaja, opći 

sanitarni i zdravstveni uvjeti, uvjeti sukladni            Rješenje iz članka 27.ove Odluke izdaje se 

propisima o hrani, osobe koje neposredno posluju s fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za 

robom koja može utjecati na zdravlje ljudi, te drugi obavljanje pokretne prodaje propisane posebnim 
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propisima i ovom Odlukom, te koji je podnio Članak 32.

Zahtjev u skladu s člankom 26.ove Odluke, na 

vremensko razdoblje od jedne (1) godine, mjeseci, Novčanom kaznom od 5.000,00 do 

broja dana od dana izvršnosti rješenja. 10.000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, 

           Rješenje se također može otkazati bez počinitelj prekršaja, koja obavlja prodaju putem 

otkaznog roka donošenjem novog rješenja u pokretne trgovine na području općine Klakar 

upravnom postupku i to ukoliko se utvrdi da osoba suprotno odredbama ove Odluke. 

krši odredbe zakonskih i podzakonskih propisa, Za prekršaj iz prethodnog stavka ovog 

odredaba ove Odluke i uvjeta propisanih rješenjem. članka kaznit će se i odgovorna  osoba u pravnoj 

            U slučaju da fizička ili pravna osoba prestane osobi novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 

vršiti pokretnu prodaju temeljem rješenja iz članka 5.000,00 kuna.

27.ove Odluke, općina nema obvezu vraćanja Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit 

uplaćene naknade iz članka 29.ove Odluke.  će se i fizička osoba - obrtnik novčanom kaznom u 

           iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 29.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

           Ovom Odlukom propisuje se naknada koja se 

plaća za obavljanje prodaje putem pokretnih Članak 33.

prodavaonica u naseljima na području općine 

Klakar. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

           Visina naknade za obavljanje pokretne dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

prodaje iznosi 4.000,00 kn godišnje, 400,00 kn posavske županije“.

mjesečno, 40,00 kn dnevno, koju su osobe, koje 

ispunjavaju uvjete iz Ove Odluke dužne platiti OPĆINSKO VIJEĆE 

općini Klakar odmah po primitku Rješenja iz članka OPĆINE KLAKAR

27.ove Odluke. 

            U slučaju neplaćanja naknade iz ovog članka KLASA: 021-05/16-02/1

ukinut će se rješenje doneseno u skladu s ovom UR.BROJ:2178/07-02-16-1

Odlukom.  Klakar, 24.veljače 2016.god.

PREDSJEDNIK 

KAZNENE ODREDBE OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić,ing.str., v.r.

Članak 30.

Osoba kojoj je izdano odobrenje u skladu s 

odredbama ove Odluke dužna je pridržavati se 

odredaba ove Odluke, Odluke o komunalnom redu, 

te posebnih propisa koji uređuju djelatnost trgovine. 4.

Članak 31. Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne 

Nadzor nad provedbom ove Odluke promidžbe  ("NN" broj 24/11., 61/11., 27/13., 

provode nadležne inspekcije i Jedinstveni upravni 02/14.) i članka 29. Statuta općine Klakar i 

odjel općine Klakar, odnosno komunalni redar. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine 

Klakar (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
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županije 12/09. i 6/13.),  Općinsko vijeće općine Članak 3.

Klakar na svojoj 23. sjednici održanoj dana 

24.veljače 2016. godine, donijelo je: Proračunom općine Klakar za 2016.godinu 

osigurana su sredstva za redovito godišnje 

O D L U K U financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 11.000,00 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih kuna.

stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u 

Općinskom vijeću općine Klakar za 2016.god.

Članak 4.

Članak 1. Sredstva iz članka 3. ove Odluke 

raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos 

Ovom  se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću te 

sredstava za redovito godišnje financiranje da pojedinoj političkoj stranci  pripadaju sredstva 

političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku 

u Općinskom vijeću općine Klakar, (dalje u tekstu konstituiranja Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće) iz proračuna općine Klakar za 

2016.godinu.

Članak 5.

Članak 2. Sredstva iz članka 3. ove Odluke 

raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz vijećnicima Općinskog vijeća kako slijedi:

Proračuna općine Klakar za 2016.godinu imaju 

političke stranke koje imaju najmanje jednog 

vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni članovi 

općinskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista. 

R.br Naziv političke stranke 
Broj članova u 

trenutku 
konstituiranja 

Raspoređena 
sredstva (u KN) 

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 5 5.000,00 
2. Lista grupe birača – Nositelj Ivan Kudrić 3 3.000,00 
3. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB 1 1.000,00 
4. Hrvatska seljačka stranka – HSS 1 1.000,00 
5. Lista grupe birača – Nositelj Marko Kudrić 1 1.000,00 

UKUPNO 11 11.000,00 
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Saziv Općinskog vijeća 2016.god. Članak 1.

Članak 6. Odlukom o proglašenju crkve Sv. Duha u 

Gornjoj Bebrini kulturnim dobrom od lokalnog 

Raspoređena sredstva doznačuju se značaja (u daljnjem tekstu: Odluka) crkva Sv. Duha 

političkim strankama na račune, a nezavisnim u Gornjoj Bebrini proglašava se kulturnim dobrom 

vijećnicima na njihove posebne račune, tromjesečno od lokalnog značaja. 

u jednakim iznosima.

Članak 2.

Članak 7.

Ova Odluka se donosi na Mišljenju o staroj 

Odluka stupa na snagu osmog dana od filijalnoj crkvi Sv. Duha u Gornjoj Bebrini, k.č.br. 

objavljivanja u  „Službenom vjesniku Brodsko- 1845/2, k.o. Gornja Bebrina (KLASA:612-08/15-

posavske županije“. 01/0852; URBROJ: 532-04-02-06/1-15-2 od 

10.ožujka 2015.god.) , kojom se predlaže zaštita 

OPĆINSKO VIJEĆE crkve Sv. Duha u Gornjoj Bebrini kao kulturno 

OPĆINE KLAKAR dobro od lokalnog značaja, te će se upis u Registar 

kulturnih dobara – Listu kulturnih dobara od 

KLASA: 021-05/16-02/2 lokalnog značaja Ministarstva kulture. 

URBROJ: 2178/07-02-16-1

Klakar, 24.veljače 2016.g.

Članak 3.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA, Područje obuhvata kulturnog dobra od 

Vinko Lucić,ing.str., v.r. lokalnog značaja obuhvaća katastarsku česticu broj 

1845/2, k.o. Gornja Bebrina na kojoj se nalazi crkva 

Sv. Duha za koju je utvrđen poseban režim zaštite.

5.

Članak 5.

Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti i Općinski načelnik i Jedinstveni upravni 

očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99,151/03, odjel općine Klakar obvezuju se za provođenjem 

157/03, 87/09) i članka 29. Statuta općine Klakar i ove Odluke i upisom crkve Sv. Duha u  Registar 

Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta kulturnih dobara – Listu kulturnih dobara od 

(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. lokalnog značaja Ministarstva kulture.

12/09 i 6/13), Općinsko vijeće općine Klakar na 

svojoj 23. sjednici održanoj 24. veljače 2016. godine 

donijelo je Članak 6.

ODLUKU Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana 

od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

o proglašenju crkve Sv. Duha u Gornjoj Bebrini Brodsko – posavske županije“. 

kulturnim dobrom od lokalnog značaja
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OPĆINSKO VIJEĆE Članak 3.

OPĆINE KLAKAR

Sredstva ostvarena temeljem uplate 

KLASA: 021-05/16-02/3 šumskog doprinosa u Proračunu općine Klakar za 

UR.BROJ: 2178/07-02-16-1 2016.godinu planirana su u iznosu 200.000,00 kuna 

Klakar, 24.veljače 2016.g. i koristiti će se za financiranje izgradnje komunalne 

infrastrukture na području općine Klakar.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić,ing.str., v.r. Članak 4.

Osigurana i raspoređena novčana sredstva 

iz članka 2. i 3. ovog Programa udružiti će se s 

ostalim sredstvima koji su prihod Proračuna općine 

Klakar i koristiti u skladu s dinamikom punjenja 

6. Proračuna i ukazanim potrebama.

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je 

općinski načelnik u cijelosti.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama 

(NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 

68/12, 148/13, 94/14) te članka 29. Statuta općine Članak 5.

Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ Ovaj Program stupa na snagu danom 

broj 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

na svojoj 23. sjednici održanoj 24.veljače posavske županije“, a primjenjivat će se od 

2016.godine, donosi: 1.siječnja 2016.godine.

PROGRAM OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

utroška sredstava Šumskog doprinosa za 

2016.god. KLASA:  021-05/16-02/5

URBROJ:2178/07-02-16-1

Klakar, 24.veljače 2016.god.

Članak 1.

PREDSJEDNIK 

Ovim Programom utvrđuje se visina OPĆINSKOG VIJEĆA,

prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem Vinko Lucić,ing.str., v.r.

uplate šumskog doprinosa za 2016.god.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju 

prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni 

sortimenti) plaćaju šumski doprinos u visini 5% od 

prodajne cijene proizvoda na panju.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na 

račun općine Klakar: HR5324840081818500008.
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7. Članak 4.

Osigurana i raspoređena novčana sredstva 

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o iz članka 2. i 3. ovog Programa udružiti će se s 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, ostalim sredstvima koji su prihod Proračuna općine 

br. 86/12 i 143/13) te članka 29. Statuta općine Klakar i koristiti u skladu s dinamikom punjenja 

Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Proračuna i ukazanim potrebama.

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je 

broj 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar općinski načelnik u cijelosti.

na svojoj 23. sjednici održanoj 24.veljače 

2016.godine, donosi:

Članak 5.

P R O G R A M

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

utroška sredstava naknade za zadržavanje od danaobjavljivanja u „Službenom vjesniku 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Brodsko-posavske županije“, a primjenjivat će se od 

za 2016. godinu 1.siječnja 2016.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 1. OPĆINE KLAKAR

Ovim Programom utvrđuje se namjena KLASA: 021-05/16-02/6

korištenja i kontrola sredstava naknade ostvarenih URBROJ:2178/07-02-16-1

temeljem uplate naknade za zadržavanje nezakonito Klakar, 24.veljače 2016.god.

izgrađene zgrade u prostoru za 2016.god.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA,

Članak 2. Vinko Lucić,ing.str., v.r.

Podnositelji zahtjeva za ozakonjenje 

nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno vlasnici 

zgrade plaćaju naknadu za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru.

Trideset posto sredstva naknade prihod su 8.

proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se 

području nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Općinsko vijeće općine Klakar, na 23. 

sjednici održanoj 24.veljače 2016.g. na temelju čl. 

Članak 3. 100. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji (NN, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), 

Sredstva ostvarena temeljem uplate Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene Prostornog plana uređenja općine Klakar (''Službeni 

zgrade u prostoru u Proračunu općine Klakar za vjesnik'' Brodsko-posavske županije, br. 18/12), 

2016.godinu planirana su u iznosu 50.000,00 kuna i Izmjeni Odluke o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna 

koristiti će se za izradu II. izmjena i dopuna PPU PPUO Klakar (''Službeni vjesnik'' Brodsko-

općine Klakar i za poboljšanje komunalne posavske županije, br. 4/15), 2.Izmjene  Odluke o 

infrastrukture na području općine Klakar. izradi II. ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Klakar 

(''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije, br. 
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16/15)   i članka29. Statuta općine Klakar i 6. Suglasnost za upis u sudski registar 

Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta nadležnog Ministarstva

(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 7. Rješenje kojim se daje suglasnost za 

12/09 i 6/13), donosi sljedeću obavljanje svih stručnih poslova 

prostornog uređenja

ODLUKU 8. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih 

arhitekata Hrvatske komore arhitekata 

o donošenju II. ciljanih izmjena i dopuna i inženjera u graditeljstvuA) 

Prostornog plana uređenja općine Klakar TEKSTUALNI DIOA0. UVODA1. 

IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA 

PROVOĐENJE

I. TEMELJNE ODREDBE B) GRAFIČKI DIO

0. Obuhvat izmjena i dopuna 1:25 000

Članak 1.

1.1. Prostor za razvoj i uređenje 1:25 000

Ovom Odlukom donose se II. Ciljane 

izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine 3.3. Područja primjene posebnih mjera 

Klakar (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske uređenja i zaštite 1:25 000

županije, broj 4/2006. i 14/2010).

4-1. Građevno područje naselja Ruščica

1:  5 000

Članak 2.

4-3. Građevno područje naselja Klakar

II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog 1:  5 000

plana uređenja općine Klakar (u daljnjem tekstu : 

Plan) sastoje se od dvije knjige-elaborata pod 4-4. Građevno područje naselja Donja Bebrina  

nazivom: ''II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog 1:  5 000

plana uređenja općine Klakar, broj Plana: 48/2012. 

godine. KNJIGA 2. - OBVEZNI PRILOZI

0. OPĆI DIO

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je 1. Naslovna stranica

Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac 2. Potpisni list

Paje Kolarića 5A. 3. Sadržaj

C)      OBVEZNI PRILOZIC

1)    OBRAZLOŽENJE IZMJENA I 

Članak 3. DOPUNAC

2)    IZMJENE I DOPUNE 

Plan sadržava Knjigu 1. - Tekstualni i TEKSTUALNOG DIJELA PLANAC

grafički dio i Knjigu 2.- Obvezni prilozi: 3)    STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA 

SE TEMELJE PROSTORNO 

0. OPĆI DIO PLANSKA RJEŠENJAC

1. Naslovna stranica 4)    SEKTORSKI DOKUMENTI I 

2. Potpisni list PROPISIC

3. Sadržaj 5-1) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA 

4. Rješenje o imenovanju odgovornog O PROSTORNOM UREĐENJU I 

voditelja Nacrta prijedloga dokumenta GRADNJIC

prostornog uređenja 5-2) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA 

5. Izvadak iz sudskog registra O PROSTORNOM UREĐENJU I 
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GRADNJI NAKON IZMJENE sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

ODLUKE O IZRADI II. CILJANIH Do donošenja urbanističkog plana uređenja 

IZMJENA I DOPUNA PPUO na neuređenim područjima, ne može se izdati akt za 

KLAKARC građenje nove građevine. Iznimno, akt za građenje 

5-3) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA može se izdati za rekonstrukciju postojeće 

O PROSTORNOM UREĐENJU I građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili 

GRADNJI NAKON 2. IZMJENE u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene 

ODLUKE O IZRADI II. CILJANIH postojeće građevine unutar iste građevne čestice, 

IZMJENA I DOPUNA PPUO kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i 

KLAKARC utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.''

6)     IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVEC

7)     IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE Dosadašnji stavak 3. mijenja se i glasi:

RASPRAVEC ''(3) Razgraničenje po namjeni unutar naselja 

8)    EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I vrši se Urbanističkim planom uređenja (UPU), a za 

DONOŠENJA PROSTORNOG područja za koja se ne donose ti planovi 

PLANAC razgraničenje se vrši na temelju odredbi  za 

9)    SAŽETAK ZA JAVNOSTC provođenje ili grafičkom prikazu namjene površina 

10)  SUGLASNOSTI / MIŠLJENJA / u Prostornom planu uređenja općine i to za 

OČITOVANJA mješovitu namjenu s odredbama o funkcijama koje 

mogu biti unutar te namjene, za gospodarsku i 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE komunalnu namjenu, šport i rekreaciju, javne 

funkcije i javne površine te za površine na kojima se 

primjenjuju posebni uvjeti korištenja i zaštite 

Članak 4. prostora.''

Iza članka 3., i podnaslova ''4. ODREDBE Dosadašnji stavak (3.)-(7.), postaju stavci 

ZA PROVOĐENJE'' u ''Uvod'', u stavku 18., dodaje (4.)-(8.).

se sljedeća odredba:

''Neuređeni dio građevinskog područja je 

neizgrađeni dio građevinskog područja na kojemu Članak 6.

nije izgrađena osnovna infrastruktura.

Neuređeni dio građevinskog područja prikazan je na U članku 8., dodaje se novi stavak (5.), koji 

kartografskim prikazima građevinskih područja glasi:

ovoga Plana u mjerilu 1:5000.''

''(5) Unutar građevinskog područja, u šumi i/ili 

na šumskom zemljištu mogu se graditi samo 

Članak 5. građevine sukladno odredbama Zakona o šumama, 

ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta 

U članku 6., iza stavka (2.) dodaje se novi nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog 

stavak (3.) koji glasi: zemljišta.

''(3) Neuređeni dio građevinskog područja je 

neizgrađeni dio građevinskog područja na kojemu 

nije izgrađena osnovna infrastruktura. Članak 7.

Neuređeni dio građevinskog područja prikazan je na 

kartografskim prikazima građevinskih područja Iza članka 62., dodaje se novi članak 62.a., 

ovoga Plana u mjerilu 1:5000 . koji glasi:

Urbanistički plan uređenja donosi se obvezno i za ''Članak 62.a.

neuređene dijelove građevinskog područja, (1.) Unutar građevinskih područja naselja na 
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površinama „sportsko rekreacijske i zelene Postrojenja snage do uključivo 3MW su:

površine“ definiranim na kartografskim prikazima - postrojenja za proizvodnju električne 

moguća je izgradnja: energije iz sunčeve energije (solarna 

a) sportskih terena i sportskih građevina elektrana),

(poglavi to  nogometnog igra l i š ta ,  - postrojenja za proizvodnju električne 

rukometnih, košarkaških i drugih športskih energije iz bioplina i biomase,

igrališta s gledalištima, plivačkih bazena, - postrojenja za preradu otpadnih tvari u 

športskih dvorana, fitnes dvorana, ribičkih svrhu proizvodnje električne energije i 

domova i dr.),  toplinske energije,

b) pratećih namjena(klupskih prostorija, - elektrane na tekuća biogoriva,

svlačionica, infrastrukturnih i sličnih - geotermalne elektrane.

građevina),

c) pomoćnih namjena (manjih ugostiteljskih i (8.) Izvan građevinskih područja naselja 

sličnih sadržaja kojih površina ne smije biti omogućuje se izgradnja postrojenja za korištenje 

veća od 20% površine zgrada osnovne obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, 

namjene). instalirane električne snage do uključivo 3MW. 

Postrojenja snage do uključivo 3MW koje se mogu 

Prateće i pomoćne namjene moguće je graditi unutar graditi kao samostalne cjeline u sastavu građevine 

osnovnih građevina ili kao zasebne prateće i za poljoprivrednu proizvodnju, plastenike, 

pomoćne građevine. staklenike i farme su:

(2.) Planira se izgrađenost građevnih čestica za 

ovu namjenu od najviše 30%. Građevna - postrojenja za kogeneraciju koja koriste 

područja za šport moraju imati barem 20% otpadne tvari iz procesa proizvodnje za 

površine pod visokim nasadima. potrebe proizvodnje toplinske i električne 

(3.) Visina zgrada iz stavka 1. ovoga članka: energije.

a) sportski tereni i građevine iz prethodnog 

stavka smiju biti najviše Po + P +1 (9.) Dozvoljava se postava solarnih kolektora 

b) građevina prateće namjene smije biti i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja svih 

najviše Po + P, odnosno ukupne visine 4,5 m legalno izgrađenih zgrada.

do vijenca mjereno na višoj strani zgrade;

c) građevina pomoćne namjene smije biti (10.) Pri odabiru lokacije za smještaj postrojenja 

najviše P. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uzeti 

(4.) Oblikovanje zgrada mora biti prilagođeno u obzir prisutnost ugroženih i rijetkih stanišnih 

ambijentalnom i pejzažnom okruženju.'' tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune, 

elemente krajobraza i ciljeve očuvanja ekološke 

mreže. 

Članak 8. Zahvati u području ekološke mreže koji 

mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i 

U članku 79., iza stavka (6.), dodaju se pet cjelovitost područja ekološke mreže, podliježu 

novih stavaka, (7.)-(11.), koji glase: ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 

sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode.

''(7.) Unutar građevinskih područja naselja 

(unutar gospodarske namjene) i unutar izdvojenih (11.) Za omogućavanje preuzimanja viška ili 

građevinskih područja izvan naselja gospodarske ukupno proizvedene električne energije u 

namjene, omogućuje se izgradnja postrojenja za distribucijski sustav nužno je omogućiti izgradnju 

korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju potrebnih elektroenergetskih postrojenja 

instalirane snage do uključivo 3MW. (rasklopišta, trafostanice) i potrebnih vodova 

određenog naponskog nivoa.
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Ovi objekti se mogu graditi bez potrebe 4-1. Građevno područje naselja Ruščica

izmjene kartografskih prikaza ove Odluke. 1:  5 000

4-2. Građevno područje naselja Gornja 

Članak 9. Bebrina 1:  5 000

U članku 110., u stavku (2.), dodaje se rečenica koja 4-3. Građevno područje naselja Klakar  

glasi: 1:  5 000

''Odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja 4-4. Građevno područje naselja Donja Bebrina  

može se odrediti uži ili širi obuhvat tog plana od 1:  5 000

obuhvata određenog ovim Planom, te se može 

odrediti obuhvat tog plana i za područje za koje Sukladno ovoj Odluci.

obuhvat nije određen ovim Planom''.

Članak 11.

III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 

Članak 10. sve postupke za zahvate u prostoru na česticama 

koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti 

Do sada važeći kartografski prikazi: prije stupanja na snagu ovog Plana. Isti postupci 

dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi 

1.1. Prostor za razvoj i uređenje 1:25 000 u vrijeme podnošenja zahtjeva.

3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja 

i zaštite 1:25 000 Članak 12.

4-1. Građevno područje naselja Ruščica Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se 

1:  5 000 imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) 

nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.

4-2. Građevno područje naselja Gornja Uvid u Plan može se izvršiti na adresi općine 

Bebrina 1:  5 000 Klakar,  u Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Klakar, Klakar 26a, Klakar, 35208 Ruščica,  u 

4-3. Građevno područje naselja Klakar  Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 

1:  5 000 graditeljstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske 

županije i na WEB stranici općine Klakar, 

4-4. Građevno područje naselja Donja Bebrina  www.opcinaklakar.hr.

1:  5 000

Članak 13.

