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1. ODLUKA O DONOŠENJU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE GORNJA VRBA 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA, na 13. sjednici održanoj 

19.03.2019.god., na temelju članka 109. stavak 

4. Zakona o prostornom uređenju (NN., br. 

153/13, 65/17 i 114/18), Odluke o izradi 3. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije'', br.5/18 ) i članka 

29. Statuta Općine Gornja Vrba (''Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije'' , br. 1/18), 

donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O DONOŠENJU 3. IZMJENA I 

DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA OPĆINE GORNJA VRBA 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom donose se 3. Izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije'', broj: 8/2003, 3/2009 i 

12/2016). 

 

Članak 2.  

3. Izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Gornja Vrba (u daljnjem 

tekstu : Plan) sastoje se od knjige-

elaborata pod nazivom: ''3. Izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Gornja Vrba, broj Plana: 11/2018. godine. 

 

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je 

Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, 

Vijenac Paje Kolarića 5A. 

 

Članak 3.  

Plan sadržava tekstualni i grafički dio: 

0.   OPĆI DIO 

1. Naslovna stranica 

2. Potpisni list 

3. Sadržaj 

4. Izvadak iz sudskog registra 

5. Rješenje kojim se daje suglasnost za 

obavljanje svih stručnih poslova 

prostornog uređenja 

 

6. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih 

arhitekata Hrvatske komore arhitekata i 

inženjera u graditeljstvu 

 

7. Rješenje o imenovanju odgovornog 

voditelja Nacrta prijedloga dokumenta 

prostornog uređenja 

 

 

 

 

0.     OBUHVAT IZMJENA I  

DOPUNA 

1:25.000 

1. KORIŠTENJE I 

NAMJENAPROSTORA 

 

1:25.000 

1.A.  KORIŠTENJE I NAMJENA 

PROSTORA  

 

         Promet 1:25.000 

  

1.B.  KORIŠTENJE I NAMJENA 

PROSTORA 

 

        Pošta i elektroničke 

komunikacije 

 

1:25.000 

2.A.  INFRASTRUKTURNI 

SUSTAVI 

 

         Energetski sustav 

 

1:25.000 

2.B.  INFRASTRUKTURNI 

SUSTAVI 

 

        Vodnogospodarski sustav 

 

1:25.000 

3.B.  UVJETI KORIŠTENJA I 

ZAŠTITE PROSTORA 

 

 Područje posebnih 

ograničenja u korištenju 

 

1:25.000 

3.D.  UVJETI KORIŠTENJA I 

ZAŠTITE PROSTORA 

 

  

 

A)  TEKSTUALNI DIO 

 

1.    OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA 

 

2.    IZMJENE I DOPUNE 

TEKSTUALNOG DIJELA PLANA  

3.    IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA 

PROVEDBU 

B)   KARTOGRAFSKI PRIKAZI 
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         Područja i dijelovi primjene 

planskih mjera zaštite 

 

1:25.000 

4.A.  GRAÐEVINSKA 

PODRUČJA 

 

         Gornja Vrba i Južna 

gospodarska zona 

 

1: 5.000 

4.B.  GRAÐEVINSKA 

PODRUČJA NASELJA 

 

         Donja Vrba 

 

1: 5.000 

4.C.  GRAÐEVINSKA 

PODRUČJA 

 

         Sjeverna gospodarska zona i 

Izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

sportsko-rekreacijske 

namjene 

1: 5.000 

 

 

II. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

Članak 4.  

U članku 4., stavku 1., alineja 15., briše se. 

 

Članak 5.  

U članku 6., stavku 1., u podnaslovu ''Cestovni 

promet'' alineji 1. i 2., riječi: ''D4'' zamjenjuju 

se riječju ''A3''. 

 

U podnaslovu ''Željeznički promet'', riječi: 

''MG2'' zamjenjuje se riječima ''M104''. 

 

U stavku 2., u podnaslovu ''Cestovni promet'' u 

alineji 1., riječi ''D4'', zamjenjuju se riječima 

''A3''. 

 

U alineji 2., riječi ''MG2'', zamjenjuju se 

riječima ''M104''. 

 

 

Članak 6.  

U članku 7., u prvoj rečenici riječi: 

''telekomunikacijske mreže'', zamjenjuju se 

riječima ''elektroničkih komunikacija''  

 

Alineja 3., mijenja se i glasi: 

 

''- Odašiljači nepokretnih i pokretnih 

elektroničkih komunikacijskih mreža 

izvan građevinskog područja'' 

 

 

Članak 7.  

Članak 8., mijenja se i glasi: 

 

''Planirane građevine u sustavu 

elektroprijenosa od važnosti za državu su: 

 - priključni DV 2x400 kV TE-TO 

Brod na postojeći DV 400 kV TS 

Žerjavinec-TS Ernestinovo 

 - DV 2x220(110) kV TE-TO Brod-TS 

22/110 kV Đakovo 

 

        Planirane građevine u sustavu 

elektroenergetike od regionalnog 

značaja su: 

 - KB 110 kV TS 110 kV 

Slavonski Brod 2-TS 110 kV 

Slavonski Brod 6 

 - KB 110 kV TS 110 kV 

Slavonski Brod 6-TS 110 kV 

Slavonski Brod 1 

 - KB 2x110 kV TE-TO - TS 110 

kV Slavonski Brod 2 

 - TS 35/x kV JANAF 

 - DV 35 kV Trnjani-TS JANAF 

 - KB 35 kV Slavonski Brod 2-TS 

Slavonski Brod 6 

 - KB 35 kV Slavonski Brod 6-TS 

JANAF'' 

 

 

Članak 8.  

Članak 9., mijenja se i glasi: 

 

''Građevine naftovoda i plinovoda od važnosti 

za Državu su sljedeće: 

C)     STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA 

SE TEMELJI PROSTORNO 

PLANSKA RJEŠENJA I POPIS 

SEKTORSKIH DOKUMENATA I 

PROPISA KOJE JE BILO 

POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI 

PLANA 

 

D)     ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA 

O PROSTORNOM UREĐENJU  

 

E)     IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE  I 

PONOVNE JAVNE RASPRAVE 

 

F)     EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I 

DONOŠENJA PROSTORNOG 

PLANA 

 

G)     SAŽETAK ZA JAVNOST 
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Postojeće: 

- Jadranski naftovod (JANAF), 

- Naftovod Beničanci-Ruščica, 

- Naftovod Ðeletovci-Ruščica, 

- Spojni naftovod DN300 povrat Brod – 

nije u funkciji 

- Plinovod Slavonski Brod-Vinkovci. 

Planirane: 

- naftovod Kutina-Slavonski Brod, 

- naftovod PEOP, 

- međunarodni produktovodi JANAF-a,  

 

- plinovod Slobodnica-Sotin, 

- mjerno-redukcijska stanica Slavonski 

Brod-istok s odvodnim magistralnim 

plinovodom. 

