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11.  2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 

OPĆINI GORNJA VRBA ZA   2018. GODINU 

 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 
36/15) i članka 29. Statuta općine Gornja Vrba 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
br. 01/18.), Općinsko vijeće općine Gornja 
Vrba na svojoj 11. sjednici održanoj  
04.12.2018. godine, donijelo je: 
 

Izmjene i dopuna Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 
općini Gornja Vrba za  2018. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Stavak 1. i 2. u članku 2. brišu se. 
 

Članak 2. 
 

U Članku 3.  Programa točki 1. broj 
1.990.000,00 se mijenja u broj 1.950.000,00. 

U Članku 3.  Programa točki 2. brišu se 
riječi „ulicama Borevkovićevoj“, a iza riječi 
„Firovoj“ dodaje se riječ „ulici“. Također se u 
istoj točki  broj 1.510.000,00 se mijenja u broj 
1.020.000,00. 
 

Članak 3. 
 

U članku 4. stavak 1. točka 1. briše se. 
 

Članak 4. 
 

U Članku 5. točka 1., broj 150.000,00 
mijenja se u broj 100.000,00. 

U Članku 4. točka 2. briše se. 
 

Članak 5. 
 

U Članku 7. točka 1., broj 150.000,00 
mijenja se u broj 113.000,00. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Gornja Vrba“, a primjenjuje se od 
1.1.2018. 
 
 
 
 
KLASA:  363-02/17-01/7 
UR.BROJ. 2178/28-01-18-3 
Gornja Vrba, 04.12.2018. godine, 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE   GORNJA VRBA 
 

Predsjednica: 
Renata Lucić 
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12.  2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČL. 22. ZAKONA O KOMUNALNOM 
GOSPODARSTVU U OPĆINI GORNJA VRBA ZA   2018. GODINU 

 
 
 
 
 
              Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
147/14, 36/15) i članka 29. Statuta općine 
Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 01/18.), Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 11. 
sjednici održanoj  04.12.2018. godine, donijelo 
je: 
 
 

2. Izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture 
za djelatnosti  iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu 
u općini Gornja Vrba za 2018. godinu 

 
Članak 1. 

 
             U  čl. 2., podnaslovu III., stavku 1., 
alineja 2. briše se. 
 U istom članku, istom podnaslovu,  u 
stavku 1., alineja 3. broj 200.000,00 se mijenja 
u broj 123.000,00. 
 U istom članku, istom podnaslovu,  u 
stavku 2., broj 260.000,00 se mijenja u broj 
133.000,00, a umjesto riječi „iz Proračuna 
Brodsko-posavske županije“ dodaje se: „iz 
Državnog proračuna“ 
 

Članak 2. 
 
             U  čl. 2., podnaslovu IV, stavku 1., 
alineja 1. broj 600.000,00  mijenja se u broj 
290.000,00. 
 U istom članku, istom podnaslovu,  u 
stavku 1., alineja 2. broj 100.000,00 se mijenja 
u broj 125.000,00. 

 U istom članku, istom podnaslovu 
dodaje se alineja 3. koja glasi: „Sanacija ulice 
Željka Kožulja Donja Vrba – 260.500,00“ 
 U istom članku, istom podnaslovu,  u 
stavku 2., broj 700.000,00 se mijenja u broj 
675.000,00, a iza riječi „komunalne naknade“ 
briše se točka i dodaju rječi: „i pomoći iz 
Proračuna Brodsko-posavske županije.“ 
 

Članak 3. 
 
         U članku 2. podnaslovu VI., stavak 1, 
alineja 1.  broj 250.000,00 se mijenja u broj 
180.000,00. 
 U istom članku, istom podnaslovu,  u 
stavku 2., broj 320.000,00 se mijenja u broj 
250.000,00. 
 

Članak 4. 
 
         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana  objave u “Službenim novinama 
Općine Gornja Vrba”, a primjenjuje se od 
1.1.2018. g. 
 
 
 
KLASA:  363-02/17-01/8 
URBROJ. 2178/28-02-18-3 
Gornja Vrba,   04. prosinca 2018.  godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE   GORNJA VRBA 
 

Predsjednica: 
Renata Lucić 
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13. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJU 
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU  OPĆINE GORNJA VRBA ZA   2018. 
GODINU 

 

Na temelju članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17) i članka 29. Statuta općine 

Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” br. 01/18.), Općinsko 

vijeće Općine Gornja Vrba na svojoj 11. 

sjednici donijelo je : 

 

I Z M J E N E     P R O G R A M A 

javnih potreba i potrebnih sredstava u 

području društvenih djelatnosti  

na području Općine Gornja Vrba za 

2018. godinu 

 

Članak 1. 

U članku 1., točka I., stavak 3., broj 

20.000,00 se mijenja u broj 9.000,00. 

U istom članku, istoj točki, u stavku 

4. broj 5.000,00  mijenja se u broj 

1.000,00. 

U istom članku, istoj točki, u stavku 

6. broj 55.000,00  mijenja se u broj 

50.000,00. 

U istom članku, istoj točki 

mijenjaju se iznosi u tablici pod rednim 

brojem 1. i 3. kako slijedi: 

1. Predškolski odgoj, 

intelektualne i ostale 

usluge, konto 3237 

9.000,00 kn 

3. Rad s djecom s 

posebnim potrebama, 

konto 38119 

1.000,00 kn 

 

Članak 2. 
 U članku 1., točki IV, stavak 1., broj 

50.000,00 se mijenja u broj 30.000,00. 

 U istom članku, istoj točki, stavak 2., 

broj 40.000,00 mijenja se u broj 50.000,00. 

U istom članku, istoj točki 

mijenjaju se iznosi u tablici kako slijedi: 
1. Tekuće donacije 

vjerskim zajednicama, 

20.000,00 kn 

konto 38112 
 Župa BDM Ruščica 20.000,00 kn 

2. Kapitalne  donacije 

vjerskim zajednicama, 

konto 38112 

30.000,00 kn 

 Župa BDM Ruščica 30.000,00 kn 

 

Članak 3. 

 U članku 1., točki V, stavak 1., broj 

14.000,00 se mijenja u broj 16.000,00. 

U istom članku, istoj točki 

mijenjaju se iznosi u tablici kako slijedi: 

1. Tekuće donacije 

udrugama, konto 

38114 

16.000,00 kn 

 

Članak 4. 

 U članku 1., točki VII, stavak 3. briše 

se. 

U istom članku, istoj točki u tablici 

se briše redak br. 3. 
Članak 5. 

U članku 1., stavak 2. iza zadnje točke, 

broj 408.000,00 se mijenja u broj 374.000,00 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba, a primjenjuje se od 1. 

siječnja 2018. g. 

 

 

KLASA:  402-08/17-01/9 

URBROJ. 2178/28-02-18-3 

Gornja Vrba,   29.  studeni 2018.  godine 
          

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE   GORNJA VRBA 
 

Predsjednica: 
Renata Lucić 
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14.ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GORNJA 
VRBA ZA 2019. G. 

 

 

 

 

Na temelju članka 12. Zakona o 

upravljanju i raspolaganju imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ 94/13) i članka 26. Statuta  Općine 

Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» broj 1/18.), Općinsko 

vijeće Općine Gornja Vrba donosi: 

 

ODLUKU 

 

Članak 1. 

 

 Donosi se Plan upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Gornja 

Vrba, koji je sastavni dio ove Odluke. 

  

Članak. 2. 

 

 Ovim Planom se određuju 

kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Gornja 

Vrba za 2019. g. 

 

Članak. 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave, a objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba“. 

 

 

KLASA: 406-01/18-01/14 

URBROJ: 2178/28-02-18-2 

Gornja Vrba, 05.12.2018. g. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE   GORNJA VRBA 
 

Predsjednica: 
Renata Lucić 
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15. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE GORNJA VRBA ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE 
DJEČJEG IGRALIŠTA RUPAČA U GORNJOJ VRBI“ 

 

Na temelju članka 29. Statuta 

Općine Gornja Vrba (" novine" broj 8/01, 

7/02, 10/04,1/06 i 3/06 – pročišćeni tekst, 

9/09 i 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13 

- pročišćeni tekst, 4/18) i Pravilnika o 

provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 

(„Narodne novine“, br. 48/18 i br. 91/18) 

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na 

11. sjednici održanoj 04.12.2018. godine 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja 

na području Općine Gornja Vrba 

za projekt „Rekonstrukcija i opremanje 

dječjeg igrališta „Rupača“ u Gornjoj 

Vrbi“ 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost 

Općini Gornja Vrba za provedbu ulaganja 

u projekt „Rekonstrukcija i opremanje 

dječjeg igrališta „Rupača“ u Gornjoj Vrbi“, 

u naselju Gornja Vrba na području Općine 

Gornja Vrba. 

 

Članak 2. 

 Suglasnost dana ovom Odlukom 

izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 

1. ove Odluke na Natječaj iz Lokalne 

razvojne strategije LAG-a „Slavonska 

Ravnica“, tip operacije 2.1.3. Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo. 

 

Članak 3. 

Suglasnost iz članka 1. daje se na 

temelju dokumenta „Opis projekta“, koji je 

prilog ove Odluke i čini njezin sastavni 

dio. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan 

nakon objave, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“. 

 

 

KLASA: 404-01/18-01/27 

URBROJ: 2178/28-02-18-1 

U Gornjoj Vrbi, 04.12.2018. g. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE   GORNJA 

VRBA 

 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

Renata Lucić 
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Prilog 3. 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA: 404-01/18-01/27 URBROJ: 2178/28-02-18-1) 

UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.3. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI 

PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO 

UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU 

INFRASTRUKTURU IZ LRS LAG-a „SLAVONSKA RAVNICA“ 

 

OPIS PROJEKTA 

 

1. NAZIV PROJEKTA 

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog 

odgovarajućeg dokumenta) 

Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta „Rupača“ u Gornjoj Vrbi. 

2. NOSITELJ PROJEKTA 

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA 

Općina Gornja Vrba 

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA 

Jedinica lokalne samouprave  

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA 

Braće Radić 1, Gornja Vrba 

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

Ivan Vuleta (načelnik) 

2.5. KONTAKT 

Tel : 035/457-055 

Mail : opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr 

3. OPIS PROJEKTA 

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 
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TO2.1.3 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo 

3.1.1. PODMJERA 

M 2.1. Potpora povećanju neproizvodnih ulaganja u diversifikaciju djelatnosti i održivo 

korištenje razvojne resursne osnove. 

3.1.2. TIP OPERACIJE 

2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 

 

3.2. MJESTO PROVEDBE 

3.2.1. ŽUPANIJA 

Brodsko-posavska županija  

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

Općina Gornja Vrba 

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

Gornja Vrba 

 

3.3. CILJEVI PROJEKTA 

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Cilj projekta: Doprinos održivom razvoju lokalne  zajednice kroz proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući i slobodno vrijeme, čime će se osigurati 

uređen prostor za slobodno vrijeme roditeljima sa malom djecom i djeci mlađeg uzrasta što 

doprinosi poboljšanju kvalitete života i revitalizaciji područja koje zaostaje za nacionalnim 

prosjekom prema stupnju razvijenosti. Specifičnim ciljevima se ostvaruje ranije navedeni opći 

cilj Projekta. Specifični ciljevi jesu: 1.) rekonstrukcija dječjeg igrališta; 2.) razvoj lokalne 

komunalne infrastrukture na području naselja Gornja Vrba.  

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori 

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih 

rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Rezultati Projekta su:  

R1) Rekonstruirano i opremljeno cca 3268 m
2
 dječjeg igrališta (mjerljivi indikatori: izvedeni 

svi građevinski, sukladno troškovniku);  
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R2) razvijena lokalna komunalna infrastruktura (mjerljivi indikator: ukupna vrijednost 

ulaganja u rekonstrukciju dječjeg igrališta) 

 

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 

 

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 

 

Ako je odgovor ''DA'': 

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta 

 

-  

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano 

razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 

 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) 

Planirani 

broj radnih 

mjesta 

Planirana godina ili 

planirano razdoblje 

stvaranja novog 

radnog mjesta nakon 

realizacije projekta 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Napomena: 

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj x. 