U cijelosti se stavljaju izvan snage i zamjenjuju 

kartografskim prikazima: Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o 

prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 

1.1. Prostor za razvoj i uređenje 1:25 000 153/13), Općinsko vijeće općine Klakar izvršiti će 

objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu 

3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja Prostornog plana i grafičkog dijela Prostornog 

i zaštite 1:25 000 plana, najkasnije u roku od 30. dana od stupanja na 

snagu ove Odluke.
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Članak 14. KLASA:350-02/12-02/1

UR. BROJ:2178/07-02-16-110

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po Klakar, 24.veljače 2016.god. 

objavljivanju u "Službenom vjesniku'' Brodsko-

posavske županije. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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OPĆINA  OKUČANI

1. 2. Mandat imenovanoj članici traje četiri 

godine

Na temelju članka 34. stavka 3. i 5. Zakona 3. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana 

o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku 

10/97, 107/07 i 94/13), 48. Zakona o lokalnoj i Brodsko-posavske županije".

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, OPĆINSKI NAČELNIK

150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka OPĆINE OKUČANI

56. Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 4/13.), Klasa  :  601-02-01/16-01

donosi se Urbroj: 2178/21-03-16-01

Okučani, 23. veljače, 2016. godine

RJEŠENJE

Općiski načelnik

o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg Aca Vidaković, v.r.

vrtića Nova Gradiška

1. Ljiljana Ceboci, OIB: 55566563375, kao 

predstavnik općine Okučani imenuje se za člana 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Nova Gradiška
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OPĆINA  SIBINJ

1. Članak 3.

Korisnik prava na pristup informacijama i 
ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Na temelju članka 13. Zakona o pravu na 
korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji 

pristup informacijama („Narodne novine“ br. podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva općini 
25/13,  85/15) i članka 45. Statuta općine Sibinj Sibinj. 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela 

javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni br. 04/13) općinski načelnik općine Sibinj dana 
za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime 10.12.2015 godine, donio je:
i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, 
odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. O D L U K U
Pisani zahtjev podnosi se osobno ili poštom na 
adresu: Općina Sibinj, Ulica 108. brigade ZNG br. 6, o imenovanju službenika za informiranje
35252 Sibinj, te putem elektronske pošte: 

.
Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod Članak 1.

službenika za informiranje, na adresi: Ulica 108. 
brigade ZNG br. 6, 35252 Sibinj. O usmenom Valentina Perić, pročelnica Jedinstvenog 
zahtjevu sastavlja se službena bilješka. Zahtjev se upravnog odjela općine Sibinj, određuje se za 
može podnijeti i putem telefona 035/425-298 službenu osobu mjerodavnu za rješavanje 
službeniku za informiranje. ostvarivanja prava na pristup informacijama (u 
Pisani i usmeni zahtjevi mogu se podnijeti svakog daljnjem tekstu: službenik za informiranje). 
radnog dana u vremenu od 07.30 do 15.30 sati.

Članak  2.
Članak 4.

Službenik za informiranje: 
Ova Odluka stupa na snagu danom - obavlja poslove redovitog objavljivanja 

donošenja, a objaviti će se na web stranici općine informacija,  sukladno unutarnjem 
Sibinj. ustrojstvu tijela javne vlasti, kao i 

rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup 
Klasa:   023-01/15-01/114informacijama i ponovne uporabe 
Urbroj: 2178/08-03-15-1informacija,
Sibinj,   10. prosinca 2015.godine- unapređuje način obrade, razvrstavanja, 

čuvanja i objavljivanja informacija koje su 
Općinski načelnik: sadržane u službenim dokumentima koji se 

Josip Pavić, oec., v.r.odnose na rad tijela javne vlasti, 
- osigurava neophodnu pomoć podnosi-

teljima zahtjeva u vezi  s ostvarivanjem 
prava utvrđenih Zakonom o pravu na 
pristup informacijama.

opcina.sibinj@sb.t-com.hr
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2. I.

Lidija Hećimović, referent za uredsko poslovanje, 
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o imenuje se za zamjenika službenika za informiranje 

pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 
(u daljnjem tekstu: zamjenik službenika za 

broj 25/13, 85/15), općinski načelnik općine Sibinj 
informiranje). Zamjenik službenika za informiranje donosi
zamjenjuje u odsutnosti službenika za informiranje.

ODLUKU

II.o imenovanju zamjenika službenika za 

informiranje
Podaci o općini Sibinj i zamjeniku 

službenika za informiranje općine Sibinj:

OIB 84310475838 

Naziv tijela javne vlasti  OPĆINA SIBINJ 

Adresa (ulica i broj)  108. brigade ZNG 6 

Poštanski broj  35252 

Sjedište (općina ili grad) SIBINJ 

Broj telefona  035/425-298 

Broj faksa  035/426-506 

Internet stranica tijela javne vlasti www.sibinj.hr 

E-mail tijela javne vlasti opcina.sibinj@sb.t-com.hr 

Zamjenik službenika za informiranje – ime i 

prezime 

LIDIJA HEĆIMOVIĆ 

Zamjenik službenika za informiranje – broj 

telefona 

035/425-298 

Zamjenik službenika za informiranje – e-mail                  tajnica@sibinj.hr 

 

III. KLASA:     022-06/16-01/10

URBROJ:  2178/08-03-16-7

Zamjenik službenika za informiranje u Sibinj, 5. veljače 2016. godine  

odsutnosti službenika za informiranje, dužan je u 

obavljanju poslova postupati u skladu sa Načelnik općine Sibinj

ovlaštenjima i obvezama Zakona o pravu na pristup Josip Pavić, oec., v.r.

informacijama.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se na web stranici općine Sibinj. 
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3. III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
Na temelju odluke Vlade Republike objave u „Službenom vjesniku Brodsko - posavske 

Hrvatske, na 174. sjednici održanoj 10. srpnja 2014. županije“, a objavit će se na službenoj web stranici 
godine kada je prihvaćen Akcijski plan za provedbu općine i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama 
inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Zakona o pravu na pristup informacijama. 
Hrvatskoj za razdoblje 2014. - 2016. godine kojim 

su preuzete obveze provedbe mjera i aktivnosti koje KLASA:     022-06/16-01/10
se odnose na poboljšanje zakonskog okvira za URBROJ:  2178/08-03-16-8
ostvarivanje prava na pristup informacijama, Sibinj, 5. veljače 2016.g. 
proaktivnu objavu informacija i otvaranje podataka, 

transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na Načelnik općine Sibinj
fiskalnu transparentnost i sudjelovanje javnosti u Josip Pavić, oec., v.r.
oblikovanju i provedbi javnih politika. U skladu sa 

člankom 14. Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 

85/15) i Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu 

vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na 
4.pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 

83/14), općinski načelnik općine Sibinj donio je i 

objavio:

ODLUKU
»Narodne novine«, 

o ustroju službenog upisnika 

o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
»Narodne i ponovnu uporabu informacija općine sibinj

novine«, 

I.

ODLUKU
Ovom Odlukom ustrojava se posebni službeni 

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih 
ostvarivanju prava na pristup informacijama i troškova
ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: 

Upisnik) kojeg je Općina Sibinj u obvezi voditi u 

skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 

85/15) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu 

vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 

83/14). II.

Upisnik će voditi imenovani službenik za 

informiranje koji je dužan poduzeti sve radnje i 

mjere radi urednog vođenja Upisnika te postupati u 

skladu sa ovlastima propisanim Zakonom.

 

 

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o 

pravu na pristup informacijama (

broj 25/13, 85/15) i članka 2. do članka 5. Kriterija 

za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih 

troškova i troškova dostave informacije (

broj 12/14, 15/14), općinski načelnik 

općine Sibinj donosi

I.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova u 
postupcima ostvarivanja prava na pristup 
informacijama, određena je u sljedećem iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna,
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna,
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 
kuna,
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 
kuna,
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna,
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna,
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o 
količini memorije 5.– 210 kuna za 64 GB, 150 kuna 
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za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 koji se uplaćuju u korist proračuna općine  
kuna za 4 GB, IBAN:
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u  , 
elektronički oblik – 0,80 kuna i a prije preuzimanja ili dostave informacija u 
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili traženom obliku.
diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se 
prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga. V.

II.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i 
troškova dostave za usluge koje nisu navedene u 
članku 1. ove Odluke, općina Sibinj odredit će na 
način da u visinu naknade zaračuna prosječnu 
tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koju 
ima općina Sibinj te trošak poštanskih usluga.

Vrijeme koje zaposlenik općine Sibinj provede 
prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju 
korisniku prava na pristup informaciji, ne 
predstavlja stvarni materijalni trošak.

III.

Općina Sibinj dostavit će korisniku informaciju po 
primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Općina Sibinj zatražit će od korisnika da unaprijed 
položi sredstva u korist proračuna općine Sibinj 

očekivani iznos 
stvarnih materijalnih troškova, odnosno troškova 
dostave u roku od 8 (osam) dana, ukoliko iznos 
prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na 
pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, 
smatrat će se da je korisnik prava na pristup 
informaciji odustao od zahtjeva.

IV.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te 
ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i 
javnog interesa, Općina Sibinj može odlučiti da 
korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove 
koji nastaju pružanjem i dostavom informacije 
ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna. 

Općina  donosi Odluku o ne zaračunavanju 
troškova iz prethodnog stavka za stvarne materijalne 
troškove koji nastaju pružanjem i dostavom 
informacije koji ne prelaze iznos od 50,00 kuna, kao 
i iznimno troškova koji prelaze iznos od 50,00 kuna, 

Sibinj

HR5823600001838800002

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko - posavske 
županije“, a objavit će se na službenoj web stranici 
općine i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama. 

KLASA:     022-06/16-01/10
URBROJ:  2178/08-03-16-9
Sibinj, 5. veljače 2016.

Načelnik općine Sibinj
Josip Pavić, oec., v.r.

5.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
IBAN:HR5823600001838800002 područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o 
financijskom poslovanju i računovodstvu 
neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 
121/14) i    Zakona o udrugama (Narodne novine, 
broj 74/14)  – u daljnjem tekstu Zakon i Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 
26/15) – u daljnjem tekstu: Uredba, te članaka 30. 
Statuta općine Sibinj   (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije, broj 04/13 ) Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj  16. sjednici održanoj 12. 
veljače 2016. donosi 

PRAVILNIK 

Sibinj o financiranju aktivnosti, projekata i/ili 
programa od interesa za opće dobro koje 

provode udruge sredstvima Proračuna općine 
Sibinj
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I. OPĆE ODREDBE partnera na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj 
razini,

Područje primjene
- provedbu programa i projekata kojima se 

Članak 1. ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i 
planskim dokumentima općine,

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i 
postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna - provedbu programa javnih potreba na 
općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Općina) udrugama području općine utvrđenih posebnim zakonom,
koje provode aktivnosti, projekte i/ili programe od 
interesa za opće dobro. - obavljanje određene javne ovlasti na 

području općine povjerene posebnim zakonom,
(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na 
udruge na odgovarajući se način primjenjuju i na - pružanje socijalne usluge na području 
druge organizacije civilnog društva kada su one, u općine temeljem posebnog propisa,
skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva 
(u daljnjem tekstu: natječaj) za financiranje - programe ili projekte zapošljavanja,
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za 
opće dobro prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri - donacije i sponzorstva,
(zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice, 
ostale neprofitne organizacije). - provedbu nacionalnih, regionalnih i 

lokalnih programa javnih potreba utvrđenih 
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na posebnim zakonom i
financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa 
ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina, - druge oblike i namjene dodjele financijskih 
trgovačkih društava kojima je Općina osnivač ili sredstava iz proračuna općine.
suosnivač i/ili ima udio te dodjeljivanje financijskih 
sredstava, odnosno nefinancijske podrške u (2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući 
pravima, pokretninama i nekretninama na ime način se primjenjuju i kada se udrugama odobravaju 
članarine u udruzi. nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i 

nekretninama.
(4) Iznosi i uvjeti dodjele financijskih sredstava, 
odnosno nefinancijske podrške iz stavka 3. ovog 
članka bit će definirani od nadležnog tijela općine Članak 3.
kroz proračun i program javnih potreba.