 

Građevina od važnosti za Županiju je 

međumjesni plinovod Slavonski Brod-Gornja 

Vrba-Ručšica.'' 

 

 

Članak 9.  

Iza članka 38., dodaju se podnaslovi i članci 

38.a. i 38.b. koji glase: 

 

''Uvjeti gradnje na području sportsko- 

rekreacijske namjene unutar 

građevinskog područja naselja 

Članak 38.a 

(1)  Na području sportsko rekreacijske 

namjene unutar građevinskog područja naselja 

Gornja Vrba prikazane na kartografskom 

prikazu 4.A omogućava se uređenje / 

izgradnja svih vrsta sportskih igrališta i terena 

( otvorenih, natkrivenih ili zatvorenih ) s 

pratećim zgradama, izgradnja dječjih igrališta, 

nadstrešnica i sl, te izgradnja / uređenje 

pješačkih, biciklističkih, prometnih i ostalih 

infrastrukturnih površina i građevina. 

(2)  Na površinama sportsko – rekreacijske 

namjene mogu se postavljati i manji poslovni 

i ugostiteljski sadržaji koji ne smiju biti veći 

od 25 h bruto  razvijene površine svih 

građevina na građevnoj čestici. 

Uvjeti gradnje na području gospodarske  

namjene unutar građevinskog 

područja naselja 

Članak 38.b. 

(1)  Na području gospodarske namjene 

unutar građevinskog područja naselja Donja 

Vrba prikazane na kartografskom prikazu 4.B 

omogućava gradnja gospodarskih građevina 

navedenih u članku 55., te pomoćnih,  

pratećih i infrastrukturnih  građevina. 

(2)  Uvjeti gradnje na području gospodarske 

namjene unutar građevinskog područja naselja 

Donja Vrba definirani su člankom 57 i 58.'' 

 

Članak 10.  

Članak 78., mijenja se i glasi: 

 

''Širine planiranih cestovnih koridora su 

sljedeće: 

 

- mogući koridor ceste u istraživanju  200,0 m 

- primarna državna brza cesta  150,0 m 

- sekundarna državna brza cesta  100,0 m 

- državna cesta    75,0 m 

- županijska cesta    60,0 m 

 

Širina koridora iz stavka 1. ovog članka 

utvrđuje se simetrično u odnosu na os 

infrastrukturne građevine prikazane na 

kartografskom prikazu ''1.A. Korištenje i 

namjena prostora-Promet''. 

 

Iznimno širine planiranih cestovnih koridora iz 

stavka 1. ovog članka unutar ili uz građevinska 

područja, mogu biti i manji i prikazani su na 

kartografskim prikazima građevinskih 

područja: ''4.A. Građevinsko područje naselja-

Gornja Vrba, ''4.B. Građevinsko područje 

naselja Gornja Vrba i ''4.C. Građevinsko 

područje Sjeverne gospodarske zone''. 

 

 

Članak 11.  

Članak 78.b, mijenja se i glasi: 

 

''Priključenje građevinskih čestica uz trase 

državnih cesta (primarne, sekundarne i ostale) 

moguće je samo preko uređenih raskrižja. 

Izuzetno moguće je direktno priključenje 

pojedinih građevinskih čestica uz uvjete 

nadležne uprave za ceste (Hrvatske ceste 

d.o.o.).'' 

 

 

Članak 12.  

U članku 79., stavak 1. i 2., mijenjaju se i 

glase: 

''Izgradnja stambenih i gospodarskih građevina 

unutar koridora planiranih cesta izvan 

građevinskih područja moguća je tek nakon 

izrade projekta ceste kojim će se definirati 

potreban zemljišni pojas ceste, te uz uvjete 

nadležne uprave za ceste. 
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Površine unutar koridora planirane ceste izvan 

građevinskih područja koje se ne iskoriste za 

izgradnju ceste dobivaju prvobitnu namjenu, ili 

namjenu koja je planirana do ruba zemljišnog 

pojasa ceste ako je prvobitna namjena 

promijenjena.'' 

 

Članak 13.  

Članak 85., mijenja se i glasi: 

 

''Trasa primarne brze ceste A3-granica BiH 

mora se u konačnici planirati kao cesta s dva 

kolnika i deniveliranim čvorištima. U prvoj 

fazi izgradnje moguće je planirati jedan kolnik 

i raskrižja u razini. 

 

Trasa sekundarne brze ceste može se u 

konačnici planirati s jednim kolnikom i 

raskrižjima u razini, ukoliko se to potvrdi 

prometnim projektom. 

 

Mogućnost izgradnje novog čvora Slavonski 

Brod-istok (raskrižje cesta u dvije razine u 

istraživanju) definirat će se na temelju 

prostorno-prometne analize čvorova i uvjeta 

Hrvatskih autocesta.'' 

 

Članak 14.  

Članak 92., mijenja se i glasi: 

 

''Širina kolnika primarne i sekundarne brze 

ceste definirat će se projektnom 

dokumentacijom na temelju očekivanog 

prometa i posebnih propisa. 

 

U prvoj fazi moguće je izvesti dvotračnu 

cestu.'' 

 

Članak 15.  

Članak 93., mijenja se i glasi: 

 

''U koridoru planirane ceste za pristup robno-

transportnom centru iz pravca čvore Slavonski 

Brod-istok na autocesti A3 mora se predvidjeti 

mogućnost izgradnje četvorotračnog kolnika za 

slučaj značajnijeg povećanja prometa.'' 

 

Članak 16.  

Članak 96., mijenja se i glasi: 

 

''Širine planskih koridora za željeznički promet 

su sljedeće: 

 

- planirana željeznička pruga za 

međunarodni promet 100,0 m 

- planirana željeznička pruga za poseban 

promet-industrijski kolosijek   30,0 m 

 

Iznimno širine planiranih koridora 

željezničkog prometa iz prethodnog stavka 

unutar ili uz građevinska područja mogu biti i 

manje i prikazani su na kartografskim 

prikazima ''4.A. Građevinsko područje naselja 

Gornja Vrba'' i ''4.B. Građevinsko područje 

naselja Donja Vrba. 

 

Izgradnja stambenih i gospodarskih građevina 

unutar planiranih koridora željezničkog 

prometa izvan građevinskih područja moguća 

je tek nakon izrade projekta željezničke pruge 

kojim će se definirati građevinska parcela 

željezničke pruge, te uz uvjete Hrvatskih 

željeznica.'' 

 

Članak 17.  

Članak 97., mijenja se i glasi: 

 

''Planirana je izgradnja otpremišta na lokaciji 

Donja Vrba u blizini postojećeg željezničkog 

stajališta Donja Vrba, i izgradnja željezničke 

pruge za poseban promet-industrijski kolosijek 

do planirane gospodarske zone u Općini 

Klakar i njegov produžetak uz rijeku Savu do 

planiranog industrijskog kolosijeka u riječnoj 

luci Slavonski Brod.'' 

 

 

Članak 18.  