[izbrisati ako stvaranje radnih mjesta nisu kriteriji odabira na LAG razini] i praćenje 

indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere  

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja 

prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. 

Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili 

dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe 

ulaganja. 
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3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA 

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz 

TO2.1.3 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo) 

Planirano je trajanje provedbe ulaganja je 6 mjeseci.   

 

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a 

najviše 800 znakova) 

Aktivnosti se mogu segmentirati na: 1) Aktivnosti upravljanja Projektom; 2) Aktivnosti u 

svrhu realizacije rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta; 3) Aktivnosti promidžbe i 

vidljivosti. 1) Aktivnosti upravljanja Projektom se sastoji od: tehničkog upravljanja, 

financijskog upravljanje te nadgledanja i procjene. 2) Aktivnosti u svrhu realizacije 

rekonstrukcije dječjeg igrališta sastoje se od: građevinskih radova na uređenju ograde, 

asfaltiranog dijela igrališta i postolja za opremu igrališta te opremanje igrališta novom 

opremom 3) Aktivnosti promidžbe i vidljivosti putem informativnih ploča te raznih javnih 

objava kroz tiskane medije i internet 

 

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije 

projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni 

projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska 

dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti 

javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje 

spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na 

primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska 

dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta) 

Imovinsko pravni odnosi unutar prostora obuhvata su riješeni. Obzirom da se radi o objektu 

za izgradnju kojeg sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama nije potrebno imati 

građevinsku dozvolu, izrađen je Glavni projekt i troškovnik, potreban za postupak 

jednostavne nabave. 

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni 

troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s 

tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000 

eura u kunskoj protuvrijednosti) 



                 
                      SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 1 – broj 2  |  10. prosinca 2018. g.    

  
35 

OPĆINA GORNJA VRBA 

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 295.943,75 HRK.  

TROŠAK OSNOVICA  PDV UKUPNO 

A.1. Građevinski radovi  na rekonstrukciji igrališta 224.755,00 kn 56.188,75 280.943,75 

C.1. Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije 6.000,00 1.500,00 7.500,00 

C.2. Troškovi stručnog nadzora 6.000,00 1.500,00 7.500,00 

UKUPNO 236.755,00 kn 59.188,75 kn 295.943,75 kn 

 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% 

ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. 

Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih 

aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti 

građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) 

i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te 

isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da 

aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: ''Aktivnosti 

građenja nisu započele''.) 

Aktivnosti građenja nisu započele.  

 

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI 

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu 

nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim 

skupinama iz točke) 

Ciljane skupine koje imaju izravnu korist od provođenja ovog projekta su stanovnici naselja 

Gornja Vrba, naročito roditelji sa malom djecom i djeca nižih uzrasta. Izravna korist očituje 

se kroz nove sadržaje i opremljenost igrališta, na kojem će roditelji i djeca moći kvalitetno 

provoditi slobodno vrijeme 

Ciljane skupine su: 

 roditelji i djeca naselja Gornja Vrba 

 mještani Općine Gornja Vrba 

 gosti i posjetitelji općine Gornja Vrba 

Krajnji korisnici/interesne skupine su svi mještani Općine Gornja Vrba.  
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4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA 

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u 

kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i 

krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Društvena opravdanost Projekta je vidljiva kroz 2 bitna pozitivna efekta utjecaja Projekta. 

Rekonstrukcijom zapuštenog dječjeg igrališta ostvaruje se pozitivan doprinos kvaliteti života 

na tom području obzirom da se lokalnom stanovništvu, naročito roditeljima i djeci omogućava 

kvalitetno provođenje slobodnog vremena na suvremeno opremljenom dječjem igralištu koje 

razvija dječje sposobnosti i navike zdravog života. Osim toga rekonstrukcija dječjeg igrališta 

doprinosi i općem uređenju naselja Gornja Vrba. 

 

 

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S 

PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST 

UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 

STANOVNIŠTVO 

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM 

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta 

udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje 

cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi 

isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi 

humanitarnim i društvenim djelatnostima) 

- 

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 

STANOVNIŠTVO 

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice 

od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je 

nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim 

djelatnostima) 

- 

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA  

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE 

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune 

realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za 

provedbu projekta) 
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Planirani početak projekta je travanj 2019. godine, kada će se početi s jednostavnom 

nabavom. Početak radova planiran je u svibnju 2019. godine, a završetak svih radova je 

planiran u rujnu 2019. godine.  

Cjelokupni projekt će biti realiziran i plaćen do rujna 2019. godine.  

Planirano je uz visinu potpore iz ovog Javnog natječaja u iznosu od 30.000,00 eura u kunskoj 

protuvrijednosti, ostatak vrijednosti projekta financirati iz Proračuna Općine Gornja Vrba za 

2019. godinu.  

 

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA 

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske 

kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba 

uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba 

koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja 

održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim 

projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz [TO2.1.3 

Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo]“) 

Ljudski kapaciteti koji će biti zaduženi za indirektno upravljanje predmetne investicije sastoje 

se od zaposlenih osoba unutar Općine, te su njihove kvalifikacije sljedeće: zamjenik 

općinskog načelnika – Danijel Odobašić (vss),  pročelnica JUO Općine – Marica Pavlović 

(vss), voditelj odjela za financije – Dario Jednobrković, (vss), financijsko-računovodstveni 

referent – Lidija Resanović (sss).  

U provođenju projekta rekonstrukcije dječjeg igrališta „Rupača“ u Gornjoj Vrbi biti će 

uključena pročelnica JUO, koja će voditi postupak jednostavne nabave. Zamjenik načelnika 

će biti zadužen za praćenje provedbe projekta. Zamjenik načelnika je sudjelovao u pripremi i 

provedbi dolje navedenih projekata.  

Dosadašnja iskustva u provedbi sličnih projekata:  

 Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Gornja Vrba 2015.-2020. g 

(85.000,00 kn – 85%   Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, 15% RH) 

 III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba – vrijednost 

projekta 87.250.00,00 kn (85% Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, 

15% RH; 

 Izgradnja prometnice u Firovoj ulici u Gornjoj Vrbi, vrijednost projekta 1.250.000 

kn (od čega 250.000,00 MRRFEU, a ostalo Općina Gornja Vrba); 

 Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici Matije Mesića u Gornjoj Vrbi, vrijednost 

radova 112.000,00 kn (od čega 70.000,0 kna MRRFEU, a ostalo Općina). 

 

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM  
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8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE 

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje 

realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta) 

Izvori financiranja rashoda koji će nastati upravljanjem i održavanjem predmeta investicije će 

se financirati financijskim sredstvima Prijavitelja (Općine Gornja Vrba). 

 

Projekt će se realizirati sufinanciranjem iz ovog javnog natječaja - 2.1.3. Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz LRS LAG-a 

„Slavonska Ravnica“, a ostala sredstva će se osigurati u Proračunu Općine Gornja Vrba.  

Realizirani projekt će se održavati redovito u narednim godinama kao i ostala komunalna 

infrastruktura u Općini Gornja Vrba iz namjenskih sredstava Proračuna Općine.   

 

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD 

DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri 

nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u 

razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz [TO2.1.3 Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo]; 

navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti 

upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima) 

Općina Gornja Vrba će nakon realizacije projekta, tj. nakon rekonstrukcije dječjeg igrališta 

održavati istoga u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture koji se donosi 

krajem svake godine. Održavanje će se raditi po potrebi, povjeravanjem poslova održavanja 

pravnoj osobi temeljem jednostavne nabave. 

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA 

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, 

iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom 

razdoblju od 10 godina. 

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun 

neto prihoda. 

Predložak se preuzima sa mrežne stranice 

Predložak za 

izračun neto prihoda.xlsx
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Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 

 

Tablica izračuna neto prihoda 

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 

- 

 

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 

ODABRANOG LAG-a 

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo 

da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj 

poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost 

projekta s LRS) 

Projekt je povezan s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Slavonska Ravnica, točnije 

Strateškim (specifičnim) razvojnim ciljem 2 – Razvoj prepoznatljivosti područja i kvalitete 

života u LAG-u „Slavonska ravnica“ jačanjem lokalnog razvoja vođenog lokalnom 

zajednicom.  

TO. 2.1.3. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo.  

Jedna od prihvatljivih aktivnosti građenja i/ili opremanja je dječje igralište.  

Pomnije je sve objašnjeno u dijelu Strategije LAG-a – Razrada SC1 LRS LAG-a SR - 

http://lag-slavonska-

ravnica.hr/images/clanci/objava01072016/Dodatak%204.%20Razrada%20SC2%20LRS%20L

AG-a%20SR.pdf.  

 

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 

STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

Pojašnjenje: 

- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za [TO2.1.3 Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo] 

- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti 

dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. 

- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije. 

- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta. 

 

 

http://lag-slavonska-ravnica.hr/images/clanci/objava01072016/Dodatak%204.%20Razrada%20SC2%20LRS%20LAG-a%20SR.pdf
http://lag-slavonska-ravnica.hr/images/clanci/objava01072016/Dodatak%204.%20Razrada%20SC2%20LRS%20LAG-a%20SR.pdf
http://lag-slavonska-ravnica.hr/images/clanci/objava01072016/Dodatak%204.%20Razrada%20SC2%20LRS%20LAG-a%20SR.pdf
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Ja, Ivan Vuleta, načelnik Općine Gornja Vrba i ovlaštena osoba za zastupanje nositelja 

projekta Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta „Rupača“ u Gornjoj Vrbi,  dajem  

 

I Z J A V U 

 

da će planirano ulaganje – realiziran projekt, biti dostupan lokalnom stanovništvu i različitim 

interesnim skupinama, tj.  svim mještanima Općine Gornja Vrba.  

 

Izjava se daje u svrhu prijave na Javni natječaj LAG-a „Slavonska ravnica“  - 2.1.3. Ulaganje 

u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz LRS LAG-a 

„Slavonska Ravnica“, 
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16. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE GORNJA VRBA 
 

   Na temelju članka 78.  Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br.  68/18) i članka 29. Statuta 

općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 01/18), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 11. sjednici održanoj dana 04.12. 

2018.godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o komunalnom doprinosu Općine 

Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

Odlukom se određuju  

‐ visina komunalnog doprinosa na 

području Općine Gornja Vrba 

‐ područja zona za plaćanje 

komunalnog doprinosa u Općini 

Gornja Vrba 

‐ jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa utvrđena po m3 

građevine za pojedine zone 

‐ način i rokovi plaćanja komunalnog 

doprinosa 

‐ uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinačnim slučajevima može 

odobriti djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja 

komunalnog doprinosa. 

 

Članak 2. 

‐ Komunalni doprinos je novčano 

javno davanje koje se plaća za 

korištenje komunalne infrastrukture 

na području Općine Gornja Vrba i 

položajne pogodnosti građevinskog 

zemljišta u naselju prilikom 

građenja ili ozakonjenja građevine, 

ako Zakon o komunalnom 

gospodarstvu ne propisuje 

drugačije.  

‐ Komunalni doprinos je prihod 

proračuna Općine Gornja Vrba koji 

se koristi samo za financiranje 

građenja i održavanja komunalne 

infrastrukture.  

                                                          

Članak 3. 

‐ Komunalni doprinos plaća vlasnik 

zemljišta na kojem se gradi 

građevina ili se nalazi ozakonjena 

građevina, odnosno investitor ako 

je na njega pisanim ugovorom 

prenesena obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa.  

‐ Općina Gornja Vrba ne plaća 

komunalni doprinos na svom 

području.                                       

 

Članak 4. 

‐ Komunalni doprinos za zgrade 

obračunava se množenjem obujma 

zgrade koja se gradi ili je 

izgrađena, izraženog u m³ s 

jediničnom vrijednošću 

komunalnog doprinosa u zoni u 

kojoj se zgrada gradi ili je 

izgrađena.  