(1) Financijska sredstva, odnosno nefinancijske 
podrške se odobravaju i dodjeljuju udrugama koje 

Članak 2. imaju registrirano sjedište na području općine i/ili 
aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za 

(1) Ako posebnim propisom nije drugačije opće dobro obavljaju, u većoj mjeri na području 
određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se općine, odnosno na zemljopisnom području 
kada se udrugama odobravaju i dodjeljuju različitom od teritorija općine ako na taj način 
financijska sredstva iz proračuna općine za: promoviraju Općinu i doprinose njezinom ugledu i 

prepoznatljivosti na lokalnoj, regionalnoj, 
- podršku institucionalnom i organizacij- nacionalnoj i inozemnoj razini.
skom razvoju udruge (potpore za redovni rad udruga 
korisnika sredstava proračuna općine kojima se 
osigurava trajnost i stabilnost onih udruga koje su od (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, udrugama 
posebnog značaja za Općinu), koje imaju registrirano sjedište izvan područja 

općine, odobravaju se i dodjeljuju financijska 
- sufinanciranje obveznog doprinosa sredstva, odnosno nefinancijske podrške u 
korisnika financiranja za provedbu programa i smanjenom obliku, i to samo ako se njihovim 
projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i aktivnostima, projektima i/ili programima potiče i 
inozemnih izvora te potpore za projekte koje udruge razvija suradnja s udrugama s područja općine ili 
provode u partnerstvu s Općinom ili s jednim ili više promovira Općina ili na drugi način doprinosi 
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ugledu i prepoznatljivosti općine. fleksibilniji, a mogu biti jednogodišnji ili 
višegodišnji.

(3) Udrugama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odobrit 
će se i dodijeliti financijska sredstva, odnosno (4) Jednodnevne i višednevne manifestacije su 
nefinancijske podrške za djelatnosti vezane uz: aktivnosti koje provode organizacije civilnog 

društva s ciljem davanja dodatne ponude na 
- sport području općine i razvoja općine općenito. Mogu 

biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, 
- kulturu i tehničku kulturu gastronomske i dr.

- djelatnosti udruga vezane uz promicanje i 
razvoj gospodarstva Nadležnost i djelokrug

- ostala područja Članak 5.

(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u 
Pojmovi postupcima odobravanja i dodjele financijskih 

sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama 
Članak 4. nadležan je Jedinstveni upravni odjel općine preko:

    
(1) Aktivnostima od interesa za opće dobro smatraju - Povjerenstva za  pripremu i provedbu 
se osobito aktivnosti udruga koje pridonose zaštiti i natječaja,
promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju - Povjerenstva za provjeru ispunjavanja 
prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u propisanih uvjeta natječaja
razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i - Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja programa i/ili projekata
i diskriminacije,  promicanju vrijednosti  od interesa za opće dobro koje provode udruge (u 
Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
mladih te njihovom aktivnom sudjelovanju u 
društvu, prevenciji i borbi protiv svih oblika (2) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su  tijela 
ovisnosti, razvoju demokratske političke kulture, koje odlukom osniva i njegove članove imenuje 
promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim Načelnik općine Sibinj (u daljnjem tekstu: 
uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i Načelnik). 
razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava (3) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja te 
potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih 
kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne uvjeta natječaja broji 3 člana od  kojih najmanje dva 
zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti (2) moraju biti zaposlenicima općine. Za potrebe 
zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, ovog Pravilnika zaposlenikom općine smatra se i 
obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i zamjenik Načelnika ako svoju dužnost obavlja 
umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta, profesionalno, osobe na stručnom osposobljavanju 
traganja i spašavanja te drugim aktivnostima koje se za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini za 
po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o v r i j e m e  t r a j a n j a  u g o v o r a  o  s t r u č n o m  
financiranju javnih potreba u određenom području osposobljavanju te osobe koje se nalaze na radu u 
mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće Općini putem ostalih mjera aktivne politike 
dobro. zapošljavanja koju provodi Hrvatski zavod za 

zapošljavanje (javni rad, Mladi za EU i sl.), 
(2) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su vježbenici na vježbeničkom osposobljavanju.
usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se U slučaju ako se netko od zaposlenika općine nađe u 
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i sukobu interesa prilikom provedbe natječaja i 
otkloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju provjere uvjeta natječaja, načelnik općine ih može 
definirane troškove i resurse. posebnom Odlukom izuzeti iz postupka  i odrediti 

osobe koje će ih zamijeniti.
(3) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa 
izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz i/ili projekata je nezavisno, stručno tijelo koje broji 3 
različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje člana pri čemu prilikom  donošenja odluke o 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 249



imenovanju članova Povjerenstva Načelnik će svome radu:
voditi računa o njihovoj stručnosti, poznavanju 
djelovanja i rada udruga u određenom području, - predlaže prioritete, uvjete, kriterije i 
nepristranosti i spremnosti za stručno i objektivno programska područja natječaja,
ocjenjivanje.

- predlaže natječajnu dokumentaciju,
(4) Broj članova Povjerenstva mora biti neparan.

- prati tijek javnog objavljivanja i provedbe 
(5) Ako članovi Povjerenstva imenovani iz reda natječaja,
zaposlenika općine ne raspolažu dovoljnim 
stručnim znanjem iz područja koje je predmet - ispituje ispunjavaju li prijavitelji natječaja 
odobravanja i dodjele financijskih sredstava, uvjete postavljene natječajem,
odnosno nefinancijske podrške može se, kao dodatni 
član Povjerenstva imenovati jedna ili više osoba - ocjenjuje kvalitetu prijave,
koja se svojim radom i djelovanjem istaknula u 
području koje je predmet odobravanja i dodjele - utvrđuje prijedlog odluke o  financiranju 
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za 
podrške uz uvjet da ukupan broj članova opće dobro koje provode udruge,
Povjerenstva bude neparan te da većina od ukupnog 
broja članova Povjerenstva budu članovi imenovani - daje prijedloge za načine stručnog praćenja 
iz reda zaposlenika općine. Prije imenovanja provedbe aktivnosti, projekata i/ili programa 
dodatnih članova Povjerenstva, Općina može financiranih na temelju natječaja,
raspisati javni poziv za prijavu osoba koje su 
spremne sudjelovati u radu Povjerenstva. - priprema izvještaje o provedbi i rezultatima 

natječaja Uredu za udruge,
(6) Povjerenstvo većinom glasova svih članova 
između sebe bira predsjednika Povjerenstva. - obavlja druge poslove i aktivnosti vezane uz 

natječaj.
(7) Predsjednik Povjerenstva predstavlja 
Povjerenstvo, potpisuje akte Povjerenstva, donosi 
odluku koje se prijave nakon ocjenjivanja Definiranje prioritetnih područja financiranja
propisanih uvjeta natječaja upućuju u daljnji 
postupak, o radu Povjerenstva izvještava Načelnika, Članak 7.
a za svoj rad je odgovoran Povjerenstvu i Načelniku.

Jedinstveni upravni odjel općine će u postupku 
(8) Povjerenstva rade na temelju poslovnika kojeg donošenja proračuna općine utvrditi prioritete 
svi članovi Povjerenstva prihvaćaju potpisivanjem financiranja te će se u proračunu općine, u okviru 
izjave o prihvaćanju, a obvezni su potpisati i izjavu o mogućnosti, osigurati financijska sredstva za 
nepristranosti i povjerljivosti iz članka 27. stavka 3. njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama 
Uredbe. Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

(9) Članovi Povjerenstva imenovani iz reda 
zaposlenika općine nemaju pravo na novčanu Okvir za dodjelu financijskih sredstava
naknadu za svoj rad u Povjerenstvu.

Članak 8.
(10) Dodatni članovi Povjerenstva za svoj rad u 
Povjerenstvu imaju pravo na primjerenu novčanu Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih 
naknadu čija se visina određuje odlukom iz članka 5. sredstava planiranih u proračunu općine namijenjen 
stavka 2. ovoga Pravilnika, a sredstva se osiguravaju za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu 
u proračunu općine. udrugama putem natječaja, Općina će unaprijed 

predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih 
sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji 

Članak 6. obuhvaća:

Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika u - ukupan iznos raspoloživih sredstava,
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- iznose predviđene za pojedina programska - aktivnost, projekt i/ili program koji 
područja ako će se natječaji raspisivati za više prijavljuju na natječaj ocijenjen je kao značajan 
programskih područja, (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog 

društva,
- najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora 
o dodjeli financijskih sredstava, - uredno su ispunili obveze iz svih prethodno 

sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna 
- očekivani broj udruga s kojima će se općine i drugih javnih izvora,
ugovoriti provedba aktivnosti, projekata i/ili 
programa od interesa za opće dobro. - nemaju dugovanja s osnove plaćanja 

doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 
plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom 
proračunu i proračunu općine,

Članak 9.
- protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene 

Općina će pri financiranju aktivnosti, projekata i/ili za zastupanje i voditelja aktivnosti, projekta i/ili 
programa od interesa za opće dobro koje provode programa ne vodi se kazneni postupak i nije 
udruge primjenjivati osnovne standarde planiranja i pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela 
provedbe financiranja te praćenje, vrednovanje i definirana člankom 48. stavkom 2. alinejama c) i d) 
izvještavanje financiranja, definirane Uredbom. Uredbe,

- općim aktom imaju uspostavljen model 
Članak 10. dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način 

sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju 
Općina će, prije objave natječaja, izraditi obrasce javnim sredstvima,
natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge 
prijavljivati svoje aktivnosti, projekte i/ili programe - imaju zadovoljavajuće organizacijske 
od interesa za opće dobro. kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti, 

projekata i/ili programa od interesa za opće dobro, 
programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno 

I I .  M J E R I L A Z A F I N A N C I R A N J E ,  pružanje socijalnih usluga,
KRITERIJI  ODABIRA I  POSTUPCI  
FINANCIRANJA I UGOVARANJA - imaju uređen sustav prikupljanja članarina 

te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim 
Prihvatljivi prijavitelji institucijama.

Članak 11. (2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Općina 
može natječajem propisati i dodatne uvjete natječaja 

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje koje moraju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja 
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za prednosti u financiranju, kao što su:
opće dobro udrugama, potencijalnim korisnicima - u provedbu aktivnosti, projekata i/ili 
ako ispunjavaju sljedeće uvjete: programa su uključeni volonteri, posebice mladi 

koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za 
- upisani su u odgovarajući Registar, uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u 

demokratskom društvu,
- registrirani su kao udruge, zaklade, 
ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha - umrežavanje i povezivanje sa srodnim 
nije stjecanje dobiti (organizacije civilnog društva), udrugama,  ostvarivanje međusektorskog 

partnerstva udruga s predstavnicima javnog i 
- svojim su se statutom opredijelili za poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za 
obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet razvoj lokalne zajednice i dr.
financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji 
nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
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Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja operativno sposobna za rad na području djelovanja 
natječaja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane 

aktivnosti provode,
Članak 12.