Članak 97.a., briše se. 

 

Članak 19.  

Članak 98., mijenja se i glasi: 

 

''Zaštitni pružni pojas uz trasu željezničke 

pruge iznosi 100,0 m na svaku stranu 

računajući od osi krajnjeg kolosijeka. Za svaku 

gradnju u tom pojasu potrebno je pribaviti 

posebne uvjete javnopravnog tijela.'' 

 

 

Članak 20.  

Iza članka 98., postojeći naslov, mijenja se i 

glasi: 

 

''5.2. Elektroničke komunikacije''. 

Članak 21.  

Članci 99.-103., mijenjaju se i glase: 

''Članak 99. 

Razvoj elektroničke komunikacijske mreže 

obuhvaća građenje elektroničke 
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komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme neophodne za pružanje elektroničkih 

komunikacijskih usluga na području Općine.  

 

Elektronička komunikacijska infrastruktura i 

povezana oprema može se graditi unutar i 

izvan građevinskih područja. 

 

Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku 

infrastrukturu za pružanje javnih 

komunikacijskih usluga putem elektroničkih 

komunikacijskih vodova moguća je dogradnja 

ili rekonstrukcija te eventualno proširenje radi 

implementacije novih tehnologija i/ili 

kolokacija, odnosno potreba novih operatora, 

vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja 

od strane svih operatora. 

 

Osim planom naznačenih postojećih vodova i 

planiranih koridora nepokretne komunikacijske 

mreže, moguće je graditi i druge koridore 

nepokretne komunikacijske mreže i/ili 

rekonstruirati postojeće vodove u skladu s 

odredbama ove Odluke, a temeljem projektne 

dokumentacije. 

 

Gradnja i/ili rekonstrukcija elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge 

povezane opreme za međunarodno, 

magistralno i međumjesno povezivanje u 

nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj 

mreži planira se podzemno sljedeći koridor 

prometnica ili drugih vrsta infrastrukture. 

Iznimno, zbog bitnog skraćivanja trase, 

prostornih ograničenja i sl., koridor 

elektroničke komunikacijske infrastrukture 

može se planirati i izvan koridora prometnice 

ili drugih vrsta infrastrukture. 

 

U građevinskom području u pravilu se planira 

gradnja kabelske kanalizacije bez obzira na 

broj planiranih kabela elektroničke 

komunikacijske mreže. Iznimno na području 

naselja elektronički komunikacijski vodovi 

mogu se graditi i/ili rekonstruirati i nadzemno. 

 

Trase elektroničkih komunikacijskih vodova 

planiraju se u zonama pješačkih staza ili 

zelenih površina, gdje god je to moguće, ili 

prema načelu gradnje integrirane 

infrastrukture. 

 

Članak 100. 

Elektronička komunikacijska infrastruktura i 

povezana oprema pokretnih komunikacija, 

prema načinu postavljanja dijeli se na 

elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i 

povezanu opremu na postojećim građevinama 

(antenski prihvati) i elektroničku 

komunikacijsku infrastrukturu i povezanu 

opremu sa samostojećim antenskim stupovima.  

 

Za izgradnju elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme utvrđena su i 

na kartografskom prikazu 1.B. Korištenje i 

namjena prostora - Pošta i elektroničke 

komunikacije prikazana  područja za smještaj 

samostojećeg antenskog stupa u radijusu od 

1.000,0-1.250,0 m. Područja su omeđena 

kružnim prstenom, a granicom područja smatra 

se os nacrtanog kružnog prstena. 

Gradnja samostojećih antenskih stupova 

elektroničkih komunikacija nije moguća unutar 

planiranih koridora cestovne i željezničke 

infrastrukture do izrade projekta prometnice 

kojim će se definirati planirana trase, uz uvjete 

i suglasnost javnopravnih tijela. 

 

Unutar područja za smještaj samostojećih 

antenskih stupova mogu se planirati i graditi 

trajne građevine koje se sukladno odredbama 

mogu graditi van građevinskih područja. 

Unutar područja za smještaj samostojećeg 

antenskog stupa može se izgraditi jedan 

samostojeći antenski stup takvih karakteristika 

da može prihvatiti više operatora, a prema 

projektu koji je potvrđen rješenjem nadležnog 

Ministarstva. 

Ukoliko je unutar planirane elektroničke 

komunikacijske zone već izgrađen samostojeći 

antenski stup/stupovi, na koji iz tehničkih 

razloga nije moguće priključiti ostale 

operatere, tada je moguće planirati izgradnju 

dodatnog stupa za ostale operatore/operatora. 

 

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne 

dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima 

takve karakteristike da može primiti sve 

zainteresirane operatore (visina i sl.), 

dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova 

koji na zadovoljavajući način mogu pokriti 

planirano područje signalom. 

 

U pravilu, kod manjih naselja, treba nastojati 

smjestiti antenski stup izvan građevinskog 

područja naselja. 

 

Članak 101. 

Detaljniji položaj građevina elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i povezane 
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opreme (samostojeći antenski stup) unutar 

zone moguće gradnje odredit će se lokacijskom 

dozvolom ili aktom uređenja prostora prema 

posebnim propisima, pravilima struke i 

odredbama ove Odluke. Pri određivanju 

detaljnog položaja samostojećih antenskih 

stupova primjenjuju se sljedeći opći uvjeti: 

 

- uvažavanje zatečenih prirodnih 

vrijednosti i ograničenja, 

- poštivanje karakterističnih i vrijednih 

vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti, 

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od 

visine stupa u odnosu na postojeću 

stambenu građevinu, 

- izvan građevinskog područja ne manjoj 

udaljenosti od visine stupa u odnosu na 

granicu građevinskog područja 

namijenjenog stanovanju, 

- planirati gradnju izvan područja  

namijenjenih gradnji vrtića i škola, 

- potrebno je zadovoljiti uvjete sigurnosti, 

zaštite zdravlja stanovništva, zaštite 

prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, 

krajobraza i očuvanja biološke 

raznolikosti nije dozvoljena izgradnja 

samostojećih antenskih stupova u 

rezerviranim koridorima za trase 

planiranih dalekovoda, 

- kod izgradnje samostojećih antenskih 

stupova u blizini trasa postojećih 

dalekovoda poštivati uvjete iz 

''Pravilnika o tehničkim normativima za 

izgradnju nadzemnih elektroenergetskih 

vodova napona od 1 do 400 kV i 

posebnih uvjeta HEP-a. 

 

Članak 102. 