‐ Komunalni doprinos za otvorene 

bazene i druge otvorene građevine 

te spremnike za naftu i druge 

tekućine s pokrovom čija visina se 

mijenja obračunava se množenjem 

tlocrtne površine građevine koja se 

gradi ili je izgrađena izražene u m² 

s jediničnom vrijednošću 

komunalnog doprinosa u zoni u 

kojoj se građevina gradi ili je 

izgrađena.  

‐ Posebnim Pravilnikom o načinu 

utvrđivanja obujma građevine za 

obračun komunalnog doprinosa 
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Ministar graditeljstva i prostornog 

uređenja pobliže propisuje  način 

utvrđivanja obujma i površine 

građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa.  

 

Članak 5. 

‐ Ako se postojeća zgrada uklanja 

zbog građenja nove zgrade ili kada 

se postojeća zgrada dograđuje ili 

nadograđuje, komunalni se 

doprinos obračunava na razliku u 

obujmu zgrade u odnosu na 

prijašnji obujam zgrade. 

‐ Ako je obujam zgrade koja se gradi 

manji ili jednak obujmu postojeće 

zgrade koja se uklanja ne plaća se 

komunalni doprinos, o čemu 

nadležno tijelo donosi rješenje 

kojim se utvrđuje da ne postoji 

obveza plaćanja komunalnog 

doprinosa. 

‐ Odredbe ovoga članka na 

odgovarajući se način primjenjuju i 

na obračun komunalnog doprinosa 

za građevine koje nisu zgrade te na 

obračun komunalnog doprinosa za 

ozakonjene građevine. 

 

Članak 6. 

Zone se određuju s obzirom na 

uređenost i opremljenost zone 

komunalnom infrastrukturom i položaj 

područja zone (udaljenost od središta u 

naselju, mrežu javnog prijevoza, 

dostupnost građevina javne i društvene 

namjene, te opskrbe i usluga, prostorne i 

prirodne uvjete). 

ZONA  NASELJA  

I  Naselje Gornja Vrba 

II  Naselje Donja Vrba 

III  Sjeverna gospodarska i 

južna gospodarska zona, te 

dio zone za lučko područje 

 

Za naselja koja unutar svojih građevinskih 

područja temeljem prostornog plana 

nemaju razgraničene radno-gospodarske od 

ostalih zona, u slučajevima kada se radi o 

izgradnji građevina na prostorima koji 

imaju karakter radno-gospodarskih zona, 

Općinski načelnik donijeti zaključak da se 

u tim slučajevima za obračun plaćanja 

komunalnog doprinosa primjeni jedinična 

vrijednost komunalnog doprinosa III zone. 

 Odredba iz prethodnog stavka može 

se primjenjivati do donošenja 

odgovarajućih prostornih planova za 

pojedina naselja. 

 

Članak 7. 

      Jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa utvrđuje se po zonama iz članka 

6. i po vrsti objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture iz članka 2. ove Odluke 

izraženo u kunama po m3 (prostornom 

metru) građevine koja se gradi kako slijedi: 

PRVA ZONA                                           

12 kn/m3                                                                                                             

‐ Javne površine                                                            

3  kn/m3 

‐ Nerazvrstane ceste                                                      

6  kn/m3 

‐ Javna rasvjeta                                                              

3 kn/m3  

 

          DRUGA ZONA                                                              

10 kn/m3   

‐ Javne površine              

  1 kn/m3      

‐ Nerazvrstane ceste                                                    

6 kn/m3   

‐ Groblja i krematoriji                                                 

1 kn/m3           
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‐ Javna rasvjeta                                                            

2 kn/m3      

 

         TREĆA ZONA                                                              

20 kn/m3          

‐ Javne površine                                                            

4 kn/m3    

‐ Nerazvrstane ceste                                                    

12 kn/m3 

‐ Javna rasvjeta                                                              

4 kn/m3      

 

‐ Za jednoetažne građevine čija 

visina vijenca prelazi 6,0 m, za dio 

volumena te građevine koji je iznad 

visine od 6,0 m, jedinična 

vrijednost komunalnog doprinosa 

umanjuje se za 50 % u odnosu na 

utvrđene vrijednosti iz prethodnog 

stavka. 

‐ Za pomoćne građevine obračunava 

se koeficijent 0,3 u odnosu na 

jedinične cijene po zonama. (I 

zona-3,60 kn/m3,  II zona-3,00 

kn/m3,  III zona-6,00 kn/m3) 

‐ Za gospodarske (poljoprivredne) 

građevine obračunava se 

koeficijent 0,2 u odnosu na 

jedinične cijene po zonama. (I 

zona-2,40 kn/m3,  II zona-2,00 

kn/m3,  III zona-4,00 kn/m3) 

 

Članak  8. 

Za obveznike komunalnog 

doprinosa koji ozakonjuju 

nezakonito izgrađene zgrade, 

sukladno Zakonu o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama  

(„Narodne novine“ br. 86/12),  

jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa utvrđuje se po zonama iz 

članka 6. i po vrsti objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture iz 

članka 2. ove Odluke izraženo u 

kunama po m3 (prostornom metru) 

građevine koja se gradi kako 

slijedi: 

 - PRVA ZONA    

    3 kn/m3 

        - DRUGA ZONA                                                                            

2 kn/m3   

- TREĆA ZONA                                                                               

10 kn/m3 

 

Jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa za legalizaciju pomoćne 

građevine ( zgrada u funkciji osnovne 

zgrade, šupa, drvarnica, prostor za 

radni alat, garaža i sl)., unutar 

građevinske zone iznosi  1,00 kn/m3. 

 

RJEŠENJE O KOMUNALNOM 

DOPRINOSU 

Članak  9. 

         Rješenje o visini komunalnog 

doprinosa donosi Jedinstveni upravni 

odjel općine Gornja Vrba  u postupku 

pokrenutom po:  

- službenoj dužnosti (u skladu s 

Odlukom o komunalnom doprinosu 

koja je na snazi na dan 

pravomoćnosti građevinske 

dozvole, pravomoćnosti rješenja o 

izvedenom stanju, odnosno koja je 

na snazi na dan donošenja rješenja 

o komunalnom doprinosu ako se 

radi o građevini koja se prema 

Zakonu o gradnji može graditi bez 

građevinske dozvole). 

- po zahtjevu stranke (u skladu s 

Odlukom o komunalnom doprinosu 

koja je na snazi u vrijeme 

podnošenja zahtjeva stranke za 

donošenje tog rješenja). 

 

 Članak 10. 

   Rješenje iz prethodnog članka 

ove Odluke sadrži: 

 -podatke o obvezniku komunalnog 

doprinosa 
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 -iznos sredstava komunalnog 

doprinosa koji je obveznik dužan 

platiti 

 -obvezu, način i rokove plaćanja 

komunalnog doprinosa i 

 -prikaz načina obračuna 

komunalnog doprinosa za 

građevinu koja se gradi ili je 

izgrađena s iskazom obujma, 

odnosno površine građevine i 

jedinične vrijednosti komunalnog 

doprinosa  

 Rješenje o komunalnom doprinosu 

koje nema propisani sadržaj, 

ništavo je. 

  

 Članak 11. 

 Rješenje o komunalnom doprinosu 

donosi se i ovršava u postupku i na 

način propisan Općim poreznim 

zakonom, ako Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu nije 

propisano drukčije. 

 Protiv:  

 -rješenja o komunalnom doprinosu, 

 -rješenja o njegovoj ovrsi,  

 -rješenja o njegovoj izmjeni,  

 -dopuni, ukidanju ili poništenju,  

 -rješenja o odbijanju ili 

odbacivanju zahtjeva za donošenje 

tog rješenja te  

 -rješenja o obustavi postupka,  

 može se izjaviti žalba o kojoj 

odlučuje upravno tijelo Brodsko-

posavske županije nadležno za 

poslove komunalnog gospodarstva.  

  

 Članak 12. 

 Rješenje o komunalnom doprinosu 

donosi se po pravomoćnosti 

građevinske dozvole, odnosno 

rješenja o izvedenom stanju, a u 

slučaju građenja građevina koje se 

prema posebnim propisima grade 

bez građevinske dozvole nakon 

prijave početka građenja ili nakon 

početka građenja.  

 Rješenje o komunalnom doprinosu 

za skladište i građevinu 

namijenjenu proizvodnji donosi se 

po pravomoćnosti uporabne 

dozvole, odnosno nakon što se je 

građevina te namjene počela 

koristiti ako se koristi bez uporabne 

dozvole.  

 Uporabna dozvola za skladište ili 

građevinu namijenjenu proizvodnji 

na području općine, mora biti 

dostavljena na znanje općini na 

čijem se području nalazi skladište, 

odnosno građevina.  

  

NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA 

KOMUNALNOG DOPRINOSA, 

 

Članak 13. 

‐ Komunalni doprinos obveznik 

plaća jednokratno na, na temelju 

rješenja koje donosi Jedinstveni 

upravni odjel  u roku od 15 dana od 

dana izvršnosti rješenja o 

komunalnom doprinosu. Potvrdu o 

uplaćenom komunalnom doprinosu 

izdaje Jedinstveni upravni odjel. 

‐ Komunalni doprinos, obveznik 

može platiti u 24 jednake mjesečne 

rate u roku od dvije godine od dana 

izvršnosti rješenja o komunalnom 

doprinosu, uz uvjet da prvi obrok 

ne može biti manji od 30% ukupne 

obveze plaćanja komunalnog 

doprinosa. 

‐ U slučaju obročne otplate 

komunalnog doprinosa pravne 

osobe i obrtnici dužni su za 

preostali iznos osigurati ovjerenu 

zadužnicu u visini preostalog duga 

sa obračunatom zateznom 
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zakonskom kamatom. U slučaju da 

pravna osoba ne plati uzastopno 

dvije rate naplata zadužnice se 

realizira u punom dospjelom 

iznosu. 

‐ U slučaju obročne otplate 

komunalnog doprinosa fizičke 

osobe, kao sredstvo osiguranja 

plaćanja dužne su osigurati 

administrativnu zabranu dužnika, 

sudužnika ili jamca u visini 

zaplijene 1/3 mjesečne plaće, 

ovjerenu kod javnog bilježnika. U 

slučaju da fizička osoba ne plati 

uzastopno dvije rate, naplata 

administrativne zabrane se realizira 

u punom dospjelom iznosu 

preostalog duga, a u slučaju 

daljnjeg neplaćanja provest će se 

postupak ovrhe sukladno 

pravomoćnom rješenju o 

komunalnom doprinosu i na 

temelju njega, izdanog rješenja o 

ovrsi. 

‐ Obveznik može u svako doba 

preostali dug platiti odjednom. U 

slučaju jednokratne uplate  

komunalnog doprinosa, obveznik 

ima pravo popusta u visini 10% 

utvrđenog iznosa komunalnog 

doprinosa. 

‐ U slučaju obročne otplate 

komunalnog doprinosa obračunava 

se zakonska zatezna kamata. 

‐  Obvezniku plaćanja komunalnog 

doprinosa neće biti omogućeno 

obročno plaćanje ako je iznos 

komunalnog doprinosa manji ili 

jednak iznosu od 5.000.00 kn. 

 

Članak  14. 

            Komunalni doprinos se ne plaća za 

građenje i ozakonjenje:  

‐ komunalne infrastrukture i 

vatrogasnih domova 

‐ vojnih građevina 

‐ prometne, vodne, komunikacijske i 

elektroničke komunikacijske 

infrastrukture 

‐ nadzemnih i podzemnih 

produktovoda i vodova 

‐ sportskih i dječjih igrališta 

‐ ograda, zidova i potpornih zidova 

‐ parkirališta, cesta, staza, mostića, 

fontana, cisterna za vodu, septičkih 

jama, sunčanih kolektora, 

fotonaponskih modula na građevnoj 

čestici ili obuhvatu zahvata u 

prostoru postojeće građevine ili na 

postojećoj građevini, koji su 

namijenjeni uporabi te građevine 

‐ spomenika. 