- kada se financijska sredstva, odnosno 
(1) Jedinstveni upravni odjel općine će, u roku od 30 nefinancijska podrška dodjeljuju udruzi kojoj su 
dana od usvajanja proračuna općine, izraditi i na zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene 
mrežnim stranicama općine ili na drugi prikladan određene javne ovlasti,
način objaviti godišnji plan objave natječaja za 
financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od - kada se prema mišljenju Povjerenstva iz 
interesa za opće dobro koje provode udruge. članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, jednokratno 

dodjeljuju financijska sredstva do 5000,00 kuna za 
(2) Godišnji plan objave natječaja sadrži podatke o aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti 
davatelju financijskih sredstava, odnosno planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos 
nefinancijske podrške, području, nazivu i tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih 
planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom sredstava planiranih u proračunu za financiranje 
iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava svih aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa 
namijenjenom za financiranje pojedine aktivnosti, za opće dobro koje provode udruge.
projekta odnosno programa, očekivanom broju 
aktivnosti, projekata i/ili programa koji će se 
ugovoriti za financiranje i po potrebi druge podatke. Članak 14.

(1) Natječaj iz članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika 
Javni natječaj raspisuje Načelnik.

Članak 13. (2) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za 
podnošenje prijava, sklapanje ugovora o korištenju 

(1) Financiranje svih aktivnosti, projekata i/ili financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
programa od interesa za opće dobro koje provode podrške, način provjere te izvještavanja u vezi 
udruge u područjima navedenim u članku 3. stavku korištenja dodijeljenih sredstava.
3. ovog Pravilnika provodi se putem javnog poziva 
čime se osigurava transparentnost dodjele (3) Natječaj s cjelokupnom natječajnom 
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske dokumentacijom objavljuje se na mrežnim 
podrške i omogućava dobivanje što većeg broja stranicama općine ili na drugi prikladan način, a 
prijava i odabir najkvalitetnijih aktivnosti, obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i 
projekata, odnosno programa, a šira javnost se u dnevnim ili tjednim glasilima, na društvenim 
obavještava o prioritetnim područjima djelovanja. mrežama ili slanjem elektroničke pošte na 

odgovarajuće adrese.
(2) Iznimno, financijska sredstva proračuna općine, 
odnosno nefinancijske podrške dodjeljuju se bez (4) Natječaj za podnošenje prijava za financiranje 
objavljivanja natječaja u sljedećim slučajevima: aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za 

opće dobro koje provode udruge bit će otvoren 
- kada nepredviđeni događaji obvezuju najmanje 30 dana od datuma objave.
davatelja financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijske podrške da u suradnji s udrugama (5) Ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti, projekata 
hitno djeluje u rokovima u kojima nije moguće i/ili programa, donošenje odluke o njihovom 
provesti standardni natječajni postupak i problem je financiranju i vrijeme potpisivanja ugovora s 
moguće riješiti samo izravnom dodjelom udrugama čije su aktivnosti, projekti i/ili programi 
bespovratnih financijskih sredstava, od interesa za opće dobro prihvaćeni mora biti 
- kada se financijska sredstva, odnosno dovršeno u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg 
nefinancijske podrške dodjeljuju udruzi ili skupini dana za dostavu prijava aktivnosti, projekata i/ili 
udruga koje imaju isključivu nadležnost u području programa.
djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se 
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške 
dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija 
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Članak 15. (4) Ovisno o vrsti natječaja i aktivnostima, 
projektima i/ili programima od interesa za opće 

Pripremu natječajne dokumentacije i poslove oko dobro koje provode udruge, Povjerenstvo iz članka 
raspisivanja natječaja provodi Povjerenstvo iz 5. stavka 1. ovog Pravilnika može predložiti, a 
članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, sukladno Načelnik utvrditi da natječajnu dokumentaciju čine 
odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. i:

Dokumentacija za provedbu natječaja - obrazac izjave o partnerstvu, kad je 
primjenjivo,

Članak 16.
- obrazac životopisa voditelja aktivnosti, 

(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja, na projekta i/ili programa,
prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog 
Pravilnika, utvrđuje Načelnik. - obrazac izjave o aktivnostima, projektima 

i/ili programima udruge financiranim iz javnih 
(2) Obveznu natječajnu dokumentaciju čine: izvora,

- tekst natječaja, - obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 
navedenog u opisu projektnih ili programskih 

- upute za prijavitelje, aktivnosti da je upoznat s aktivnostima, projektom 
i/ili programom i svojim sudjelovanjem u provedbi, 

- obrasci za prijavu aktivnosti, projekta i/ili ako je primjenjivo.
programa:

- obrazac opisa aktivnosti, projekta i/ili Članak 17.
programa,

(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i 
- obrazac proračuna aktivnosti, projekta i/ili sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i 
programa, ovog Pravilnika.

- popis priloga koji se prilažu prijavi, (2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne 
dokumentacije se popunjavaju putem računala ili 
ručno i šalju u papirnatom obliku.- obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti 

aktivnosti, projekta i/ili programa,
(3) Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno 
potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje - obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog 
organizacije te ovjerene službenim pečatom financiranja,
organizacije.

- obrazac ugovora o financiranju aktivnosti, 
(4) Dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili projekta i/ili programa,
osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) uz 
napomenu (naziv natječaja).- obrasci za izvještavanje:

- obrazac opisnog izvješća provedbe 
Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječajaaktivnosti, projekta i/ili programa,

Članak 18.- obrazac financijskog izvješća provedbe 
aktivnosti, projekta i/ili programa.

(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, 
Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika (3) Tekstom natječaja može se utvrditi da se kao 
pristupit će postupku ocjene ispunjavanja prilog financijskom planu dostavljaju dokumenti na 
propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, sve osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, procjene 
sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.troškova i sl.).

(2) Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja 
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ne smije trajati duže od 15 dana od dana isteka roka Članak 20.
za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega 
predsjednik Povjerenstva donosi odluku koje se (1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga 
prijave upućuju u daljnji postupak, odnosno stručno neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici 
ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga moraju biti obaviještene u roku od najviše 8 dana od 
neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja. dana donošenja odluke, nakon čega mogu u roku od 

8 dana od dana prijema obavijesti, podnijeti 
prigovor Načelniku, koji će u roku od 3 dana od 

Članak 19. primitka prigovora o istome odlučiti.

U postupku provjere ispunjavanja propisanih uvjeta (2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane 
natječaja provjerava se: Načelnika, prijava će biti upućena u daljnji 

postupak, a u slučaju neprihvaćanja prigovora 
prijava će biti odbijena.- je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u 

zadanome roku,
(3) Na način podnošenja prigovora i postupak 
Povjerenstva po zaprimanju prigovora te konačnosti - je li zatraženi iznos sredstava unutar 
odluke po prigovoru, odgovarajuće se primjenjuju financijskih pragova postavljenih u natječaju,
odredbe članka 24. stavaka 5. i 6. ovog Pravilnika.

- ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe 
Kriteriji za ocjenu aktivnosti, projekata i/ili aktivnosti, projekta i/ili programa prihvatljiva,

programa

- ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i 
Članak 21.partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje 

natječaja,
(1) Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog 
Pravilnika razmatra i ocjenjuje prijave koje su - jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi 
ispunile propisane uvjete natječaja sukladno obvezni obrasci te
kriterijima koji su propisani ovim Pravilnikom te 
daje prijedlog za odobravanje i dodjelu financijskih - jesu li ispunjeni drugi propisani uvjeti 
sredstava, odnosno nefinancijske podrške za natječaja.
aktivnosti, projekte i/ili programe, o kojem, 
uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Načelnik.
(2) Kriteriji za bodovanje za dodjeljivanje 
financijskih sredstava za namjenu iz članka 2. stavka 
1. alineje 1. ovog Pravilnika za svaku pojedinu 
prijavu su sljedeći:
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I. Nastupi i natjecanja

Na općinskoj razini  1 bod  

 

Na županijskoj razini  

Najniži rang  2 boda   

6 bodova  Srednji rang  4 boda  

Najviši rang  6  bodova  

Na državnoj razini  8  bodova  

Inozemna gostovanja  10 bodova  

 
Ukupan broj bodova po ovom kriteriju dobije se tako da se broj nastupa na pojedinoj razini pomnoži s brojem 
bodova koji ta razina nosi. Kod vrednovanja broja bodova po ovom kriteriju uzima se broj bodova koji je ostvaren 
za najvišu razinu nastupa i/ili natjecanja ili, iznimno broj bodova  ostvaren za nižu razinu ako se po pravilima za 
izračun ukupnog broja bodova iz ovog stavka za tu razinu ostvaruje više bodova, nego za nastupe i/ili natjecanja 
na višoj razini.
Rangovi natjecanja na županijskoj razini se odnose prvenstveno na udruge kojima je sport osnovna djelatnost i 
koje sudjeluju u organiziranim oblicima natjecanja (npr. I. ŽNL, II. ŽNL, III. ŽNL i sl.).

II. Uključenost djece i mladih do 18 godina starosti

Do 15  1 bod  

16  -  25  3  boda  

26  -  50  5 bodova  

50 i više  8  bodova  

 

III. Masovnost članova udruge

Do 15  članova  1 bod  

16  -  30 članova  2  boda  

31  -  50 članova  4 boda  

51  -  100  članova  6  bodova  

Preko 100 članova  8  bodova  

 
IV. Vrijeme djelovanja udruge

1  -  3 godina djelovanja  1 bod  

3  -  7 godina djelovanja  2  boda  

7  -  10 godina djelovanja  4 boda  

10  -  14 godina djelovanja  7 bodova  

Više od 14 godina djelovanja  10  bodova  
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(3) Za svaki od propisanih kriterija, osim za kriterij (7) Broj bodova za svaku pojedinu prijavu 
ostvarenih po ovom kriteriju izračunava se na način pod točkom VI. podnositelj zahtjeva uz prijavu na 
da se svi bodovi iz ovog članka zbroje i na taj način natječaj dostavlja odgovarajuće dokaze.
utvrđuje ukupno ostvareni broj bodova.
   (4) Provjeru svakog pojedinog dokaza Povjerenstvo 
(8) Ukupan iznos sredstava za pojedino programsko iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika može 
područje, predviđen natječajem koji se odobrava i provjeriti uvidom u dokumentaciju organizacije i/ili 
dodjeljuje korisnicima dijeli se s ukupnim zbrojem izravno na terenu.
bodova, izračunatih prema kriterijima iz stavka 2. 
ovog članka, koji su ostvarile sve prijave zajedno u (5) Bodove za kriterij pod točkom VI. Povjerenstvo 
istom programskom području i na taj način se dobiva daje po slobodnoj ocjeni.
vrijednost boda.Ukoliko se članovi ne mogu složiti o broju bodova, 

tada svaki od članova daje svoje bodove te se 
(9) Iznos sredstava koji će biti odobren i dodijeljen određuje prosječni broj bodova (bodovi svakog 
svakoj pojedinoj udruzi dobije se tako da se pojedinog člana se zbroje pa podjele s brojem 
vrijednost boda iz stavka 8. ovog članka pomnoži s prisutnih članova Povjerenstva koji su vrednovali 
brojem bodova koji je pojedina prijava ostvarila prijavu).
prema kriterijima iz stavka 2. ovog članka.Prosječna ocjena se zaokružuje na najbliži cijeli 
Radi usklađivanja obrasca proračuna aktivnosti, broj.
projekta i/ili programa ukupan iznos sredstava koji 
se dobije na opisani način može se zaokružiti na (6) Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave 
najbliži viši ili niži cijeli broj, višekratnik broja 500.prilaže dokaze prema kojima se vrši bodovanje 

prema stanju na dan 31. prosinca godine koja je 
(10) Ako se financijska sredstva dodjeljuju za prethodila godini u kojoj se podnosi prijava na 

natječaj. namjene iz članka 2. stavka 1. alineja 2. – 10. ovog 
Pravilnika kriteriji za svaku pojedinu prijavu su 
sljedeći:

V. Organizacija manifestacija (natjecanja, sajmovi, tribine, predavanja, obilježavanja važnih datuma) 
koje su značajne za općinu, a u koju je uključeno

Do 50 sudionika  1 bod  

51  -  100 sudionika  2  boda  

101  -  200 sudionika  3 boda  

201  -  300 sudionika  4 boda  

Više od 300 sudionika  5 bodova  

 

Kod vrednovanja po ovom kriteriju uzimaju se u obzir sve manifestacije koje je udruga organizirala, a ukupan broj 
bodova se dobije tako da se zbroji broj bodova za svaku pojedinu manifestaciju.
U slučaju da udruga ne ispunjava minimalne uvjete za ocjenjivanje po nekom od kriterija, prijava se po tim 
kriterijima ne ocjenjuje.