Pri određivanju detaljnog položaja 

samostojećih antenskih stupova primjenjuju se 

sljedeće mjere zaštite prirode: 

 

- u pravilu ne planirati smještaj 

samostojećih antenskih stupova na 

područjima zaštićenih temeljem Zakona 

o zaštiti prirode, a posebno ako je 

zaštićeno područje male površine, 

- ukoliko je zbog postizanja osnovne 

pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje 

i izgradnju samostojećih antenskih 

stupova na zaštićenom području isti se 

trebaju planirati rubno, odnosno na način 

da se izbjegne istaknute i krajobrazno 

vrijedne lokacije, te na način da se 

planira minimalni broj samostojećih 

antenskih stupova koji omogućavaju 

osnovnu pokrivenost, 

 

- za planirane samostojeće antenske 

stupove na području ekološke mreže 

treba zatražiti mišljenje vezano za 

njihovu prihvatljivost za ekološku 

mrežu, odnosno očuvanje tog područja 

ekološke mreže sukladno Zakonu o 

zaštiti prirode, od nadležnog tijela, 

- za zahvate u navedenim zonama ishoditi 

odobrenje nadležnog tijela zaštite 

prirode, 

- izvan građevinskog područja pristupni 

put do samostojećeg antenskog stupa u 

pravilu se ne smije asfaltirati. 

 

Članak 103. 

Građevine za smještaj povezane opreme 

elektroničkih komunikacija po mogućnosti 

oblikovati u skladu s obilježjima tradicijske 

arhitekture okolnog prostora.'' 

 

 

Članak 22.  

U članku 104. stavak 2., briše se.  

 

 

Članak 23.  

U članku 105., stavak 1., mijenja se i glasi: 

 

''Plan razvoja prijenosne mreže obuhvaća  

izgradnju 4 dalekovoda i to: 

 - DV 2x400 kV TE-TO Brod-DV 400 

kV TS Žerjavinec-TS Ernestinovo 

 - DV 2x220(110) kV TE-TO Brod-TS 

220/110 kV Đakovo 

 - KB 110 kV TS Slavonski Brod 2-TS 

110 kV Slavonski Brod 6 

 - KB 110 kV TS Slavonski Brod 6-TS 

110 kV Slavonski Brod 1 

 - KB 2x110 kV TE-TO-TS Slavonski 

Brod 2'' 

 

 

Članak 24.  

Iza članka 105., dodaje se novi članak (105.a.), 

koji glasi: 

 

''Članak (105.a.) 

Zaštitni koridori planiranih dalekovoda su: 

- dalekovod 2x400 kV-zaštitni koridor 

100 m (50x50 m od osi DV) 

- dalekovod 2x220 kV-zaštitni koridor   

80 m (40x40 m od osi DV) 
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- dalekovod 110 kV   -zaštitni koridor    

50 m (25x25 m od osi DV) 

 

Trase dalekovoda 2x400 kV priključak TE-TO 

na postojeći DV 400 kV TS Žerjavinec-TS 

Ernestinovo i dalekovoda 2x220 kV TE-TO 

Slavonski Brod-TS 220/110 kV Đakovo su 

utvrđene načelno te je za njih prikazan koridor 

u istraživanju. 

 

Zaštitni koridori odnose se za konačno 

utvrđene trase dalekovoda, dok su trase u 

istraživanju određene širine koridora od 

najmanje 300 m i vrijede do konačnog 

utvrđivanja trase dalekovoda, odnosno do 

izdavanja lokacijske dozvole. Iznimno, od u 

prethodnom  stavku utvrđene širine planskih 

koridora za trase u istraživanju isti se ne 

utvrđuju unutar građevinskih područja naselja, 

odnosno građevinska područja potrebno je 

izbjeći koliko je moguće. 

Za zahvat u prostoru i dozvola za gradnju 

građevina u zaštitnom koridoru 

visokonaponskih dalekovoda ili u blizini 

zaštitnog koridora visokonaponskih 

dalekovoda/transformatorskih stanica dužno je 

zatražiti posebne uvjete gradnje od 

elektroprivrednih tvrtki, odnosno 

elektroenergetskih subjekata (operatora 

prijenosnog sustava i operatora distribucijskog 

sustava) u čijoj se nadležnosti nalaze 

elektroenergetske građevine visokog napona 

(postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili 

transformatorska stanica). 

 

Pri određivanju trasa dalekovoda 2x400 kV i 

2x220 kV potrebno je izbjeći, koliko je 

moguće, građevinska područja naselja, 

poštujući pri tome odredbe ''Pravilnika o 

tehničkim normativima za izgradnju 

nadzemnih elektroenergetskih vodova 

nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN, br. 

53/91, 24/97).'' 

 

Članak 25.  

Nakon članka 109., dodaje se novi podnaslov i 

članak 109.a., koji glase: 

 

''5.3.a. Obnovljivi izvori energije 

 

Članak 109.a. 

Unutar građevinskih područja naselja (unutar 

gospodarske namjene) i unutar izdvojenih 

građevinskih područja izvan naselja 

gospodarske namjene, omogućuje se izgradnja 

postrojenja za korištenje obnovljivih izvora 

energije i kogeneraciju instalirane snage do 

uključivo 3MW. 

 

Postrojenja snage do uključivo 3MW su: 

- postrojenja za proizvodnju električne 

energije iz sunčeve energije (solarna 

elektrana), 

- postrojenja za proizvodnju električne 

energije iz bioplina i biomase, 

- postrojenja za preradu otpadnih tvari u 

svrhu proizvodnje električne energije i 

toplinske energije, 

- elektrane na tekuća biogoriva, 

- geotermalne elektrane. 

Izvan građevinskog područja naselja, 

omogućava se izgradnja postrojenja za 

korištenje obnovljivih izvora energije i 

kogeneraciju, instalirane električne snage do 

uključivo 3MW. Postrojenja snage do 

uključivo 3 MW koja se mogu graditi kao 

samostalne cjeline u sastavu građevine za 

poljoprivrednu proizvodnju, plastenike, 

staklenike i farme su: 

 

- postrojenja za kogeneraciju koja koriste 

otpadne tvari iz procesa proizvodnje za 

potrebe proizvodnje toplinske i električne 

energije. 

 

Dozvoljava se postava solarnih kolektora i/ili 

fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja 

zgrada unutar legalno izgrađenih zgrada. 

 

Pri odabiru lokacije za smještaj postrojenja za 

proizvodnju energije iz obnovljivih izvora 

uzeti u obzir prisutnost ugroženih i rijetkih 

stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta 

flore i faune, elemente krajobraza i ciljeve 

očuvanja ekološke mreže. Zahvati u području 

ekološke mreže koji mogu imati značajan 

utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost 

područja ekološke mreže, podliježu ocjeni 

prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 

sukladno Zakonu o zaštiti prirode. 

 

Za omogućavanje preuzimanja viška ili 

ukupno proizvedene električne energije u 

distribucijski sustav nužno je omogućiti 

izgradnju potrebnih elektroenergetskih 

postrojenja (rasklopišta, trafostanice) i 

potrebnih vodova određenog naponskog nivoa. 

Ovi objekti se mogu graditi bez potrebe 

izmjene kartografskih prikaza ovog Plana.'' 
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Članak 26.  