‐  

Članak 15. 

   Od plaćanja komunalnog doprinosa u 

potpunosti se oslobađaju: 

1. Općina Gornja Vrba, 

2.  Hrvatska vojska 

      3.  Vjerske organizacije, 

      4   Ustanove školskog obrazovanja, 

      5. Ustanove zdravstvene i socijalne 

zaštite, 

      6  Registrirane udruge građana sa 

sjedištem na području općine Gornja Vrba, 

      7  Članovi obitelji smrtno stradalog 

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 

članovi obitelji zatočenog ili nestalog 

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 

HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. 

skupine za odgovarajući stambenu 

površinu prema broju članova obitelji i to: 

b) samac – 35 m2 

c) dvočlana obitelj – 45 m2 

d) tročlana obitelj – 60 m2 

e) za svakog daljnjeg člana – 

10 m2, ukoliko ovu 

pogodnost već nisu 

iskoristili. 
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(Isprava nadležnog tijela 

Ministarstva obrane, 

Ministarstva unutarnjih 

poslova, Ministarstva 

hrvatskih branitelja,) 

 

Od plaćanja komunalnog doprinosa 

djelomično se mogu osloboditi pravne i 

fizičke osobe na temelju posebne odluke 

Općinskog vijeća ako ono  ocijeni da je 

objekt koji se gradi od posebnog interesa 

za općinu Gornja Vrba. 

 

Članak 16. 

  Za potpuno ili djelomično 

oslobađanje   od plaćanja komunalnog 

doprinosa iz članka 14. ove Odluke, 

komunalni doprinos će se namiriti iz 

Proračuna općine Gornja Vrba  

 

Izmjena ovršnog odnosno 

pravomoćnog rješenja o komunalnom 

doprinosu 

 

 Članak 17. 

 Ako je izmijenjena građevinska dozvola, 

drugi akt za građenje ili glavni projekat, na 

način koji utječe na obračun komunalnog 

doprinosa, Jedinstveni upravni odjel  po 

službenoj dužnosti ili po zahtjevu 

obveznika komunalnog doprinosa ili 

investitora izmijeniti će ovršno, odnosno 

pravomoćno rješenje o komunalnom 

doprinosu.  

 Rješenjem o izmjeni Rješenja o 

komunalnom doprinosu, obračunati će se 

komunalni doprinos prema izmjeni te 

odrediti plaćanje ili povrat razlike 

komunalnog doprinosa prema Odluci o 

komunalnom doprinosu, po kojoj je 

rješenje o komunalnom doprinosu 

doneseno.  

 Kod povrata, obveznik, odnosno 

investitor nemaju pravo na kamatu. 

  

 Poništenje ovršnog odnosno 

pravomoćnog rješenja o komunalnom 

doprinosu 

  

 Članak 18. 

Jedinstveni upravni odjel  poništiti će,  

po zahtjevu obveznika komunalnog 

doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno 

pravomoćno rješenje o komunalnom 

doprinosu, ako je građevinska dozvola, 

drugi akt za građenje oglašen ništavim ili 

je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti 

investitora.  

Rješenjem o poništenju Rješenja o 

komunalnom doprinosu, odrediti će se i 

povrat komunalnog doprinosa u roku 

maksimalno do dvije godine od dana 

izvršnosti Rješenja o komunalnom 

doprinosu. 

Kod povrata, obveznik, odnosno 

investitor nemaju pravo na kamatu.   

  

           Uračunavanje kao plaćenog djela   

komunalnog doprinosa  

 

Članak 19. 

 Ako je komunalni doprinos  plaćen 

za građenje građevine na temelju 

građevinske dozvole, odnosno drugog akta 

za građenje koji je prestao važiti jer 

građenje nije započeto ili koji je poništen 

na zahtjev ili uz suglasnost investitora,  

Jedinstveni upravni odjel  će uračunati 

komunalni doprinos kao plaćeni dio 

komunalnog doprinosa na istom ili drugom 

zemljištu na području općine, ako to 

zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili 

investitor. 

 Obveznik komunalnog doprinosa, 

odnosno investitor nema pravo na kamatu 

za uplaćeni iznos, niti na kamatu za iznos 

koji se uračunava kao plaćeni dio 

komunalnog doprinosa koji se plaća za 

građenje na istom ili drugom zemljištu. 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 20. 

 Danom primjene ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o komunalnom 

doprinosu („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“  br. 13/13). 

  

 Članak 21. 

 Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u “Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba”. 

 

 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

        

      

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Renata Lucić 

 

 

 

KLASA:944-10/18-01/2 

URBROJ:2178/28-02-18/1 

U  Gornjoj Vrbi, 04.12.2018. 
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17. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE GORNJA VRBA  
 

           Na temelju članka 95. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne 

novine”, br. 68/18.) i članka 29. Statuta 

općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije”, br. 1/18.), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 11. 

sjednici održanoj 04. prosinac 2018. 

godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

  o komunalnoj naknadi Općine Gornja 

Vrba 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

            Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, 

način i mjerila za plaćanje komunalne 

naknade na području općine Gornja Vrba i 

to: 

- naselja u Općini Gornja Vrba u 

kojima se naplaćuje komunalna 

naknada,  

- svrha komunalne naknade,  

- područja zona u Općini Gornja 

Vrba,  

- koeficijenti zona (Kz),  

- koeficijenti namjene (Kn),  

- rok plaćanja komunalne naknade,  

- nekretnine važne za Općinu Gornja 

Vrba koje se u potpunosti ili 

djelomično oslobađaju od plaćanja 

komunalne naknade,  

- obveznici i obveza plaćanja 

komunalne naknade,  

- obračun komunalne naknade,  

- uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim 

slučajevima može odobriti potpuno 

ili djelomično oslobođenje od 

obveze plaćanja komunalne 

naknade,  

- rješenje o komunalnoj naknadi.  

 

Članak 2. 

       Komunalna je naknada prihod 

proračuna općine Gornja Vrba. 

       Komunalna naknada koristi se za 

slijedeće: 

1. financiranje održavanja i građenja 

komunalne infrastrukture, 

2. financiranje građenja i održavanja 

objekata predškolskog, školskoga, 

zdravstvenog i socijalnog sadržaja, 

javnih građevina sportske i 

kulturne namjene te poboljšanja 

energetske učinkovitosti zgrada u 

vlasništvu Općine Gornja Vrba ako 

se time ne dovodi u pitanje 

mogućnost održavanja i građenja 

komunalne infrastrukture. 

  

Članak 3. 

       Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, 

odnosno korisnici: 

1. stambenog prostora, 

2. poslovnog prostora, 

3. garažnog prostora, 

4. građevnog zemljišta koje služi u 

svrhu obavljanja poslovne 

djelatnosti, 

5. neizgrađenog građevnog zemljišta, 

-    dakle za nekretnine koje se nalaze na 

području na kojem se najmanje obavljaju   

komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta i održavanja javne 

rasvjete i koje su opremljene najmanje 

pristupnom cestom, niskonaponskom 

električnom mrežom i vodom prema 

mjesnim prilikama te čini sastavni dio 

infrastrukture Općine Gornja Vrba. 

Građevinskim zemljištem koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti smatra se 

zemljište koje se nalazi unutar ili izvan 

granica građevinskog područja, a na 

kojemu se obavlja poslovna djelatnost. 

Neizgrađenim građevinskim 

zemljištem smatra se zemljište koje se 

nalazi unutar granica građevinskog 

područja na kojemu se u skladu s 
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propisima kojima se uređuje prostorno 

uređenje i gradnja mogu graditi zgrade 

stambene ili poslovne namjene, a na 

kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu 

postoji privremena građevina za čiju 

izgradnju nije potrebna građevinska 

dozvola. Neizgrađenim građevinskim 

zemljištem smatra se i zemljište na kojemu 

se nalazi ruševina zgrade.   

Članak 4. 

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, 

odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. 

ove Odluke.  

Korisnik nekretnine plaća komunalnu 

naknadu ako: 

‐ je na njega obveza plaćanja te 

naknade prenesena pisanim 

ugovorom  

‐ nekretninu koristi bez pravnog 

osnova ili   

‐ se ne može utvrditi vlasnik.  

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za 

plaćanje komunalne naknade ako je obveza 

plaćanja te naknade prenesena na korisnika 

nekretnine pisanim ugovorom. 

 

Članak 5. 

Obveza plaćanja komunalne naknade 

nastaje:  

- danom izvršnosti uporabne 

dozvole, odnosno danom početka 

korištenja nekretnine koja se koristi 

bez uporabne dozvole  

- danom sklapanja ugovora kojim se 

stječe vlasništvo ili pravo korištenja 

nekretnine  

- danom pravomoćnosti odluke tijela 

javne vlasti kojim se stječe 

vlasništvo nekretnine  

- danom početka korištenja 

nekretnine koja se koristi bez 

pravne osnove.  

  Obveznik plaćanja komunalne 

naknade dužan je u roku od 15 dana od 

dana nastanka obveze plaćanja komunalne 

naknade, promjene osobe obveznika ili 

promjene drugih podataka bitnih za 

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne 

naknade (promjena obračunske površine 

nekretnine ili promjena namjene 

nekretnine), prijaviti Jedinstvenom 

upravnom odjelu, nastanak te obveze, 

odnosno promjenu tih podataka.    

Ako obveznik plaćanja komunalne 

naknade ne prijavi obvezu plaćanja 

komunalne naknade, promjenu osobe 

obveznika ili promjenu drugih podataka 

bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 

komunalne naknade u propisanom roku, 

dužan je platiti komunalnu naknadu od 

dana nastanka obveze.  

Provjeru prijavljenih površina koje su 

temelj za obračun komunalne naknade, te 

nove izmjere provodi Jedinstveni upravni 

odjel ili druga ovlaštena osoba od strane 

Općine Gornja Vrba. 

 

II. PODRUČJA ZONA  

 

Članak 6. 

        Područja zona u kojima se naplaćuje 

komunalna naknada određuju se s obzirom 

na uređenost i opremljenost područja 

komunalnom infrastrukturom,  plaća se u 

slijedećim naseljima na području općine 

Gornja Vrba: 

a) Donja Vrba 

b) Gornja Vrba 

c) Dio naselja u općini Gornja Vrba 

koje obuhvaća područje južne i 

sjeverne gospodarske zone u K.O. 

Vrba, namijenjenih za 

poduzetničke djelatnosti. 

 

       U općini Gornja Vrba utvrđuju se 3 

(tri) zone i to: 

        I. ZONA – koja obuhvaća naselja 

Gornju i Donju Vrbu sa svim ulicama 

koje          

                          imaju asfaltni zastor, 
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       II. ZONA – koja obuhvaća naselja 

Gornju i Donju Vrbu sa svim ulicama 

koje  

                          nemaju asfaltni zastor, 

      III. ZONA – koja obuhvaća 

područja južne i sjeverne gospodarske 

zone u  

                          K.O. VRBA, 

namijenjenih za poduzetničke 

aktivnosti. 

 

III. KOEFICIJENTI ZONA (Kz)  

 

Članak 7. 

       Koeficijent zona (Kz) u općini Gornja 

Vrba utvrđuju se kako slijedi: 

 za I. zonu         1,00 

 za II. zonu        0,90 

 za III. zonu       0,80 

 

IV. KOEFICIJENTI NAMJENE 

(Kn)  

 

Članak 8. 