VI. Značajnost udruge za Općinu (promocija u bilo kojem obliku i sl.)

Nema značenja  0 bodova  

Značajno  2  boda  

Vrlo značajno  5  bodova  

Osobito značajno  7  bodova  
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I. Institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera

Iskustvo prijavitelja i stručni kapacitet za provedbu projekta/programa  1 - 5 bodova  

Iskustvo partnera i stručni kapacitet za provedbu projekta/programa (ako 

se projekt/program prija vljuje u partnerstvu)  

1 - 5 bodova  

Upravljački kapacitet (osoblje, oprema i sposobnost vođenja 

projekta/programa) prijavitelja/partnera za vođenje projekta/programa  

 

1 - 5 bodova  

Struktura upravljanja projektom/programom (jasno definiran projektni tim 

i obveze njegovih članova)  

1 - 5 bodova  

 
II. Relevantnost projekta/programa

Usklađenost projekta/programa s područjem natječaja  1 - 5 bodova  

Jesu li ciljevi projekta/programa jasno definirani i realno dostižni?  1 - 5 bodova  

Jesu li aktivnosti proj ekta/programa jasne, opravdane, razumljive i 
provedive?  

1 - 5 bodova  

Jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarenja tih 
rezultata?  

1 - 5 bodova  

Ima li projekt/program jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.)? 
Defini ra li projekt/program i u kojoj mjeri njihove probleme i potrebe?  

 
1 - 5 bodova  

Pridonosi li projekt/program u kojoj mjeri rješenju problema ili potreba 
korisnika?  

1 - 5 bodova  

U kojoj mjeri su rezultati projekta/programa održivi? Jesu li kvalitetno 
osmišljeni mehanizmi upravljanja rizicima u provedbi projekta/programa?  

 
1 - 5 bodova  

Uspostavlja li projekt/program model koji će druge organizacije na razini 
županije i/ili Republike Hrvatske moći primijeniti/ponoviti?  

1 - 5 bodova  

 III. Proračun (troškovi)

Jesu li troškovi projekta/programa realni u odnosu na rezultate i 

predviđeno vrijeme trajanja?  

(1  - 5)x2 bodova  

Jesu li troškovi projekta/programa usklađeni s planiranim aktivnostima 

projekta/programa?  

(1  - 5)x2 bodova  

 
IV. Prednost u financiranju

Uklj učenost volontera u provedbu projekta/programa  1 - 5 bodova  

Hoće li udruge tijekom provedbe projekta/programa zaposliti najmanje 
jednog stručnjaka odgovarajuće struke u određenom području i 
koordinatora volontera?  

 
1 - 5 bodova  

Uključenost dodatnih partn era u provedbu projekta/programa (osim 
obveznog partnera)  

1 - 5 bodova  

Prijavljeni projekt/program predviđa nove inicijative u zajednicama s 
nižim stupnjem razvijenosti  

1 - 5 bodova  
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V. Opisna ocjena
Opisna ocjena mora biti sukladna broju bodova iz brojčane ocjene projekta/programa.

(11) Svaki član Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika samostalno ocjenjuje pojedine prijave udruga, 
upisujući u obrazac za procjenu kvalitete prijave bodove od 1 - 5 za svako postavljeno pitanje.

(12) Ukupan broj bodova za svaku pojedinu prijavu ostvaren po ovom kriteriju dobije se zbrajanjem svih bodova 
koje je pojedinoj prijavi dodijelio svaki član Povjerenstva.



(13) Kada je predmet natječaja dodjela Prigovor
nefinancijske podrške, bodovanje svake pojedine 

Članak 24.prijave vrši se prema kriterijima iz stavaka 2. i 10. 
ovog članka, ovisno o namjeni iz članka 2. ovog 

(1) Općina će udrugama koje su nezadovoljne Pravilnika.
odlukom o dodjeli financijskih sredstava, odnosno Tekstom natječaja će se odrediti koja su prava, 
nefinancijske podrške omogućiti podnošenje pokretnine i nekretnine predmet dodjele.
prigovora na odluku o dodjeli financijskih sredstava, Pri utvrđivanju prijedloga koja će udruga dobiti koje 
odnosno nefinancijske podrške što će jasno biti pravo, pokretninu i nekretninu, Povjerenstvo iz 
naznačeno i u samom tekstu natječaja.članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika će voditi računa 

o dosadašnjim korisnicima prava, pokretnine i 
(2) Prigovor se može podnijeti u roku 8 dana od dana nekretnine koji su predmet dodjele.
primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja,   
odnosno od dana primitka odluke o dodjeli 
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
podrške.Javna objava rezultata

(3) Prigovor se može podnijeti isključivo na Članak 22.
natječajni postupak te bodovanje nekog kriterija s 0 
bodova, ukoliko korisnik smatra da je u prijavi (1) Nakon donošenja odluke o aktivnostima, 
dostavio dovoljno argumenata za drugačije projektima i/ili programima kojima su odobrena 
bodovanje.financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške 

Općina će javno objaviti rezultate natječaja s 
(4) Prigovor se ne može podnijeti iz razloga podacima o udrugama, aktivnostima, projektima 
nezadovoljstva visinom odobrenih sredstava.i/ili programima kojima su odobrena sredstva i 

iznosima odobrenih sredstava financiranja, odnosno 
(5) Prigovor se podnosi Povjerenstvu iz članka 5. pravima, pokretninama i nekretninama koja su 
stavka 1. ovog Pravilnika neposredno u pisanom odobrena.
obliku ili poštom, koje će preispitati navode 
prigovora te ga uputiti Načelniku, koji uzimajući u (2) Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke 
obzir sve okolnosti slučaja, donosi odluku o o dodjeli financijskih sredstava, odnosno 
prigovoru.nefinancijskih podrški obavijestiti udruge čije 

aktivnosti, projekti i/ili programi nisu prihvaćeni za 
(6) Odluka Načelnika o prigovoru je konačna.financiranje o razlozima nefinanciranja njihovih 

aktivnosti, projekata i/ili programa uz navođenje 
(7) Rok za donošenje odluke o prigovoru je 8 dana ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama 
od dana zaprimanja prigovora.ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene 

ocjenjivanih aktivnosti, projekata i/ili programa.

Sklapanje ugovora

Pravo uvida
Članak 25.

Članak 23.
(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena 
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške Udrugama kojima nisu odobrena financijska 
(u daljnjem tekstu: korisnici) Općina će potpisati sredstva, odnosno nefinancijske podrške može se na 
ugovor o financiranju aktivnosti, projekata i/ili njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka 
programa, odnosno ugovor o odobravanju pisane obavijesti o  rezultatima natječaja omogućiti 
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i uvid u ocjenu njihove aktivnosti, projekta i/ili 
nekretninama najkasnije 30 dana od dana donošenja programa uz pravo općine da zaštiti tajnost podataka 
odluke o financiranju.o osobama koje su ocjenjivale aktivnosti, projekte 

i/ili programe.
(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično 
financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa, 
Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika 
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će pregovarati o stavkama proračuna aktivnosti, iznos financiranja od strane davatelja financijskih 
projekta i/ili programa i opisnog dijela aktivnosti, sredstava, odnosno nefinancijske podrške te povrat 
projekta i/ili programa koje treba izmijeniti, a sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za 
postupak pregovaranja je potrebno okončati do osiguranje povrata sredstava u slučaju nevraćanja 
potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.
sredstava, odnosno ugovora o odobravanju 
nefinancijske podrške. Tako izmijenjeni obrasci (4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog 
prijave postaju sastavni dio ugovora o dodjeli ugovora kao što su ugovorne strane, naziv 
financijskih sredstava, odnosno ugovora o aktivnosti, projekta i/ili programa, iznos 
odobravanju nefinancijske podrške. financiranja, rokovi provedbe i sl.

(3) U slučajevima iz članka 13. stavka 2. ovog 
Pravilnika općina i korisnik sredstava dužni su III. PRAĆENJE PROVEDBE AKTIVNOSTI, 
sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će PROJEKATA I/ILI PROGRAMA
se definirati na koje će se konkretne aktivnosti 
sredstva proračuna općine utrošiti te poštivati Članak 27.
osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje 
financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje (1) Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s 
financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje. ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja 

proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata 
(4) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih 
pozitivnih propisa Republike Hrvatske se na aktivnosti, projekata i/ili programa udruga, 
odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj 
se financijska sredstva proračuna općine, odnosno odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i 
nefinancijske podrške dodjeljuju bez raspisivanja računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, 
natječaja. ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima 

Republike Hrvatske.