U članku 110., iza alineja 2., dodaju se dvije 

nove alineje 3.-4., koje glase: 

 

''- Produktovodi JANAF-a (međunarodni) 

 - mjerno-redukcijska stanica Slavonski 

Brod-istok i odvojni magistralni plinovod'' 

 

Dosadašnja alineja 3., postaje alineja 5. 

 

 

Članak 27.  

U članku 113., dodaje se novi stavak 2., koji 

glasi: 

 

''Mjerno-redukcijska stanica Slavonski Brod-

istok nalazi se istočno od naselja Gornja Vrba, 

a planirani odvojni magistralni plinovod u 

koridoru je spojnog naftovoda DN300 povrat 

Brod koji nije u funkciji''. 

 

 

Članak 28.  

Iza članka 113., dodaju se dva nova članka 

113.a.-113.b., koji glase: 

 

''Članak 113.a. 

Međunarodni produktovodi JANAF-a su 

planirani trasom paralelno s trasom postojećeg 

međunarodnog naftovoda JANAF. 

 

Članak 113.b. 

Trase planiranih cjevovoda su prikazane 

shematski. Moguće je pomicanje trasa i 

koridora od 200+200 m od osi postojećeg 

cjevovoda u čijem se koridoru načelno 

prikazuje. 

 

Trase postojećih cjevovoda su prikazane 

načelno, rukovodeći se jasnoćom prikaza, a ne 

točnim položajem na terenu. Referentno je 

ucrtana trasa naftovoda JANAF, a ostali su 

cjevovodi dodavani shematski. 

 

Magistralni naftovodi DN 300/50 MOS 

Đeletovci-US Ruščica i OS Beničanci-US 

Ruščica zbog propisane debljine linije u 

grafičkom prikazivanju izgledaju kao jedan 

vod ali se radi o dva paralelna voda na malom 

razmaku. 

 

Položaj postojećih vodova na kartografskom 

prikazan je temeljem dostavljenih podataka od 

nadležnih javnopravnih tijela, odnosno 

podataka iz PP Brodsko – posavske županije. 

U slučaju neusklađenosti prikazanih  trasa na 

kartografskom prikazu  s trasama na terenu, 

stvarnim položajem voda smatra se onaj 

utvrđen na terenu. 

 

Članak 29.  

U članku 130., stavak 2., briše se. 

 

Članak 30.  

Članak 132., mijenja se i glasi: 

 

''Trase i dijelovi vodoopskrbnog sustava 

prikazani na kartografskom prikazu 

usmjeravajućeg su značenja, a detaljnije se 

utvrđuju/definiraju na sljedeći način: 

- za postojeće podacima isporučitelja 

vodne usluge i/ili podacima Ureda za 

katastar, 

- za planirane, planom nižeg reda i/ili 

projektnom dokumentacijom.'' 

 

Članak 31.  

Članak 133., mijenja se i glasi: 

 

''Mrežu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u 

pravilu je potrebno polagati u postojeće ili 

nove infrastrukturne koridore uvažavajući 

načela racionalnog korištenja prostora.  

Trasa voda prema naselju Zadubravlje 

usmjeravajućeg je značaja te je detaljnijom 

dokumentacijom treba konačno definirati.'' 

 

Članak 32.  

Članak 138., mijenja se i glasi: 

 

''Položaj vodova odvodnog sustava prikazan u 

ovome Planu je orijentacijski. Stoga je 

planovima nižeg reda i/ili projektnom 

dokumentacijom nužna detaljnija razrada i 

njihovo točnije lociranje.'' 

 

Članak 33.  

Članak 143., mijenja se i glasi: 

 

''Kod gradnje novih građevina, osobito 

proizvodnih, rješenja zbrinjavanja otpadnih 

voda treba provoditi kroz izgradnju vlastitih 

odvodnih sustava i uređaja za pred tretman 

zagađenih otpadnih voda, a ne izgradnjom 

septičkim jama. 

Postojeće septičke i sabirne jame, kao i nove 

vodonepropusne septičke i sabirne jame, nužno 

je što prije isključiti iz upotrebe supstitucijom s 

odvodnjom u javni odvodni sustav uz, ukoliko 
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je potrebno, prethodno čišćenje ispuštenih 

otpadnih voda.'' 

 

Članak 34.  

Članak 148., mijenja se i glasi: 

 

''Radi očuvanja i održavanja zaštitnih hidro-

melioracijskih i drugih vodnogospodarskih 

građevina i održavanja vodnog režima nije 

dozvoljeno: 

-  obavljati radnje kojima se može ugroziti 

stabilnost nasipa i drugih 

vodnogospodarskih građevina, 

- u inundacijskom području i na 

udaljenosti manjoj od 10,0 m od nožice 

nasipa orati zemlju, saditi i sjeći drveće i 

grmlje, 

- u inundacijskom području i na 

udaljenosti manjoj od 20,0 m od nožice 

nasipa podizati zgrade, ograde i druge 

građevine osim zaštitnih vodnih 

građevina, 

- obavljati ostale aktivnosti iz članka 126. 

Zakona o vodama (NN., br. 153/09; 

130/11; 56/13; 14/14 i 46/18), te ostalih 

članka koji određuju režim korištenja 

prostora vodnih građevina.'' 

 

Članak 35.  

Članak 154., mijenja se i glasi: 

 

''Područje Općine Gornja Vrba u cijelosti mora 

biti pokriveno organiziranim uklanjanjem svih 

vrsta otpada (komunalni, neopasni proizvodni, 

opasni otpad te posebne kategorije otpada). 

 

Komunalni otpad se prikuplja na propisani 

način i predaje ovlaštenom koncesionaru na 

daljnje raspolaganje. 

 

Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti 

na parceli proizvođača otpada na zakonom 

propisani način, do trenutka predaje 

ovlaštenom sakupljaču te vrste otpada ili do 

trenutka odvoza na legalno odlagalište (ili 

preradu) te vrste otpada. 

 

Opasni otpad i posebne kategorije otpada se 

moraju privremeno skladištiti na zakonom 

propisani način, te predati na daljnje 

gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog 

otpada ili posebnih kategorija otpada.'' 

 

Članak 36.  

Članak 155., mijenja se i glasi: 

 

''Unutar površine Sjeverne gospodarske zone 

planirana je gradnja recilažnog dvorišta koje je 

prikazano na kartografskom prikazu br. ''1'' i 

''4.C.''. 

 

Općina Gornja Vrba koristi se izgrađenim 

reciklažnim dvorištem na dijelu kč.br. 39/7 k.o. 

Vrba. Minimalna veličina reciklažnog dvorišta 

je 500 m². 

Na građevnoj čestici nužno je osigurati 

potrebni manevarski prostor u svrhu 

postavljanja, pražnjenja i održavanja 

kontejnera za otpad. Sa čestice se mora 

osigurati kontrolirano prikupljanje oborinskih 

voda te zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv 

način. Reciklažno dvorište mora biti ograđeno 

i nadzirano. 