       Koeficijenti namjene (Kn) ovisno o 

vrsti nekretnine utvrđuje se kako slijedi: 

 stambeni prostor i prostor koji 

koriste neprofitne organizacije – 

koeficijent 1,00 

 garažni prostor – koeficijent 1,00 

 neizgrađeno građevno zemljište – 

koeficijent 0,05 

 za poslovni prostor koji služi za 

proizvodne djelatnosti – 

koeficijent 1,40 

 za poslovni prostor koji služi za 

ostale djelatnosti – koeficijent 4,20 

 za građevno zemljište koje služi u 

svrhu obavljanja poslovne 

djelatnosti – koeficijent 0,14 za 

proizvodnu djelatnost, odnosno 

koeficijent 0,42 za ostale 

djelatnosti. 

 za poslovni prostor koji služi u 

svrhu obavljanja poslovne 

djelatnosti u slučaju kad se 

poslovna djelatnost ne obavlja više 

od 6 mjeseci u kalendarskoj godini 

– koeficijent 1,00 za proizvodnu 

djelatnost, odnosno koeficijent  

2,10 za ostale djelatnosti. 

 za građevno zemljište koje služi u 

svrhu obavljanja poslovne 

djelatnosti u slučaju kad se 

poslovna djelatnost ne obavlja više 

od 6 mjeseci u kalendarskoj 

godini-koeficijent 0,07 za 

proizvodnu djelatnost, odnosno 

koeficijent 0,21 za ostale 

djelatnosti. 

 

V. ROKOVI PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 9. 

        Komunalna naknada  plaća se u tri 

jednaka obroka (četveromjesečno) do 

30.travnja, 31.kolovoza i 31. prosinca 

tekuće godine. 

Obveznicima plaćanja komunalne 

naknade dostavljaju se prema 

pravomoćnim odnosno konačnim 

rješenjima: 

- tri uplatnice za jednu kalendarsku 

godinu (fizičke osobe). 

- tri računa za jednu kalendarsku 

godinu (pravne osobe). 

 

Članak 10. 

Kontrolu naplate komunalne naknade 

kao i ovrhu provodi Jedinstveni upravni 

odjel na način i po postupku propisanom 

zakonom kojim se utvrđuje opći odnos 

između poreznih obveznika i poreznih 

tijela koja primjenjuju propise o porezima i 

drugim javnim davanjima, ako Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu nije propisano 

drukčije.   

 

VI. RJEŠENJE O 

KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

Članak  11. 
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          Rješenje o komunalnoj naknadi 

donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Gornja Vrba, sukladno ovoj Odluci i 

Odluci o vrijednosti boda komunalne 

naknade u postupku pokrenutom po 

službenoj dužnosti. 

 Rješenje iz prethodnog stavka donosi 

se do 31. ožujka tekuće godine, ako se 

Odlukom općinskog vijeća Gornja Vrba 

mijenja vrijednost boda ili drugi podatak 

bitan za njezin izračun u odnosu na 

prethodnu godinu kao i u slučaju promjene 

drugih podataka bitnih za utvrđivanje 

obveze plaćanja komunalne naknade.  

Rješenjem o komunalnoj naknadi 

utvrđuje se:  

- iznos komunalne naknade po m² 

nekretnine,  

- obračunska površina nekretnine  

- godišnji iznos komunalne naknade,  

- mjesečni iznos komunalne 

naknade, odnosno iznos obroka 

komunalne naknade ako se naknada 

ne plaća mjesečno i  

- rok za plaćanje komunalne 

naknade.   

Godišnji iznos komunalne naknade 

utvrđuje se množenjem površine 

nekretnine za koju se utvrđuje obveza 

plaćanja komunalne naknade i iznosa 

komunalne naknade po m² površine 

nekretnine.  

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi 

koje nema propisani sadržaj.  

Rješenje o komunalnoj naknadi 

donosi se i ovršava u postupku i na način 

propisan zakonom koji se uređuje opći 

odnos između poreznih obveznika i 

poreznih tijela koja primjenjuju propise o 

porezima i drugim javnim davanjima, ako 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu 

nije propisano drugačije.  

Protiv rješenja o komunalnoj 

naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te 

rješenja o obustavi postupka, može se 

izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno 

tijelo županije nadležno za poslove 

komunalnog gospodarstva.  

          

   

VII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE 

  

Članak 12. 

       Od plaćanja komunalne naknade u 

potpunosti se oslobađaju: 

1. parkovi, groblja, ceste, ulice i 

ostale javne površine u vlasništvu 

općine, kao i zgrade u vlasništvu 

općine Gornja Vrba, 

2. zemljište i zgrade vjerskog 

sadržaja, 

3. ustanove područja odgoja, 

obrazovanja, kulture kojim je 

osnivač Republika Hrvatska 

4. zemljišta i prostori koji služe u 

sportske svrhe, 

5. zemljišta, zgrade i prostori koje 

koriste udruge sa sjedištem na 

području općine Gornja Vrba, 

6. ustanove zdravstvene i socijalne 

zaštite u vlasništvu države i 

županije. 

 

Članak 13. 

Na zahtjev obveznika, za tekuću će se 

godinu osloboditi plaćanja komunalne 

naknade: 

- osoba koje ostvaruju pravo na 

socijalnu skrb 

Prilikom podnošenja zahtjeva za 

oslobađanje plaćanja komunalne naknade 

obveznik je dužan priložiti dokaz o 

ispunjavanju uvjeta za oslobađanje. Kao 

dokaz se smatra rješenje Centra za 

socijalnu skrb.  

 

Članak 14. 

        Zbog poticanja poduzetničke 

aktivnosti u Sjevernoj gospodarskoj zoni, 
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novi poduzetnici koji obavljaju  

proizvodnu djelatnost, u prvih pet godina 

poslovanja oslobađaju se plaćanja 

komunalne naknade u potpunosti. 

        Zahtjev za ishođenje Rješenja o 

privremenom oslobađanju od obveza 

plaćanja komunalne naknade podnosi se 

svake kalendarske godine posebno. 

Rješenje o oslobađanju odnosno 

djelomičnom oslobođenju od plaćanja 

komunalne naknade donosi se za svaku 

kalendarsku godinu.  

 

Članak 15. 

       Sredstva iz kojih će se namiriti iznos 

za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobađanja od plaćanja komunalne 

naknade predviđaju se u proračunu općine 

Gornja Vrba. 

 

VIII. ODLUKA O ODREĐIVANJU 

VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE 

NAKNADE 

 

Članak 16 

Općinsko vijeće odlukom utvrđuje 

vrijednost boda komunalne naknade do 

kraja studenog tekuće godine koja se 

primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. 

Vrijednost boda komunalne 

naknade određuje se u kunama po m2 

korisne površine stambenog i poslovnog 

prostora u prvoj zoni  Općine Gornja Vrba, 

a polazište za utvrđivanje vrijednosti boda 

je procjena održavanja komunalne 

infrastrukture iz Programa održavanja 

komunalne infrastrukture uz uvažavanje i 

drugih predvidivih i raspoloživih izvora 

financiranja održavanja komunalne 

infrastrukture. 

Ako Općinsko vijeće ne odredi 

vrijednost boda komunalne naknade do 

kraja studenog tekuće godine, za obračun 

komunalne naknade u slijedećoj 

kalendarskoj godini, vrijednost boda se ne 

mijenja. 

 

IX. OBRAČUN KOMUNALNE 

NAKNADE 

 

Članak 17 

Komunalna naknada obračunava se po 

m/
2
 površine nekretnine za koju se utvrđuje 

obveza plaćanja komunalne naknade i to 

za: 

- stambeni, poslovni i garažni prostor 

po jedinici korisne površine koja se 

utvrđuje na način propisan 

Uredbom o uvjetima i mjerilima za 

utvrđivanje zaštićene najamnine 

(NN RH 40/97, 117/05)  

-građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti i 

neizgrađeno građevinsko zemljište 

po jedinici stvarne površine.  

  Iznos komunalne naknade m² 

površine nekretnine utvrđuje se 

množenjem 

‐ koeficijenta zone (Kz), 

‐ koeficijenta namjene (

‐ Kn) i  

‐ vrijednosti boda komunalne 

naknade (B). 

Formula za obračun komunalne 

naknade glasi 

 KN  =   B   x  Kz   x  Kn   x   m
2
. 

Vrijednost boda jednaka je 

mjesečnoj visini komunalne naknade po m
2
 

korisne površine stambenog prostora u I. 

zoni Općine Gornja Vrba. 

 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

 

Članak 18. 
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U objektima koji se koriste kao 

stambeni i poslovni prostor, naknada se 

obračunava posebno za stambeni, a 

posebno za poslovni prostor. 

U objektima koji se koriste kao 

poslovni prostor, naknada se obračunava 

posebno za proizvodni, a posebno za 

poslovni prostor za ostale namjene. 

 

Članak 19. 

       Danom stupanja na snagu ove Odluke, 

stavlja se van snage  Odluka o komunalnoj 

naknadi (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije”, br. 3/09, 9/11, 11/11 i 

8/15) 

 

Članak 20. 

       Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u “Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba”. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

                                                                              

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Renata Lucić 

 

 

KLASA: 363-03/18-01/2 

URBROJ: 2178/28-02-18-01 

Gornja Vrba, 04.12.2018.godine 
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18.     ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE ZA OPĆINU GORNJA 
VRBA 

 

 

          Na temelju članka 98. stavka 1.Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 

br. 68/18.) i članka 29. Statuta općine Gornja 

Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije”, br. 1/18.), Općinsko vijeće općine 

Gornja Vrba na 11. sjednici održanoj 04.12. 

2018. godine, donijelo je: 

 

ODLUKU 

o vrijednosti boda komunalne naknade za 

Općinu Gornja Vrba 

 

Članak 1.  

Vrijednost boda komunalne naknade (B) za 

2019.godinu iznosi godišnje 3,00 kuna (0,25 x 

12 mjeseci) po četvornome metru (m²). 

 

Članak 2. 

O dana primjene ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun 

komunalne naknade (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije”,  br. 16/03, 

11/11). 

 

 

Članak 3. 

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u “Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba”., a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2019.godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

                                                                                                   

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Renata Lucić 

 

KLASA: 363-03/18-01/01 

URBROJ: 2178/28-02-18-01 

Gornja Vrba, 04.12.2018.godine 
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19.     ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA 
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 
HRVATSKE 

 

 

 

 

 

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN 

SNAGE ODLUKE O USVAJANJU 

PROGRAMA RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE 

GORNJA VRBA, KLASA: 320-02/18-

01/5, URBROJ: 2178/28-01-18-21, OD 

07. 06. 2018. GODINE 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom stavlja se izvan 

snage Odluka o usvajanju Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Gornja Vrba  KLASA: 320-02/18-

01/5, URBROJ: 2178/28-01-18-21, od 07. 

06. 2018. godine. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u „Službenim novinama Općine 

Gornja Vrba“. 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 

Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba na 9. sjednici održanoj dana 07. 

lipnja 2018. godine, donijelo je Odluku o 

usvajanju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine 

Gornja Vrba  KLASA: 320-02/18-01/5, 

URBROJ: 2178/28-01-18-21, od 07. 06. 

2018. godine.  

Sukladno odredbama stavka 9. 

članka 29. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18), 

Općina Gornja Vrba dostavila je Program s 

popratnom dokumentacijom na prethodno 

mišljenje Brodsko-posavskoj županiji na 

suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.  

Brodsko-posavska županija daje 

pozitivno prethodno mišljenje na 

predmetni Program raspolaganja od 19. 

lipnja 2018. godine. 

Dana 24. rujna 2018. godine 

zaprimljeno je Očitovanje Ministarstva 

poljoprivrede KLASA: 945-01/18-01/702, 

URBROJ: 525-07/1797-18-2 od 11. rujna 

2018. Godine, kojim se zahtjeva ispravak 

predmetnog Programa raspolaganja, zbog 

katastarskih čestica koje se nalaze unutar 

građevinskog područja u cijelosti ili 

dijelom, a iste ne mogu biti predmet 

Programa raspolaganja te iste treba izuzeti 

iz navedenog Programa raspolaganja, 

Program sadrži površine određene za 

privremeno korištenje, no isto nije 

definirano člankom 30. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, te nije 

dostavljena cjelovita dokumentacija. 