Članak 26. (2) Praćenje provedbe financiranih aktivnosti, 
projekata i/ili programa će se vršiti na dva načina: 

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju prihvaćanjem opisnih i financijskih izvješća 
biti isti za sve korisnike u okviru jednog natječaja, i korisnika sredstava te, po potrebi, kontrolom na licu 
posebnog dijela. mjesta od strane ovlaštenog službenika 

Jedinstvenog upravnog odjela općine.
(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose 
na ugovore o dodjeli financijskih sredstava, odnosno (3) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski 
nefinancijske podrške udrugama iz javnih izvora za odnos između davatelja financijskih sredstava, 
aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za odnosno nefinancijske podrške i udruge kao 
opće dobro te posebni dio ugovora uredit će se provoditelja aktivnosti, projekta i/ili programa, a na 
temeljem odredbi  ovog Pravilnika, Uredbe i drugih temelju praćenja i vrednovanja rezultata 
pozitivnih propisa Republike Hrvatske i općine. pojedinačnih aktivnosti, projekata i/ili programa,  u 

cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine 
(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u 
dodjeli bespovratnih financijskih sredstava društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, 
udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza općina će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog 
dostavljanja podataka i financijskih i opisnih natječaja i planirati buduće aktivnosti u pojedinom 
izvještaja,  odgovornost,  sukob interesa,  prioritetnom području financiranja.
povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/ 
korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje 
projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, Članak 28.
provedbeni rok aktivnosti, projekta i/ili programa, 
produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, (1) Korisnik sredstava proračuna općine dužan je na 
raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani propisanim obrascima dostaviti opisno i financijsko 
troškovi, plaćanje i kamate na zakašnjelo plaćanje, izvješće.
računi i tehničke i financijske provjere, konačni 
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(2) Izvješća iz prethodnog stavka ovog članka aktivnosti, projekta i/ili programa koji je sastavni 
dostavljaju se najkasnije do 31. siječnja tekuće dio ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
godine za aktivnosti, projekte i/ili programe za koje 
su u prethodnoj kalendarskoj godini dodijeljena (2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su 
sredstva proračuna općine. korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i 

opravdanih troškova u realizaciji aktivnosti, 
(3) Uz opisna izvješća mogu se, po potrebi, dostaviti projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom.
i popratni materijali (isječci iz novina, video i audio 
zapisi, fotografije i dr.). (3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja 

Jedinstvenog upravnog odjela općine smatrat će se 
(4) U financijskom izvješću navode se cjelokupni nenamjenskim trošenjem sredstava.
troškovi aktivnosti, projekta i/ili programa, 
neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. (4) Nefinancijske podrške u pravima, pokretninama 
Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška i nekretninama korisnik je dužan koristiti isključivo 
podmirenog iz sredstava proračuna općine (preslici za realizaciju aktivnosti, projekta i/ili programa 
faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom utvrđenih ugovorom o odobravanju nefinancijske 
honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju podrške.
istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro 
računa). Prihvatljivi troškovi

Članak 32.
Članak 29.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao 
Vrednovanje provedenih aktivnosti, projekata i/ili korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve 
programa u pravilu provodi i sam korisnik  slijedeće kriterije:
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
podrške dodatnim analizama rezultata aktivnosti, - nastali su za vrijeme razdoblja provedbe 
projekta i/ili programa (samovrednovanje, anketni aktivnosti, projekta i/ili programa u skladu s 
upitnici i dr.). ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna 

izvješća, troškova revizije i troškova vrednovanja, a 
plaćeni su do datuma odobravanja završnog 

Zabrana dvostrukog financiranja izvješća. Postupci javne nabave za robe, usluge ili 
radove mogu započeti prije početka provedbenog 

Članak 30. razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije 
prvog dana razdoblja provedbe ugovora,

Bez obzira na kvalitetu predložene aktivnosti, 
projekta i/ili programa Općina neće dati financijska - moraju biti  navedeni u ukupnom 
sredstva za aktivnosti, projekte i/ili programe koje se predviđenom proračunu aktivnosti, projekta i/ili 
već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim programa,
propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, projekt 
i/ili koja se provodi na istom području, u isto vrijeme - nužni su za provođenje aktivnosti, projekta 
i za iste korisnike, osim ako se ne radi o i/ili programa koji je predmetom dodjele 
koordiniranom sufinanciranju iz više različitih financijskih sredstava,
izvora.

- mogu biti identificirani i provjereni i koji su 
računovodstveno evidentirani kod korisnika 

IV. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA I financiranja prema važećim propisima o 
MODELI FINANCIRANJA računovodstvu neprofitnih organizacija,

Članak 31. - trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni 
sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, 

(1) Dodijeljena financijska sredstva korisnik je osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.
dužan utrošiti isključivo za realizaciju aktivnosti, 
projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom o 
dodjeli financijskih sredstava i proračunom 
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Članak 33. - dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili 
dugova,

(1) U skladu s opravdanim troškovima iz 
prethodnog članka i kada je to relevantno za - dospjele kamate,
poštivanje propisa o javnoj nabavi,  opravdanim se 
smatraju slijedeći izravni troškovi korisnika i - stavke koje se već financiraju iz javnih 
njihovih partnera: izvora,

- troškovi zaposlenika angažiranih na - kupovina zemljišta ili građevina, osim kada 
projektima i/ili programima koji odgovaraju je to nužno za izravno provođenje aktivnosti, 
stvarnim izdacima za plaće te porezima i projekta i/ili programa, kada se vlasništvo mora 
doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim prenijeti na korisnika i/ili partnere najkasnije po 
uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i završetku aktivnosti, projekta i/ili programa,
Uredbe,

- gubitci na tečajnim razlikama,
- putni troškovi i troškovi dnevnica za 
zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u - zajmovi trećim stranama,
aktivnosti, projektu i/ili programu, pod uvjetom da 
su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve - troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih 
naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz 
državnog proračuna, pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom 

općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv 
- troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i trošak),
materijala (novih ili rabljenih)  namijenjenih  
isključivo za aktivnost, projekt i/ili program te - troškovi smještaja (osim u slučaju 
troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s višednevnih i međunarodnih programa ili u 
tržišnim cijenama, iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s 

Jedinstvenim upravnim odjelom općine dio tih 
- troškovi potrošne robe, troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

- troškovi podugovaranja,

Visina sredstava i model isplate
- troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva 
ugovora uključujući troškove financijskih usluga Članak 35.
(informiranje, vrednovanje konkretno povezano s 
projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje itd.). (1) Visina sredstava koju će svaki korisnik 

financijskih sredstava ostvariti iz proračuna općine 
(2) Osim izravnih, korisniku sredstava se može bit će definirana kroz postupak propisan ovim 
odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao Pravilnikom.
što su: energija, voda, uredski materijal, sitan 
inventar, telefon, pošta i drugi neizravni troškovi (2) Općina će svakim pojedinačnim natječajem 
koji nisu povezani s provedbom aktivnosti, projekta definirati model, odnosno načine i postupke 
i/ili programa, u maksimalnom iznosu do 25% plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog 
ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz Pravilnika.
proračuna općine.

(3) U slučaju da Općini niti jedan od Uredbom 
predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, 

Neprihvatljivi troškovi može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba 
primjera mora biti istaknut u natječaju.

Članak 34.

Neprihvatljivim troškovima aktivnosti, projekta i/ili Članak 36.
programa smatraju se:

(1) Konačan iznos sredstava koji Općina treba 
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isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od projekta i/ili programa koristeći odgovarajuće 
najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u računovodstvene sustave sukladno propisima o 
ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova računovodstvu neprofitnih organizacija.
premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u 
obrascu proračuna aktivnosti, projekta i/ili (2) Računi i troškovi vezani uz aktivnosti, projekt 
programa. i/ili program moraju biti lako prepoznatljivi i 

provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem 
(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid odvojenih računa za danu aktivnost, projekt i/ili 
ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog program ili osigurati da se troškovi vezani uz 
Pravilnika, Općina će, temeljem obrazložene odluke aktivnost, projekt i/ili program mogu lako 
ako se aktivnosti, projekt i/ili program ne provodi ili identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i 
se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem knjigovodstvenih sustava udruge.
provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno 
predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem 
aktivnosti, projekta i/ili programa pod uvjetima Članak 39.
sadržanim u ugovoru.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti 
službenicima il i  predstavnicima općine, 

V. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva 
financija i svim vanjskim revizorima koji vrše 

Članak 37. provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem 
dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, 

(1) Sva financijska sredstva, koje Općina dodjeljuje provođenje aktivnosti, projekata i/ili programa i po 
putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti, potrebi izvrše reviziju na temelju prateće 
projekte i/ili programe koji će se provoditi u dokumentacije za račune, računovodstvene 
kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim  dokumente i sve ostale dokumente relevantne za 
višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa, i u 
do četiri (4) godine, što će se definirati samim razdoblju od sedam godina nakon izvršene isplate.
natječajem.

(2) Korisnici kojima Općina odobri višegodišnja Članak 40.
financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu 
tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad Korisnik financiranja je obvezan dopustiti 
istekne  prethodna višegodišnja potpora općine. proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima 

koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta 
(3) Korisnici višegodišnjeg financiranja općine izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima 
mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na sadržanim u važećim propisima za zaštitu 
druge natječaje općine isključivo kroz predlaganje financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara 
drugih aktivnosti, projekata i/ili programa, i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će 
inicijativa i manifestacija u tom i ostalim omogućiti odgovarajući pristup službenicima ili 
programskim područjima. predstavnicima općine, proračunskom nadzoru kao i 

svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i 
(4) Ugovor o odobravanju nefinancijske podrške u nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na 
pravima, pokretninama i nekretninama (korištenje kojima se provodi aktivnost, projekt i/ili program, 
prostorija) sklapa se na određeno vrijeme u uključujući njegovim informatičkim sustavima te 
najdužem trajanju od 4 godine. svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz 

tehničko i financijsko upravljanje aktivnostima, 
projektom i/ili programom te poduzeti sve mjere da 

VI. OBVEZA DOKUMENTIRANJA olakša njihov rad.
AKTIVNOSTI

Članak 38. Članak 41.

(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, 
i redovite račune vezane uz provođenje aktivnosti, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati 
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na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju: Povrat sredstava

Članak 42.- popis članova i podatke o uplaćenim 
članarinama,

Općina će od korisnika financiranja u pisanom 
obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu - računovodstvenu evidenciju (kompjuterski 
odobrenih aktivnosti, projekta i/ili programa u ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava 
slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:korisnika, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, 
 platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih 
- nije realizirao aktivnosti, projekt i/ili relevantnih računovodstvenih podataka,
program utvrđene proračunom i ugovorom,

- dokaze o postupcima nabave poput 
- nije utrošio sva odobrena sredstva,natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika 

natječaja i izvješća o procjenama,
- sredstva nije koristio namjenski,

- dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 
obvezujućih dokumenata, - iz neopravdanih razloga nije podnio 

izvješće iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika u 
propisanom roku.- dokaze o isporučenim uslugama, poput 

odobrenih izvješća, narudžbenica, prijevoznih 
karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o 

Članak 43.sudjelovanju na seminarima, konferencijama i 
tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i 

(1) Korisnik financiranja će općini, najkasnije u dobivene materijale, potvrde)  itd.,
roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno 
uputama općine da to učini vratiti sve iznose - dokaze o primitku roba, poput potvrda o 
uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva isporučenoj robi dobavljača,
neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena 
sredstva.- dokaze o završetku radova, poput potvrda o 

prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,
(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je 
utvrdila općina, općina će povećati dospjele iznose - dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,
dodavanjem zatezne kamate.

- dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, 
(3) Iznosi koji se trebaju vratiti općini mogu se potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o 
prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik plaćanju podugovarača,
financiranja ima prema općini. To neće utjecati na 
pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju - za  troškove goriva  sažeti prikaz prijeđene 
u ratama.kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih 

vozila, troškove goriva i održavanja,

- evidenciju o zaposlenicima i njihovim 
Članak 44.plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a 

za zaposlenike koji su angažirani na temelju 
(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o 
sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano 
Pravilnika, općina će aktivirati sredstva osiguranja po stavkama bruto primanja, naknada za 
plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i 
uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja neto primanja.
ugovora, ukoliko je uvjetima natječaja bila 
propisana obvezna dostava sredstava osiguranja 
plaćanja.