U slučaju potrebe formiranja i dodatnog ili 

drugog reciklažnog dvorišta moguće je 

formirati isto na području sjeverne 

gospodarske zone. 

Građevine u funkciji održivog gospodarenja 

otpada lokalne razine uključujući reciklažno 

dvorište građevinskog otpada, moguće je 

planirati na području Južne gospodarske zone, 

Lučkog područja te Sjeverne gospodarske 

zone.'' 

 

Minimalna veličina reciklažnog dvorišta 

građevinskog otpada iznosi 1000 m².'' 

 

Članak 37.  

Članak 156., mijenja se i glasi: 

 

''Unutar građevinskih područja naselja moguće 

je postavljanje tzv. zelenih otoka isključivo na 

površinama javne namjene pri čemu treba 

izbjeći postavljanje na način da ometa 

preglednost vozilima prilikom priključenja na 

prometne tokove.'' 

 

Članak 38.  

Članak 157., briše se. 

 

Članak 39.  

Iza članka 157.d., dodaje se novi članak 

157.e., koji glasi: 

 

''Članak 157.e. 

Obveza izrade procjene utjecaja zahvata  na 

okoliš definirana je posebnim propisom.“ 

 

Članak 40.  

Članak 175., mijenja se i glasi: 



                 
           SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 2 – broj 1  |  Petak, 22. ožujka 2019. g.    

  
12 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 

''Odlukom o izradi urbanističkog plana 

uređenja može se odrediti uži ili širi obuhvat 

tog plana od obuhvata određenog na 

kartografskim prikazima,  te se može odrediti 

obuhvat urbanističkog plana uređenja i za 

područje za koje obuhvat nije određen na 

kartografskim prikazima. 

Do donošenja planova iz članka 173. i 174., 

čija je obveza izrade definirana ovim Planom, 

način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje 

utvrđivat će se samo za izgrađena, te 

neizgrađena ali  uređena područja, sukladno 

ovim odredbama.'' 

 

 

 

 

III. ZAKLJUČNE ODREDBE 

 

Članak 41.  

Postojeći i do sada važeći kartografski 

prikazi: 

 

1.      KORIŠTENJE I NAMJENA 

PROSTORA 

 

1:25.000 

1.A.  KORIŠTENJE I NAMJENA 

PROSTORA  

 

         Promet 

 

1:25.000 

1.B.  KORIŠTENJE I NAMJENA 

PROSTORA 

 

         Pošta i telekomunikacije 

 

1:25.000 

2.A.  INFRASTRUKTURNI 

SUSTAVI 

 

         Energetski sustav 

 

1:25.000 

2.B.  INFRASTRUKTURNI 

SUSTAVI 

 

         Vodnogospodarski sustav 

 

1:25.000 

3.B.  UVJETI KORIŠTENJA I 

ZAŠTITE PROSTORA 

 

         Područje posebnih ograničenja 

u korištenju 

 

1:25.000 

3.D.  UVJETI KORIŠTENJA I 

ZAŠTITE PROSTORA 

 

  

Područja i dijelovi primjene 

planskih mjera zaštite 

1:25.000 

  

4.A.  GRAÐEVINSKA  

PODRUČJA 

        Gornja Vrba i Južna 

gospodarska zona 

 

1: 5.000 

4.B.  GRAÐEVINSKA PODRUČJA 

NASELJA 

 

        Donja Vrba 

 

1: 5.000 

4.C.  GRAÐEVINSKA PODRUČJA  

        Sjeverna gospodarska zona i 

Izdvojeno građevinsko područje 

izvan naselja   sportsko-

rekreacijske namjene 

1: 5.000 

 

se stavljaju van snage i zamjenjuju novim, 

sukladno ovoj Odluci, kako to u nastavku 

glasi: 

 

 

1.      KORIŠTENJE I NAMJENA 

PROSTORA 

 

1:25.000 

1.A.  KORIŠTENJE I NAMJENA 

PROSTORA  

 

         Promet 1:25.000 

  

1.B.  KORIŠTENJE I NAMJENA 

PROSTORA 

 

        Pošta i elektroničke 

komunikacije 

1:25.000 

2.A.  INFRASTRUKTURNI 

SUSTAVI 

 

        Energetski sustav 1:25.000 

 

2.B.  INFRASTRUKTURNI 

SUSTAVI 

 

        Vodnogospodarski sustav 

 

1:25.000 

3.B.  UVJETI KORIŠTENJA I 

ZAŠTITE PROSTORA 

 

        Područje posebnih ograničenja 

u korištenju 

 

1:25.000 

3.D.  UVJETI KORIŠTENJA I 

ZAŠTITE PROSTORA 

 

  

        Područja i dijelovi primjene 

planskih mjera zaštite 

1:25.000 

  

4.A.  GRAÐEVINSKA 

PODRUČJA 

 

       Gornja Vrba i Južna 

gospodarska zona 

 

1: 5.000 
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4.B.  GRAÐEVINSKA 

PODRUČJA NASELJA 

 

         Donja Vrba 

 

1: 5.000 

4.C.  GRAÐEVINSKA 

PODRUČJA 

 

       Sjeverna gospodarska zona i 

Izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

sportsko-rekreacijske namjene 

1: 5.000 

 

 

 

Članak 42.  

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 

postupke za zahvate u prostoru na česticama 

koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su 

pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. 

Isti postupci dovršit će se po odredbama ove 

Odluke koja je bila na snazi u vrijeme 

podnošenja zahtjeva. 

 

 

Članak 43.  

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji 

se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 

(jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača 

Plana. 

 

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina 

Gornja Vrba, Braće Radić 1, Gornja Vrba, kao 

i na stranici Općine Gornja Vrba www.gornja-

vrba.hr.. 

 

Članak 44.  

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o 

prostornom uređenju (‘’Narodne novine’’ broj 

153/13, 65/17 i 114/18), Jedinstveni upravni 

odjel izvršiti će objavu pročišćenog teksta 

Odredbi za provedbu i grafičkog dijela 

Prostornog plana uređenja Općine Gornja 

Vrba, najkasnije u roku od 30. dana od 

stupanja na snagu ove Odluke. 

 

 

Članak 45.  

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

po objavljivanju u "Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba''. 

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

                                                                   

 

 

Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 350-02/17-01/1 

URBROJ: 2178/28-01-19/101 

U Gornjoj Vrbi, 19.03.2019. god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gornja-vrba.hr/
http://www.gornja-vrba.hr/


                 
           SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 2 – broj 1  |  Petak, 22. ožujka 2019. g.    

  
14 

OPĆINA GORNJA VRBA 

2. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

NASELJA GORNJA VRBA 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA, na 13. sjednici održanoj 

19.03.2019.god., na temelju članka 109. stavak 

4. Zakona o prostornom uređenju (NN., br. 

153/13, 65/17 i 114/18), Odluke o izradi 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Gornja Vrba (''Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije'' br. 5/18) i  članka 

29. Statuta Općine Gornja Vrba (''Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije'' , br. 1/18), 

donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

NASELJA GORNJA VRBA 

 

IV. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 5.  