 

Slijedom navedenoga predmetni 

Program raspolaganja, u smislu odredaba 

Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za 

donošenje Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
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Republike Hrvatske (“Narodne novine” 

broj 27/18) i/ili Zakonu o poljoprivrednom 

zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18), 

potrebno je ispraviti sukladno Očitovanju 

Ministarstva poljoprivrede. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

Renata Lucić 

 

KLASA: 320-02/18-01/5 

URBROJ: 2178/28-01-18/26 

U Gornjoj  Vrbi, 04.12.2018. god. 
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20.     ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Na temelju članka 29. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (“Narodne 

novine” broj 20/18), članka 29. Statuta 

Općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 01/18) i 

Očitovanja Ministarstva poljoprivrede 

KLASA: 945-01/18-01/702, URBROJ: 

525-07/1797-18-2 od 11. rujna 2018. 

godine, Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba na svojoj 11. sjednici održanoj 

04.12.2018. godine donosi sljedeću 

 

 

O D L U K U 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se ispravljeni prijedlog 

Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Gornja Vrba, 

KLASA: 320-02/18-01/10 , URBROJ: 

2178/28-01-18/3  od 28.09. 2018. godine.  

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom 

novinama Općine Gornja Vrba“. 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba na 9. sjednici održanoj dana 07. 

lipnja 2018. godine, donijelo je Odluku o 

usvajanju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine 

Gornja Vrba  KLASA: 320-02/18-01/5, 

URBROJ: 2178/28-01-18-21, od 07. 06. 

2018. godine.  

Sukladno odredbama stavka 9. 

članka 29. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18), 

Općina Gornja Vrba dostavila je Program s 

popratnom dokumentacijom na prethodno 

mišljenje Brodsko-posavskoj županiji i na 

suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.  

Brodsko-posavska županija daje 

pozitivno prethodno mišljenje na 

predmetni Program raspolaganja od 19. 

lipnja 2018. godine. 

Dana 24. rujna 2018. godine 

zaprimljeno je Očitovanje Ministarstva 

poljoprivrede KLASA: 945-01/18-01/702, 

URBROJ: 525-07/1797-18-2 od 11. rujna 

2018. godine kojim se zahtjeva ispravak 

predmetnog Programa raspolaganja, zbog 

katastarskih čestica koje se nalaze unutar 

građevinskog područja u cijelosti ili 

dijelom, a iste ne mogu biti predmet 

Programa raspolaganja te iste treba izuzeti 

iz navedenog Programa raspolaganja, 

Program sadrži površine određene za 

privremeno korištenje, no isto nije 

definirano člankom 30. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, te nije 

dostavljena cjelovita dokumentacija. 

Slijedom navedenoga predmetni 

Program raspolaganja, u smislu odredaba 

Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za 

donošenje Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske (“Narodne novine” 

broj 27/18) i/ili Zakonu o poljoprivrednom 

zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18), 

potrebno je ispraviti sukladno Očitovanju 

Ministarstva poljoprivrede. 

Za ispravljeni prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
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vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Gornja Vrba proveden je Javni 

uvid u trajanju od 15 dana, počevši od 12. 

listopada 2018. godine do 27. listopada 

2018. godine.  

Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine 

Gornja Vrba ispravljen je na temelju 

očitovanja Ministarstva poljoprivrede 

KLASA: 945-01/18-01/702, URBROJ: 

525-07/1797-18-2 od 11. rujna 2018. 

godine.  

Sukladno navedenom roku iz 

stavka 5. članka 29. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu u ostavljenom 

roku Javnog uvida, a u smislu stavka 7. 

članka 29. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu nije zaprimljen niti jedan 

prigovor na ispravljeni Program.  

Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba donijeti će se ispravljeni Program 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Gornja Vrba koji će se dostaviti 

Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost, a 

Vukovarsko-srijemskoj županiji na 

mišljenje. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

Renata Lucić 

 

 

 

KLASA: 320-02/18-01/10 

URBROJ: 2178/28-01-18/10 

U Gornjoj  Vrbi, 04.12.2018. god. 
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21.     ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
NASELJA GORNJA VRBA 

 
Temeljem članka 86.. Zakona o 

prostornom uređenju (»Narodne novine«, 

broj 153/13. i 65/17.) i članka  29. Statuta 

općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije » br. 01/18),  

Općinsko vijeće  Općine Gornja Vrba na 

svojoj 11. sjednici održanoj  00. 12. 2018. 

godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o izradi Izmjena i dopuna 

URBANISTIČKOG PLANA 

UREĐENJA 

NASELJA GORNJA VRBA 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o izradi Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja 

Gornja Vrba ( u daljnjem tekstu: Odluka) 

započinje postupak izrade Izmjena i 

dopuna  naselja Gornja Vrba (''Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije broj 

21/2006.), u daljnjem tekstu:  Izmjena i 

dopuna Plana. 

 

1) PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA 

PLANA 

 

Članak 2. 

 

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u 

skladu sa odredbama članka 76. i 113. 

Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ broj 153/13. i 65/17), i 

Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 

kartografskih prikaza, obveznim 

prostornim pokazateljima i standardu 

elaborata prostornih planova („Narodne 

novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04 – 

ispravak i 163/04.). 

 

2) RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU 

PLANA 

Članak 3. 

(1) Osnovni razlog i cilj izrade Izmjena i 

dopuna Plana je: 

1. Usklađivanje s PPUO Gornja Vrba 

koji je trenutno u fazi izmjena i dopuna 

i PP Brodsko – posavske županije 

 

2. Promjena namjene na k.č.br. 47/5, 

47/6 i 47/7 iz stambene namjene u 

mješovitu namjenu 

 

3. Uvjeti gradnje – Odredbe za 

provedbu – izmjena uvjeta gradnje na 

području pojedinih namjena (npr. 

omogućavanje izgradnje javne i društvene 

namjene, sportsko – rekreacijske, poslovne 

i sl.  i na području drugih namjena 

definiranih planom u određenim 

površinama,  

 

4. Omogućavanje izgradnje pomoćnih 

građevina površine i veće od 75 m2 i 

sl.(izmjena članka 8 „Najveća povriina 

svih pomoćnih građevina na građevnoj 

čestici je 75,0 m2 brutto.“) 

 

5. Izmjena ograničenja iz Članka 21. 

Odredbi za provedbu – vezano za 

minimalnu širinu  kolnika od 6 metara , 

a sukladno članku 82. PPUO Gornja Vrba 

 

6. Definiranje jednosmjernih 

prometnica (npr. Boreljkovićeva ulica) 

 

7. Ukidanje planiranih cesta-ulica unutar 

neizgrađenih područja naselja Gornja Vrba 
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zbog smanjenje potrebe za novim 

građevinskim česticama na području 

naselja 

 

8. Izmjena Odredbi za provođenje 

vezanih za promet u mirovanju  

(2) Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju 

izmjene i drugih dijelova plana u obuhvatu 

koji proizlazi iz izmjena navedenih u 

stavku 1. ovoga članka. 

(3) Navedene izmjene i dopune na 

odgovarajući način će se ugraditi u Plan, 

sukladno pribavljenim posebnim 

zahtjevima i analizi prostora i zakonske 

regualative.  

 

(4) Ukoliko se, kroz daljnju detaljniju 

analizu odustane od neke od izmjena 

navedenih u stavku 1. ovoga članka, ovu 

Odluku nije potrebno mijenjati. 

 

3) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 

PLANA 

 

Članak 4. 

Izmjene i dopune izrađuju se u 

tekstualnom dijelu Plana, Odredbama za 

provedbu i kartografskim prikazima, u 

obuhvatu koji proizlazi iz izmjena 

navedenih u članku 3. ove Odluke. 

 

 

4) OCJENA STANJA U OBUHVATU  

PLANA 

Članak 5. 

 

(1) Urbanistički plan uređenja naselja 

Gornja Vrba donesen je 2006. godine 

(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj 21/2006.).  

prostor obuhvata plana je naselje Gornja 

Vrba koje se sastoji od dva dijela naselja 

koji su razdvojeni 

željeznčkom prugom. 

 

(2) Površina obuhvata plana iznosi 181,2 

ha, a radi se o pretežito izgrađenom i 

uređenom području. 

Površina postojećih i planiranih zona 

namijenjenih stanovanju izosi 126,35ha 

(74,79%). 

Površina zona postojece izgradnje 

stanovanja iznosi 39,06 ha (23,05%). 

Površina postojećih i planiranih zona 

mješovite namjene -pretežito stambene 

iznosi 9,06 ha (5,13 %). 

Površina postojećih i planiranih zona javne 

i društvene namjene je 1,95 ha (1,16%). 

Površina postojećih i planiranih zona 

sportsko rekreacijske namjene je 1,82 ha 

(1,0%) 

Površina postojećih i planiranih zona 

zaštitnog zelenila j e 4,44 ha (2,62%) 

Javne prometne površine (kolne i pješačke 

prometnice) zauzimaju 25,91 ha (15,30%). 

 

(3) Od donošenja Plana promijenile su se 

planske postavke i prostorno – planska 

dokumentacija višeg reda, te je potrebno 

pristupiti izmjenama i dopunama 

navedenim u članku 3. ove Odluke. 

 

  

  

5) CILJEVI I PROGRAMSKA 

POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA 

PLANA 

Članak 6. 

 

Osnovni cilj i programsko polazište je 

stvaranje prostornih uvjeta za  planirano 

uređenje gospodarske . 

 

6) POPIS POTREBNIH STRUČNIH 

PODLOGA ZA IZRADU IZMJENA I 

DOPUNA PLANA 

 

Članak 7. 



                 
                      SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 1 – broj 2  |  10. prosinca 2018. g.    

  
61 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 

 Ne procjenjuje se potrebnim izrada 

stručnih podloga za izradu ovih Izmjena i 

dopuna Plana.  

 

7) VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA 

KATASTARSKIH PLANOVA I 

GEODETSKIH PODLOGA 

 

Članak 8. 

 

Izmjene i dopune izrađuju se na 

kartografskim prikazima Urbanističkog 

plana uređenja naselja Gornja Vrba 

(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj 21/2006.), a eventualne 

nedostajuće podloge pribavit će Općina 

Semeljci. 

 

8) POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA  

KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU 

IZMJENA I DOPUNA PLANA 

 

Članak 9. 

 U postupku izrade  Izmjena i dopuna 

Plana zahtijevat će se sudjelovanje i 

podaci, planske smjernice i drugi propisani 

dokumenti od slijedećih javnopravna tijela: 

 

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE 

OKOLIŠA I ENERGETIKE, 

Uprava za zaštitu prirode, Radnička 

cesta 80, Zagreb, 10000 ZAGREB

  

 

2. MINISTARSTVO KULTURE, 

Uprava za zaštitu kulturne baštine 

Konzervatorski odjel u Slavonskom 

Brodu, A. Starčevića 43, 35000 

Slavonski Brod 

 

3. MINISTARSTVO OBRANE, 

Služba za nekretnine, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, Trg kralja Petra 

Krešimira IV, 10 000 ZAGREB 

 

4. MINISTARSTVO 

POLJOPRIVREDE,  Uprava 

poljoprivrede i prehrambene 

industrije, Ul. Grada Vukovara 78, 

10 000 ZAGREB,  

 

5. MINISTARSTVO 

POLJOPRIVREDE, Uprava 

šumarstva, lovstva i drvne 

industrije, Planinska 2a, 10000 

Zagreb 

 

6. MINISTARSTVO ZAŠTITE 

OKOLIŠA I ENERGETIKE, 

Uprava vodnoga gospodarstva, 

Ulica grada Vukovara 220, 10000 

Zagreb, 

 

7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH 

POSLOVA, Policijska uprava 

Brodsko – posavska, 

Služba zajedničkih i upravnih 

poslova, Ivana Mažuranića 9, 35000 

Slavonski Brod 

 

8. MINISTARSTVO DRŽAVNE 

IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 

10, 10000 Zagreb, 

 

9. HRVATSKA REGULATORNA 

AGENCIJA ZA MREŽNE 

DJELATNOSTI, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9, 10110 

Zagreb, 

 

10. ZAVOD ZA PROSTORNO 

UREĐENJE BRODSKO – 

POSAVSKE  ŽUPANIJE, Petra 

Krešimira IV, br. 1, 35000 

Slavonski Brod, 

 

11. BRODSKO-POSAVSKA 

ŽUPANIJA, Upravni odjel 

graditeljstvo i prostorno uređenje 

Petra Krešimira IV, br. 1, 35000  

Slavonski Brod, 
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12. DRŽAVNA UPRAVA ZA 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU 

I SPAŠAVANJE,  PODRUČNI 

URED ZA ZAŠTITU I 

SPAŠAVANJE SLAVONSKI 

BROD 

          Ulica Nikole Zrinskog 65a, 35000 

Slavonski Brod, 

 

13. Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša 

Brodsko-posavske županije, Petra. 