(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu 
realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon 
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odobrenja konačnog izvješća o provedbi aktivnosti, KLASA:   021-05/16-01/01
projekta i/ili programa. URBROJ: 2178/08-01-16-3

Sibinj, 12.veljače 2016.godine

Članak 45. Predsjednik 
Općinskog vijeća

(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati Krunoslav Eraković, v.r.
sredstava općini, općina će donijeti odluku da 
prijave koje na natječaj pristignu od strane tog 
prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u 
razmatranje. U tom slučaju, takva odredba mora biti 
istaknuta u natječaju.

6.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46. Na temelju članka 14. st.1. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u novine“ br. 10/97 i 107/7, 94/13) i članka 30. Statuta 
izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj 
političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti na svojoj 16 sjednici, održanoj 12.veljače 
prikupljati financijska sredstva za financiranje 2016.godine donijelo je
političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve 
vrijeme trajanja ugovora. PLAN 

mreže dječjih vrtića na području općine Sibinj
Članak 47.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za Članak 1.
financiranje udruga sredstvima proračuna općine 
koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u Na području općine Sibinj djelatnost predškolskog 
suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i odgoja i obrazovanja provodi predškolska ustanova 
Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su Dječji vrtić „Ivančica-Oriovac“ u dvije odgojno-
ih definirale odredbe tih akata. obrazovne skupine u Sibinju, u prostoru Osnovne 

škole „Ivan Mažuranić“ te jedna odgojno-obrazovna 
skupina u Slobodnici u prostoru Područne škole.

Članak 48.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine da u Članak 2.
roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog 
Pravilnika pripremi prijedloge natječajne Općina Sibinj je do 2001. imala dječji vrtić 
dokumentacije definirane ovim Pravilnikom. koji je prestao s radom jer je zgrada u kojoj se 

odvijao rad vrtića postala neadekvatna za potrebe 
vrtića

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu protekom 8 dana od Članak 3.
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. Radi zadovoljavanja potreba žitelja općine Sibinj za 

predškolskim obrazovanjem i odgojem djece 
OPĆINSKO VIJEĆE predškolske dobi, planira se izgradnja zgrade 

OPĆINE SIBINJ dječjeg vrtića na istoj katastarskoj čestici na kojoj je 
bio izgrađen dosadašnji dječji vrtić.
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Članak 4. Članak 1.

Sredstva za provođenje programa predškolskog Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane 
odgoja i obrazovanja osigurat će se u proračunu pomoći i način ostvarenja prava na novčanu pomoć 
općine Sibinj. za opremu novorođenog ili posvojenog djeteta (u 

daljnjem tekstu: novčana pomoć).

Članak 5.
Članak 2.

Ovaj Plan će se dostaviti Brodsko-posavskoj 
županiji, a u svrhu usklađivanja Plana mreža Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove odluke 
dječjih vrtića na njenom području. ostvaruju roditelji koji  su:

- državljani Republike Hrvatske, s 

prijavljenim prebivalištem na području općine 
Članak 6. Sibinj, pod uvjetom da barem jedan od roditelja 

ima prijavljeno prebivalište na području općine 

Sibinj u trajanju ne kraćem od 6 mjeseci.

Članak 3.

Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u 
proračunu općine Sibinj i to u iznosu od  1.000,00 Članak 7.
kuna za svako novorođeno dijete.

Ovaj Plan će se objaviti u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć OPĆINE SIBINJ
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Sibinj, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana KLASA:    601-01/16-01/01
rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć.  URBROJ: 2178/08-01-16-2

Sibinj, 12.veljača 2016.g.  

Članak 5.PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA                                           

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje Krunoslav Eraković, v.r.
novčane pomoći potrebno je priložiti slijedeću 
dokumentaciju:

- rodni list za novorođeno dijete 

- uvjerenje o prebivalištu za dijete i roditelja

- osobnu iskaznicu roditelja koji podnosi 
7. zahtjev

- presliku kartice tekućeg računa na koji će se 

novčana pomoć isplatiti.
Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 16. 

Članak 6.
sjednici održanoj 12.veljače  2016. godine,  donosi

Po primitku zahtjeva za ostvarenje prava na novčanu 
O D L U K U

pomoć, Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj 
donijet će rješenje u roku od 15 dana. 

o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu 
Novčana sredstva  priznata rješenjem  isplatiti će se 

novorođenog djeteta
u roku 30 dana od dana donošenja rješenja.

Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje važiti Plan 
mreže dječjih vrtića na području općine Sibinj  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
04/2015). 
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Članak 7. članova zastupljenih u Općinskom vijeću u visini od 
1.500,00 kn.

Protiv rješenja iz članka 6. ove Odluke može se 
podnijeti žalba općinskom načelniku. Žalba se Članak 2.
podnosi putem Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Sibinj u roku od 15 dana od dana primitka Pravo na redovito godišnje financiranje imaju 
rješenja. političke stranke/nezavisni članovi koje imaju 

vijećnika/cu u Općinskom vijeću općine Sibinj. 
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na 

Članak 8.     način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog 
    člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana političkoj stranci/nezavisnom članu pripadaju 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku 
županije“ . konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog člana/cu utvrđuje se iznos od 100,00 kn.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIBINJ
Članak 3.

KLASA:    551-06/16-01/10
URBROJ: 2178/08-01-16-1 Raspoređena sredstva iz članka 2. Ove Odluke 
Sibinj,  12.veljače 2016.g. doznačit će se političkim strankama/ nezavisnim 

članovima na njihove račune, tromjesečno u 
PREDSJEDNIK jednakim iznosima iz sredstava Proračuna općine 

OPĆINSKOG VIJEĆA Sibinj za 2016.godinu:
Krunoslav Eraković, v.r. Program javnih potreba, AKTIVNOST:Javne 

potrebe - tekuće donacije političkim strankama.

Članak 4.

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

županije“.

Na temelju članka 7.,stavka 2. Zakona o OPĆINSKO VIJEĆE 
financiranju političkih aktivnosti i izborne OPĆINE SIBINJ
promidžbe (Narodne novine br.24/11, 61/11, 27/13, 
02/14) i članka 30. Statuta općine Sibinj  (“Službeni KLASA:   021-05/16-01/01
vjesnik Brodsko-posavske  županije “ broj 04 /13), URBROJ: 2178/08-01-16-4
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj  16. sjednici Sibinj, 12.veljače 2016.godine
održanoj  12. veljače 2016.godine donijelo je

PREDSJEDNIK 
ODLUKU OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka/nezavisnih predstavnika 

zastupljenih u Općinskom vijeću općine Sibinj 
u 2016 godini 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se iznos sredstava koji se u 
Proračunu općine Sibinj osigurava za redovno 
godišnje financiranje političkih stranaka/nezavisnih 
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9. Članak 5.

Političkim strankama kojima je odobreno 
Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj održavanje aktivnosti u Društvenom domu dužne su 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ nakon obavljene aktivnosti vratiti prostorije u 
broj 04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj prvobitno stanje odnosno ostaviti ih urednima.
16. sjednici održanoj  12.02.2016. donosi

O D L U K U Članak 6.

o davanju na povremeno korištenje Zabranjuje se održavanje aktivnosti političkih 
  društvenih domova političkim strankama na stranaka u Društvenim domovima bez izdanog 

području općine sibinj rješenja Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Sibinj.

Članak 1.

     Članak 7.
Ovom odlukom utvrđuje se način i postupak davanja 
na  povremeno korištenje svih Društvenih domova Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
na području općine Sibinj za potrebe Političkih objave u“ Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
stranaka. županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA SIBINJČlanak 2.

KLASA:    021-05/16-01/01Domovi iz članka 1. ove odluke vlasništvo su općine 
URBROJ: 2178/08-01-16-5Sibinj a davat će se na povremeno korištenje 
Sibinj,  12.veljače 2016.g.političkim strankama uz naknadu, u svrhu 

održavanja njihovih  sastanaka, skupova i 
PREDSJEDNIK manifestacija (u daljnjem tekstu „aktivnosti“).

OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r. 

Članak 3.

Iznos naknade za održavanje aktivnosti političkih 
stranaka u Društvenom domu  iznosi                                                           
200,00 kuna po korištenju. Naknada se treba uplatiti 
prije korištenja Društvenog doma na račun općine 
Sibinj, s naznakom :za korištenje društvenog doma, 

10.u pozivu na broj: OIB podnositelja zahtjeva.

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu Članak  4.
civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), 
članka 30. Statuta općine Sibinj (»Službeni vjesnik Političke stranke podnose zahtjev Jedinstvenom 
Brodsko-posavske županije“ broj 04/13) Općinsko upravnom odjelu općine Sibinj najmanje 7  dana 
vijeće općine Sibinj na 16. sjednici održanoj  prije namjeravanja održavanja aktivnosti   u kojem 
12.veljače 2016.godine, donijelo jenavode kada, gdje i u kojem razdoblju namjeravaju 

održati svoje aktivnosti u Društvenom domu.

O podnesenom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel 
ODLUKUopćine Sibinj odlučuje izdavanjem rješenja u roku 

od 3 dana. o preimenovanju Stožera za zaštitu i 
Žalba se podnosi općinskom načelniku. spašavanja 
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općine Sibinj u Stožer civilne zaštite Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu  („Službeni 
I. vjesnik Brodsko-posavske županije“  br.22/14)   iza 

članka 7 c. dodaje se članak 7 d.  koji glasi:
Ovom Odlukom vrši se preimenovanje Stožera za 
zaštitu i spašavanje općine Sibinj („Službeni vjesnik Obveznici komunalnog doprinosa koji ozakonjuju 
Brodsko-posavske županije“ br. 16/2013). nezakonito izgrađene zgrade dužni su platiti 

komunalni doprinos jednokratno u roku 15 dana 
Novi naziv je : Stožer civilne zaštite od dana izvršnosti rješenja. 

Iznimno, ako to zatraži podnositelj zahtjeva, 
odnosno vlasnik zgrade može se odobriti odgoda 

II. plaćanja doprinosa odnosno odgoda početka 
njegova plaćanja u slučaju obročne otplate 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a sukladno članku 22. stavak 5. Zakona o 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
posavske županije“. („NN“ br. 86/12, 143/13)  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ Članak 2.

Klasa:   810-06/13-01/13 U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:
Urbroj: 2178/08-01-16-3
Sibinj, 12.veljače 2016.g. U slučaju jednokratne uplate, obveznik 

komunalnog doprinosa dužan je platiti komunalni 
PREDSJEDNIK doprinos u roku od 15 dana od dana izvršnosti 

OPĆINSKOG VIJEĆA rješenja pri čemu ima pravo popusta u visini 5% 
Krunoslav Eraković, v.r. utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa.

       

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-11.
posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆENa temelju članka 31. Stavak 7. Zakona o 
OPĆINE SIBINJkomunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
KLASA:   363-01/14-01/25 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
URBROJ: 2178/08-01-16-294/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 30. Statuta 
Sibinj,  12.veljače 2016.g.općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj 
PREDSJEDNIK na svojoj 16. sjednici održanoj dana 12.veljače 

OPĆINSKOG VIJEĆA2016.godine, donosi 
Krunoslav Eraković, v.r.  

ODLUKU

o 2. izmjeni i dopuni odluke o Komunalnom 
doprinosu
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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