Ovom Odlukom donose se Izmjene i 

dopune Urbanističkog plana uređenja 

naselja Gornja Vrba (''Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije'', broj: 

21/2006). 

 

Članak 6.  

Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja naselja Gornja Vrba (u daljnjem 

tekstu : Plan) sastoje se od knjige-

elaborata pod nazivom: ''Izmjene i dopune 

Urbanističkog plana uređenja naselja 

Gornja Vrba'', broj Plana: 29/2018. 

godine. 

 

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je 

Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, 

Vijenac Paje Kolarića 5A. 

 

Članak 7.  

Plan sadržava tekstualni i grafički dio: 

 

S A D R Ž A J 

0. OPĆI DIO 

8. Naslovna stranica 

9. Potpisni list 

10. Sadržaj 

11. Izvadak iz sudskog registra 

12. Rješenje kojim se daje suglasnost za 

obavljanje svih stručnih poslova 

prostornog uređenja 

 

13. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih 

arhitekata Hrvatske komore arhitekata i 

inženjera u graditeljstvu 

 

14. Rješenje o imenovanju odgovornog 

voditelja Nacrta prijedloga dokumenta 

prostornog uređenja 

 
 

 

A)  TEKSTUALNI DIO 

 

1.    OBRAZLOŽENJE IZMJENA I 

DOPUNA 

 

2.    IZMJENE I DOPUNE 

TEKSTUALNOG DIJELA 

PLANA  

 

3.    ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

 

B)   KARTOGRAFSKI PRIKAZI 

0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA 

PROSTORA                           MJ 1:5000 

 

2. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURNA MREŽA 

 PROMET                                MJ 1:5000 

 

2.1.  PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA ENERGETSKI SUSTAVI: 

 ELEKTROOPSKRBA            MJ 1:5000 

 

2.2. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA ENERGETSKI SUSTAVI: 

 PLINOOPSKRBA                  MJ 1:5000 

 

2.3. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA VODOOPSKRBNI SUSTAV             

MJ 1:5000 
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2.4.  PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA ODVODNJA OTPADNIH 

VODA                                    MJ 1:5000 

 

2.5.  PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA POŠTA I 

TELEKOMUNIKACIJE        MJ 1:5000 

 

3.1.  UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I 

ZAŠTITE POVRŠINA           MJ 1:5000 

 

4.1. NAČIN I UVEJTI GRADNJE OBLICI 

KORIŠTENJA                       MJ 1:5000 

 

4.2. NAČIN I UVJETI GRADNJE   

MJ 1:5000 

 

 

V. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

Članak 8.  

U članku 3., stavku 1., točka 11., mijenja se i 

glasi: 

 

''11. građevine javne i društvene namjene su 

građevine u kojima se obavlja javna djelatnost 

i po namjeni djelatnosti dijele se na upravne, 

zdravstvene, predškolske, školske, kulturne, 

socijalne i vjerske.'' 

 

Članak 9.  

U članku 5., stavak 1., mijenja se i glasi: 

 

(1)  Urbanističkim planom uređenja 

određene su zone stambene i mješovite 

pretežno stambene namjene. Na ovim 

površinama mogu se graditi niske stambene 

jednoobiteljske i višestambene građevine, 

pomoćne i manje gospodarske građevine, javni 

i društveni i sportsko – rekreacijski sadržaji i 

građevine, komunalne građevine, montažne 

građevine-kiosci, te prateći sadržaji svih 

namjena. Na površinama ove namjene mogu se 

izvoditi prometnice s vodovima komunalne 

infrastrukture, parkirališta, te uređivati 

površine zelenila. 

 

 

Članak 6.  

U članku 6., iza stavka 3., dodaje se novi 

stavak 4. koji glasi: 

 

''(4) Javnu i društvenu namjenu, te sportsko – 

rekreacijsku namjenu moguće je planirati na 

zasebnoj građevnoj čestici ili građevnoj čestici 

druge namjene bez ograničenja u odnosu 

površina građevine.'' 

 

Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5). 

 

Članak 7.  

U članku 8., stavak 11., briše se. 

 

Članak 8.  

U članku 9., stavak 3., mijenja se i glasi: 

 

''(3)  Poslovna i gospodarska djelatnost može 

se planirati i u prostorima stambenih građevina 

bez ograničenja u odnosu površina građevine, 

a javnu i društvenu namjenu, te sportsko – 

rekreacijsku namjenu moguće je planirati na 

zasebnoj građevnoj čestici ili građevnoj čestici 

druge namjene bez ograničenja u odnosu 

površina građevine.'' 

 

Članak 9.  

U članku 10., stavak 15., mijenja se i glasi: 

 

''(15) Pomoćne građevine na građevnoj čestici 

višestambene građevine mogu se graditi samo 

u funkciji stanovanja (garaže, spremišta 

stanara).'' 

 

 

Članak 10.  

U članku 14., stavak 1., mijenja se i glasi: 

 

C)      STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA 

SE TEMELJI PROSTORNO 

PLANSKA RJEŠENJA I POPIS 

SEKTORSKIH DOKUMENATA I 

PROPISA KOJE JE BILO 

POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI 

PLANA 

 

D)     ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. 

ZAKONA O PROSTORNOM 

UREĐENJU  

 

E)     IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 

 

F)     EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I 

DONOŠENJA PROSTORNOG 

PLANA 

 

G)     SAŽETAK ZA JAVNOST 
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''(1) Ovim Planom određene su površine za 

gradnju sadržaja javne i društvene namjene. 

Površine ove namjene obuhvaćaju postojeće 

građevine i planiranu izgradnju onih namjena 

koje su potrebne za unapređenje kvalitete 

stanovanja. Djelatnosti koje se mogu obavljati 

na ovim površinama označene su na grafičkom 

prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENE 

POVRŠINA, i to su upravna, predškolska, 

školska, kulturna, socijalna, zdravstvena, i 

vjerska.'' 

 

Iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4., koji 

glasi: 

 

''(4)  Građevine i sadržaje javne i društvene 

namjene moguće je graditi i na području 

stambene i mješovite namjene.'' 

 

Dosadašnji stavci 4.-6., postaju stavci 5.-7. 

 

Članak 11.  

U članku 20., iza stavka 2., dodaje se novi 

stavak 3. koji glasi: 

 

''(3)  Građevine i sadržaje sportsko - 

rekreacijske namjene moguće je graditi i na 

području stambene i mješovite namjene'' 

 

Dosadašnji stavci 3.-8., postaju stavci 4.-9. 

 

Članak 12.  

Članak 21., mijenja se i glasi: 

 

''(1)  U urbanističkom planu uređenja 

određene su površine za gradnju prometnica. 

Unutar takvih površina ovisno o kategoriji 

prometnice treba izgraditi i urediti kolnik, 

nogostupe, biciklističke staze i zelenilo. 