Krešimira IV. broj 1, Slavonski 

Brod, 

 

14. BRODSKO-POSAVSKA 

ŽUPANIJA, Upravni odjel za 

poljoprivredu, Petra Krešimira IV, 

br. 1, 35000  SLAVONSKI BROD, 

 

15. INA d.d. Zagreb, SD istraživanje i 

proizvodnja nafte i plina, Av. 

Većeslava Hočlevca 10, 10020 

Zagreb, 

 

16.  JANAF d.d., Ul.Grada Vukovara 

14, 10000 Zagreb 

 

17. BROD-PLIN d.o.o., Ulica Matije 

Gupca 42, 35000  SLAVONSKI 

BROD 

 

18. HEP-Elektra Slavonski Brod, Ulica 

Petra Krešimira IV  11, 35000  

SLAVONSKI BROD 

 

19. Vodovod d.o.o.  Slavonski Brod , 

35000 Slavonski Brod, Nikole  

Zrinskog 25, 

 

20. ŽUC Brodsko – posavske županije, 

I.G.Kovačića 58, 35000 Slavonski 

Brod, 

 

21. HŽ INFRASTRUKTURA, Sektor 

za razvoj, pripremu i provedbu 

investicija i EU fondova, 

Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb, 

 

22. HRVATSKE CESTE d.o.o. 

Vončinina 3, 10000 Zagreb, 

 

23. Mjesni odbori na području 

obuhvata plana. 

 

Članak 10. 

 

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena 

i dopuna Plana je najviše 20 dana od dana 

dostave ove Odluke. U slučaju da 

javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke 

ne dostave svoje zahtjeve u roku 

određenom u prethodnom stavku smatrat 

će se da ih nemaju. 

 

Članak 11. 

 

U skladu s člankom 90. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine“, 

broj 153/13. i 65/17.), javnopravna tijela iz 

članka 9. ove Odluke moraju u svojim 

zahtjevima odrediti važeće propise i 

njihove odredbe, te druge stručne i ostale 

dokumente, na kojima temelje svoje 

zahtjeve u izradi Izmjena i dopuna Plana. 

Ako to ne učine, nositelj izrade nije dužan 

poštivati takve zahtjeve. U tom slučaju je 

nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana 

dužan posebno obrazložiti nepoštivanje 

zahtjeva. 

 

Članak 12. 

 

Tijela i osobe iz članka 9. ove Odluke 

dužni su nositelju izrade, na njegov 

zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive 

podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog 

djelokruga, koji su potrebni za izradu 

Izmjena i dopuna Plana. 

 

9) ROKOVI VEZANI UZ IZRADU 

IZMJENA I DOPUNA PLANA 
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Članak 13. 

 

Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i 

dopuna Plana ( podaci, planske smjernice i 

propisani dokumenti) -  u roku od najviše 

20 dana. 

Nacrt prijedloga Plana - u roku od najviše 

45 dana od primitka eventualno 

nedostajućih podloga i zahtjeva tijela i 

osoba određenih posebnim propisima, 

sukladno Članku 90. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 

65/17) uz pretpostavku da se zbog 

navedenih zahtjeva neće u većoj mjeri 

povećati količina predviđenih radova.  

 

10) IZVORI FINANCIRANJA IZRADE 

IZMJENA I DOPUNA PLANA 

 

Članak 14. 

 

Izvor financiranja Izmjena i dopuna je 

Proračun Općine Gornja Vrba. 

 

11) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

 

Članak 15. 

 

U vrijeme izrade Izmjena i dopuna Plana 

nema zabrane izdavanja akata kojima se 

odobravaju zahvati u prostoru, odnosno 

građenje. 

 

Članak 16. 

 

Sukladno članku 86. Zakona o prostornom 

uređenju ova Odluka dostavlja se: 

- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj  

- javnopravnim tijelima iz članka 9. ove 

Odluke zajedno sa pozivom za dostavu 

zahtjeva iz članka 90. Zakona o 

prostornom uređenju. 

 

Članak 17. 

(1) Nositelj izrade po objavi odluke o 

izradi prostornog plana obavještava 

javnost o izradi prostornog plana na: 

1. mrežnoj stranici jedinice lokalne 

samouprave 

2. mrežnoj stranici područne 

(regionalne) samouprave  

3. kroz informacijski sustav putem 

Hrvatskog zavoda za prostorni 

razvoj. 

 

Članak 18. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenim novinama" 

Općine Gornja Vrba  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

  Renata Lucić 

 

 

 

 

KLASA: 350-02/18-01/3 

URBROJ:2178/28-02-18/21 

U  Gornjoj Vrbi, 04.12.2018.godine 
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22.     ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU GORNJA VRBA U 
2018. g. 

 

Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ), 

članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17 i članka 29. 

Statuta Općine Gornja Vrba (Službeni vjesnik 1/18), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine 

Gornja Vrba, Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na 11. sjednici Općinskog vijeća održanoj 

dana 04.12.2018. g.  donijelo je: 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Gornja Vrba u 2018.g. 

 

UVOD 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite 
i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje 
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 
Općina Gornja Vrba dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
 
Općina Gornja Vrba dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu 
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na 
posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 
 
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne 
zaštite: 

a) stožeri civilne zaštite 
b) operativne snage vatrogastva 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
e) udruge 
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
g) koordinatori na lokaciji 
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h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 
 
 

 
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika izvršava sljedeće zadaće: 
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća 
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite 
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 
 
Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće: 
– donosi plan djelovanja civilne zaštite 
– donosi plan vježbi civilne zaštite 
– priprema i dostavlja Općinskom vijeću prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite 
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga 
civilne zaštite 
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i 
drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje 
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite 
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito 
ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite 
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u 
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša 
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne 
zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika 
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i 
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite 
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama. 
 
Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za 
područje Općine Gornja Vrba u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog 
stožera civilne zaštite. 
 
Općinski načelnik dužan je osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest 
mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava 
za zaštitu i spašavanje. 
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ZAKONSKE ODREDBE 

r.br. ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE NN 

1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  82/15 

2. 
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj 
hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi   

37/16 

3. 

 Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

 Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

37/16 
47/16 

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112  37/16 

5. 
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom 
broju za hitne službe 112  

38/16 

6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite  49/16 

7. 
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih 
poslova u području planiranja civilne zaštite  

57/16 

8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja  57/16 

9. 
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za 
ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite  

57/16 

10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje  61/16 

11. 
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 
područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

65/16 

12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva  69/16 

13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva  69/16 

14. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite  69/16 

15. 
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u 
sustavu civilne zaštite  

69/16 

16. 
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje 

75/16 

17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16 

18. 

 Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati 
pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za 
imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika  

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih 
sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, 
kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne 
zaštite i njegovog zamjenika 

98/16 
67/17 

19. 
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i 
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje 

99/16 

20. 
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o 
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava 
civilne zaštite 

99/16 

21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17 

22. 
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika 
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite 
(NN 33/17) 

 

23. 
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  

49/17 
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24. 
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja 
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 

53/17 

25. 
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, 
neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu 

67/17 

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U 2018.g. poduzeto je slijedeće: 

 

 
 Donesena je Procjena rizika od velikih nesreća koja je usvojena na općinskom vijeću 

_______ 
 Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja, 
 Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2018. g. 
 Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju, 
 Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni, 
 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara u 2018.g.  
 Ustrojene evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

 
 

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite,  POSTROJBA CZ opće namjene) 

3. FUNKCIJA IME I PREZIME ADRESA 

TELEFON  TELEFON  

24 SATA POSAO STAN 

Načelnik Stožera Danijel Odobašić Donja Vrba, Sv. 
Filipa i Jakova 90 

- 422-283 098-550-302 

Zamjenik načelnika Tomislav Marijić Gornja Vrba, Željka 
Agatića 8 

- 457-612 091-349-5007 

Član Stožera za 
protupožarnu zaštitu 

Mario Tonček Sl. Brod, Šubićeva 
24 

- 269-020 098-894-415 

Član stožera za 
komunalne djelatnosti 

Ivana Majstorović     

Predstavnik Policijske 
uprave 

Ivan Aračić Zagrebačka 107 
Donji Andrijevci 

  095-8822537 

Predstavnik Područnog 
ureda za zaštitu i 
spašavanje 

Pavo Baričić Slavonski Brod, 
Augusta Cesarca 
76D 

416-703 411-310 091/112-1162 

Član Stožera za 
medicinsko zbrinjavanje 

Dr. Ljiljana Mikešić Firkovac 16,    S. 
Brod 

457-149 466-104 091-755-4874 

Član Stožera za 
veterinarsko 
zbrinjavanje i asanaciju 

     

Član Stožera za 
zbrinjavanje 
stanovništva i  
evakuaciju 

Ružica Čalušić Željka Kožulja 26. 
Donja Vrba 

035/423-
725 

 091-4237250 

Zapovjednik tima civilne 
zaštite opće namjene  

Filip Tolić Gornja Vrba, 108. 
brigade 27 

 400-007 098761061 

 



                 
                      SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 1 – broj 2  |  10. prosinca 2018. g.    

  
68 

OPĆINA GORNJA VRBA 

- Održano je __ sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava 
civilne zaštite na području općine. 

 

3.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene 
 
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite ustrojena je 
postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji 24 obveznika. 
 

 
 
 

3.2. Povjerenici civilne zaštite 
 
Postojećom odlukom imenovano je 2 povjerenika i 2 zamjenika. Slijedeći članak 21. navedene uredbe 

potrebno je imenovati još 6 povjerenika i 6 zamjenika. 

Tablica 1 

Naselje/ulica Broj  
stanovnika 

Povjerenici Zamjenici 
povjerenika 

Ukupno 

Donja Vrba 599 2 2 4 

Gornja Vrba 1913 6 6 12 

UKUPNO: 2512 8 8 16 

 
4. PREVENTIVA 

 

4.1. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite 
 

4.1.1. Za područje preventive 
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Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koje određuju spremnost sustava civilne zaštite u području 

preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenja preventivnih mjera. 

Kategorije u području preventive su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici. 

Tablica 2: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna ocjena 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje 
preventive 

Brojčana 
ocjena 

Ocjena 

strategija, normativno uređenje i planovi 2 Visoka spremnost 

sustav javnog uzbunjivanja 3  Niska spremnost 

stanje svijesti o prioritetnim rizicima 3  Niska spremnost 

prostorno planiranje i legalizacija građevina 3  Niska spremnost 

ocjena fiskalne situacije i njene perspektive 4 Vrlo niska spremnost 

ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja 
reagiranja 

3 Niska spremnost 

Ukupna ocjena 3 Niska spremnost 
 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu 

s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području preventive je 3 –  niska spremnost. 

Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive unaprijedila potrebno je provoditi ili dodatno 

unaprjeđivati njegove sastavnice koje se ocjenjene ocjenom 3 (niska spremnost) i ocjenom 4 (vrlo 

niska spremnost). U ovom slučaju to su sastavnice sustava koje se odnose na sustav javnog 

uzbunjivanja, stanje svijesti o prioritetnim rizicima, prostorno planiranje i legalizacije građevina, 

stanje fiskalne situacije i njene perspektive i stanje baze podataka i podloge za potrebe planiranja i 

reagiranja 

 

Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na sustav javnog uzbunjivanja, stanje svijesti o 

prioritetnim rizicima, prostorno planiranje i legalizacije građevina, stanje fiskalne situacije i njene 

perspektive  i stanje baze podataka unaprijedile potrebno je: 

 

- Sva naselja pokriti sirenama s kojima se može objaviti nastupanje opće opasnosti, 

- Obvezati vatrogasne postrojbe s područja Općine da obavijeste izvršno tijelo o 

intervencijama s opasnim tvarima ili kod prijetnje buktajućim požarom većeg opsega, 

- Upoznati stanovništva s mogućim posljedicama velikih nesreća i načinom provedbe 

samozaštite i organizirane zaštite, 

- zahtijevati od posjednika opasnih tvari postavljanje sirena za slučaj nesreće s izvan 

lokacijskim posljedicama, 

- sazivati Stožer CZ i predstavničko tijelo i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju 

upoznavanja članova o utvrđenim prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama 

izazvanim u proteklom periodu te mjerama kako su se one mogle spriječiti ili bar ublažit, 

- u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama 

neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva, 

- jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine  organizirati vježbe sklanjanja, 

evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih područja, 
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- nastaviti organizirati okupljanje operativnih snaga CZ (liječničke ekipe, povjerenici civilne 

zaštite, timovi civilne zaštite i drugi) sa ciljem upoznavanja sa načinom djelovanja prijetnje, 

njihovom ulogom u reagiranju na prijetnje, te posebno načinu samozaštite od iste 

- utvrditi broj nelegalnih objekata koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice djelovanja 

prijetnji u područjima prioritetnih ugrožavanja i propisati posebne urbanističke uvjete koji 

osiguravaju otpornost izgrađenih građevina, 

- planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom 

nesrećom i sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja, 

- ustrojiti bazu podataka o elementarnim nepogodama i poremećajima u radu kritične 

infrastrukture 

 
4.1.2. Za područje reagiranja 

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području 

reagiranja i  donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u području 

reagiranja su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici. 

Tablica 3: Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna ocjena 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, 
područje reagiranja 

Brojčana 
ocjena 

Ocjena 

spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta 2 Visoka spremnost 

spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite 3 Niska spremnost 

stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite 
i stanja komunikacijskih kapaciteta 

4 Vrlo niska spremnost 

Ukupna ocjena 3 Niska spremnost 

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu 

s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području reagiranja je 3 – niska spremnost 

Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja unaprijedila potrebno je provoditi ili dodatno 

unaprjeđivati njegove sastavnice koje su ocjenjena ocjenom 3 ( niska spremnost) i 4 (vrlo niska 

spremnost) . U ovom slučaju to je spremnost operativnih kapaciteta i stanje mobilnosti operativnih 

kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta. 

Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne 

zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedile potrebno je: 

- Opremiti i osposobiti snage vatrogastva za provedbe mjera u slučaju pojave prioritetne 

prijetnje i njenih rizika 

- Pravne osobe i udruge upoznati za njihovim zadaćama te izraditi Operativne planove za 

pravne osobe 

- izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima i 

mobilnim radio uređajima ili mobilnim telefonima i planirati financijska sredstva za njihovu 

nabavu. 

 

4.1.3. Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini 

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini 

(preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici. 
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                                         Tablica 4: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite Brojčana 
ocjena 

Ocjena 

Područje preventive 3 Niska spremnost 

Područje reagiranja 3 Niska spremnost 

Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite 3 Niska spremnost 
 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu 

s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području spremnosti civilne zaštite u cjelini je 3 –  

niska spremnost. 

 

5. VATROGASTVO 

Za vatrogastvo u Proračunu osigurati sredstva za: 
 

- usluge čuvanja imovine i osoba (JVP) 

 
6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

 

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno 

uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su 

osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, 

u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr. 

Udruge građana: 

RED. 
BROJ 

IME I PREZIME ADRESA 
TELEFON 

TELEFON 
24 SATA POSAO STAN 

Športsko ribolovna udruga „Bistro“ 

 

1. 

 

Predsjednik 

Andrija Anušić 

Gornja Vrba,  

Vrbskih žrtava 6 
  099/2974167 

Tajnik 

Kristijan Šokić 

Gornja Vrba, Matije 

Gupca 18 
 457-928 099/3390890 

 

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

7.1. Operativne snage sustava civilne zaštite  
 

1. Stožer civilne zaštite 

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene 
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3. Povjerenici civilne zaštite  

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Gornja Vrba“ 

 
7.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
 

1. Jakob Becker d.o.o., Vrbska 12, Gornja Vrba 

2. Unix j.d.o.o., Savska 3, Gornja Vrba 

3. Projektgradnja d.o.o., Vrbska 3, Gornja Vrba 

4. Lačić d.o.o., Domobranska 1, Donja Vrba 

 
IZVOD IZ PRORAČUNA 

o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2018. godini 
Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 
u 2018. god. (kn) 

PLANIRANO 
u 2019. god. (kn) 

1.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene) 

-osiguranje uvjeta za evakuaciju, 
zbrinjavanje, sklanjanje i druge 
aktivnosti i mjere u sustavu civilne 
zaštite 

0 0 

-Stožer civilne zaštite - odore 5.000,00 5.000,00 

-Postrojba  CZ opće namjene - odore 10.500,00 15.000,00 

-Poslovi civilne zaštite 0 20.000,00 

-Procjena rizika 0 0 

- vježba 0 0 

-Smotriranje postrojbe opće namjene i 
vježba 

0 0 

- redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 
17 st. 3. zakona 

0 0 

UKUPNO: 15.500,00 40.000,00 

2.  

VATROGASTVO 

-Vatrogasna zajednica  13.263,17 50.000,00 

-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 0 0 

-Vatrogasna zapovjedništva Općine 0 0 

-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara  

0 10.000,00 

UKUPNO: 13.263,17 60.000,00 

3. 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)  

-Tekuće održavanje 0 0 

UKUPNO:   

4. 

UDRUGE GRAĐANA   

NAVESTI KOJE 0 0 

UKUPNO:   

5. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost) 

NAVESTI KOJE 0 5.000,00 

UKUPNO: 0 5.000,00 
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SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

28.763,17 105.000,00 

 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GORNJA VRBA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 810-01/18-01/11         
URBROJ: 2178/28-02-18-3 
Gornja Vrba,   04.12.2018.g.     
                                                                                                         Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                                                              Renata Lucić 
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23. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM 
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2019. – 2021. g. 

 

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), 

članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)  i članka 29. 

Statuta Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik  br. 1/18) , Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba 

na  11. sjednici općinskog vijeća, održanoj 04.12.2018. g., donijelo je 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM 
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE  

ZA 2019. – 2021.g. 
 

UVOD 
 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite 
i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje 
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Općina Gornja Vrba dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
 
Općina Gornja Vrba dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu 
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na 
posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 
 
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju. 

 
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, izvršava sljedeće zadaće: 
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 
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CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2019.G. 
 
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica 
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog 
ostvarivanja. 
 
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju. 
 
Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja 
rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te 
aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz 
politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje 
je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja 
rizika od katastrofa. 
 
Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize 
stanja sustava civilne zaštite. 
 

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće: 

 
1. Izraditi Plan djelovanja sustava civilne zaštite za općinu.  
Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel. 
Rok: lipanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) 
 
2. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite 
Nositelj: načelnik stožera CZ 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o. 
Rok: kontinuirano 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) 
 

3. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene. 
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o. 
Rok: ožujak 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 

4. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i 
zamjenika povjerenika civilne zaštite općine. 
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o. 
Rok: srpanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
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5. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: IN konzalting d.o.o. 
Rok: srpanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 
6. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod, IN konzalting d.o.o. 
Rok: srpanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 
7. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće 
namjene, povjerenike i zamjenike 
Nositelj: općinski načelnik  
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ 
Rok: ožujak 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 
8. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, 
članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike 
Nositelj: općinski načelnik  
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ 
Rok: siječanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 
9. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne 
zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama. 
Nositelj: načelnik stožera  
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel 
Rok: kontinuirano 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 
75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, 
materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16) 
 
10. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, 
Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog 
izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica 
velikih nesreća i katastrofa. 
Nositelj: načelnik stožera  
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel 
Rok: kontinuirano 2019.g 
 

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
Red  
broj 

OPIS POZICIJE 2019.g. 2020.g. 2021.g. 
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1. 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva  0 0 0 

Stožer civilne zaštite– odore, veza, 
edukacija 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Postrojbe civilne zaštite – odora, 

edukacija  

Procjena rizika, Plan djelovanja 
sustava CZ 

20.000,00 30.000,00 30.000,00 

Vježba operativnih snaga zaštite i 
spašavanja 

0 0 0 

Povjerenici civilne zaštite, voditelji 
objekata za smještaj 

0 0 0 

Materijalna i tehnička oprema 
operativnih snaga 

0 0 0 

Redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata  

15.000,00 15.000,00 15.000,00 

UKUPNO: 40.000,00 50.000,00 50.000,00 

2. 

VATROGASTVO 

Vatrogasna zajednica 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 0 0 0 

Vatrogasna zapovjedništva 0 0 0 

Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara 

10.000,00 0 0 

UKUPNO: 60.000,00 50.000,00 50.000,00 

3. 

HGSS STANICA SLAVONSKI BROD 

Redovne donacije  5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Opremanje 0 0 0 

    

    

    

4. 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje) 

Tekuće održavanje 0 0 0 

UKUPNO:    

5. 

UDRUGE GRAĐANA 

NAVESTI KOJE 0 0 0 

UKUPNO:    

6. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost) 

NAVESTI KOJE 0 0 0 

UKUPNO:    

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

105.000,00 105.000,00 105.000,00 

KLASA: 810-01/18-01/11 
URBROJ: 2178/28-02-18-2 
GORNJA VRBA, 04.12.2018. g. 

Predsjednica općinskog vijeća 
Renata Lucić 
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1. 3. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2018. G. 
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2. ODLUKA O DARIVANJU RODITELJA NOVOROĐENOG DJETETA 
 

 

 

Na temelju čl. 48.  Zakona o lokalnoj i 

područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN br. 

. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 

150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17  ) te čl. 

45. Statuta Općine Gornja Vrba („ Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18)  

donosim slijedeću: 

 

O D L U K U 

o darivanju roditelja novorođenog djeteta 

 

Članak 1. 

        Općina Gornja Vrba darivat će roditelja 

svakog novorođenog djeteta, koja ima 

prebivalište i boravi na području Općine Gornja 

Vrba  jednokratnom novčanom potporom u 

iznosu od 2000,00 kn. 

        Za svako slijedeće novorođeno dijete  

jednokratna novčana potpora uvećava se  za 

1000,00 kn u odnosu na prethodno  isplaćenu 

potporu za ranije rođeno dijete. 

        Iznos potpore majkama dodjeljuje se za 

onu proračunsku godinu u kojoj je dijete rođeno.  

        

Članak 2. 

 Postupak za ostvarivanje prava iz čl. 1 

ove Odluke, pokreće jedan od roditelja 

podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom 

odjelu, najkasnije nakon 30 dana od dana 

rođenja djeteta. 

          Uz zahtjev, potrebno je priložiti slijedeće 

dokaze: 

- presliku osobne iskaznice 

- presliku rodnog lista novorođenog 

djeteta 

- broj računa za isplatu potpore  

Ukoliko se zahtjev podnosi za 

novorođeno drugo ( ili više) dijete, 

zahtjevu se prilažu preslike rodnih 

listova sve djece unutar obitelji.  

         

Članak 3. 

 Za provođenje navedene odluke 

zadužuje se Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 4. 

    Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke 

osigurat će se u Proračunu Općine Gornja 

Vrba. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u « Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba », a primjenjuje se od 

01.01.2019.godine. 

 

     

              Općinski načelnik: 

                         Ivan Vuleta, dipl. ing. 

 

 

 

KLASA:402-08/18-01/4 

URBROJ:2178/28-01-18/1 

U  Gornjoj Vrbi, 03.12.2018 
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