 

(2)  Širina kolnika za dvosmjeran promet 

županijske ceste mora biti min. 5,50 m, a 

posavske županijske ceste (longitudinalna veza 

zapad-istok) min. 6,0m. 

Širina kolnika za dvosmjeran promet 

nekategorizirane (nerazvrstane) ceste može biti 

i manja od 5,50 m, u uvjetima malog 

intenziteta prometa i bez tranzitnog prometa, 

što se mora dokazati prometnim projektom u 

okviru kojeg će se utvrditi uvjeti sigurnog 

odvijanja prometa i na užim širinama komika 

od 5,50 m. 

Širina kolnika za dvosmjeran promet planirane 

ceste za pristup robno-transportnom centru i 

riječnoj luci Slavonski Brod mora imati širinu 

kolnika 2x3,5 m, uz uvjet da se predvidi 

mogućnost izgradnje četverotračnog kolnika na 

trasi navedene ceste. 

 

(3)  U okviru obuhvata ovog Plana u 

postojećim i planiranim uličnim koridorima 

može se organizirati jednosmjeran prometni 

tok. 

U slučaju jednosmjernog prometa minimalna 

širina kolnika je 3,50 m. 

 

(4)  Prometna površina u uličnom koridoru 

može se urediti i kao kolno-pješačka površina. 

Minimalna širina kolno-pješačke površine je 

4,50 m. 

 

(5)  KolnicI moraju udovoljiti zahtjevima u 

pogledu osiguranja minimalnog osovinskog 

pritiska sukladno posebnom propisu. 

 

(6)  Za kretanje pješaka u svim je 

prometnicama planirano uređenje nogostupa 

minimalne širine 1,50 m. 

Sve pješačke površine treba izvesti tako da se 

onemogući stvaranje arhitektonskih i 

urbanističkih barijera. 

 

(7)  Za potrebe kretanja invalidnih osoba, 

osoba s djecom u kolicima i sl. na križanjima 

prometnica u sklopu pješačkih prijelaza 

obilježenih horizontalnom i vertikalnom 

signalizacijom predviđeno je izvesti upuštene 

nogostupe. Nagibi, kao i površinska obrada 

skošenih dijelova nogostupa trebaju biti 

prilagođeni za sigurno kretanje u svim 

vremenskim uvjetima. 

 

 (8)  Biciklističke staze prikazane na 

kartografskim prikazima u uličnim koridorima 

prikazane su načelno. Planirana je mogućnost 

izgradnje biciklističkih staza, ali nije obvezna.  

Mogućnost smještaja u uličnom koridoru i 

točan prostorni položaj biciklističke staze, kao 

i potreba i dinamika  izgradnje biciklističkih 

staza, utvrdit će se i definirati projektnom 

dokumentacijom. 

Ukoliko se biciklistička staza ne izvodi, na 

površinama načelno prikazanih biciklističkih 

staza moguća je gradnja i uređenje ostalih 

potrebnih površina unutar uličnog koridora. 

Najmanja širina biciklističke staze za jedan 

smjer vožnje iznosi 1,0 m, a za dvosmjerno 

kretanje minimalna širina biciklističke staze 

iznosi 1,60m.'' 
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Članak 13.  

Članak 22., mijenja se i glasi: 

 

 

''(1)  Parkirališne i garažne potrebe za 

pojedine sadržaje rješavaju se na vlastitoj 

građevnoj čestici. 

Iznimno, parkirališne potrebe mogu se 

rješavati i u uličnim koridorima cestovne 

mreže naselja, u skladu s propisima i uvjetima 

pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena 

upravljati javnim ili nerazvrstanim cestama. 

 

(2)  Točan položaj parkirališta i priključak na 

kolnik u uličnom koridoru definirat će se 

projektnom dokumentacijom. 

 

(3)  Minimalan broj parkirališta za pojedine 

sadržaje definiran je sljedećim normativom: 

 

Namjena 

sadržaja 

Jedinica Broj 

parking 

mjesta 

Višestambene 

zgrade 

1 stan 1 

Trgovački 

(maloprodaja) 

25 m² brutto 

površina 

1 

Robne kuće, 

trgovački centri 

60 m² brutto 

površina 

1 

Poslovne 

zgrade, uredi, 

agencije 

1 zaposlen 0,40 

Industrija i 

skladišta 

1 zaposlen 0,20 

Servisi i obrt 1 zaposlen 0,30 

Ugostiteljstvo 15 m² brutto 

površina 

1 

Osnovne škole i 

vrtići 

1 

učionica/grupa 

1 

Zdravstveni 40 m² brutto 

površina 

1 

 

(4)  Za sadržaje koji nisu navedeni u 

prethodnom stavku mora se osigurati 

minimalan broj prema posebnom propisu ako 

postoji za promatrani sadržaj, ili minimalno 10 

parkirališno/garažnih mjesta na 1000,0 m² 

bruto izgrađene površine. 

 

(5)  Parkirališni prostor, servisne i 

manipulativne kolne i pješačke površine 

moguće je graditi u okviru drugih namjena na 

području naselja.'' 

 

 

Članak 14.  

Naslov iznad članka 23. i članak 23., mijenjaju 

se i glase: 

 

''5.2. . Elektroničke komunikacije 

 

(1)  Planom se osiguravaju uvjeti za 

rekonstrukciju i gradnju elektroničke 

komunikacijske infrastrukture na području 

obuhvata ovog Plana, u cilju optimalne 

pokrivenosti prostora i osiguranja potrebnog 

broja priključaka. U obuhvatu ovog Plana 

predviđena je izvedba elektroničke 

komunikacijske mreže u svim ulicama čime se 

osigurava priključak svih postojećih i 

planiranih sadržaja. 

Elektronička komunikacijska infrastruktura 

prikazana je na kartografskom prikazu ''2.A. 

Promet, pošta i elektroničke komunikacije''. 

Prikaz planirane mreže elektroničkih 

komunikacija i položaja u poprečnom presjeku 

je orijentacijski. 

Točan položaj vodova elektroničkih 

komunikacija u uličnom profilu ceste i njen 

kapacitet definirat će se projektnom 

dokumentacijom u skladu sa zakonom, 

propisima i odredbama ove Odluke. 

Predložene trase i položaj u poprečnom 

presjeku mogu se korigirati radi prilagodbe 

tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim 

odnosima i stanja na terenu. Korekcije ne 

mogu biti takve da onemoguće izvedbu planom 

predviđenog cjelovitog rješenja. 

 

(2)  Uz postojeće i planirane trase 

elektroničke komunikacijske infrastrukture 

omogućava se postavljanje eventualno 

potrebne opreme (vanjske kabineti-ormarići i 

sl.) za potrebe smještaja elektroničke 

komunikacijske opreme zbog uvođenja novih 

tehnologija, odnosno operatera ili 

rekonfiguracije mreže. 

 

(3)  Elektronička komunikacijska 

infrastruktura u nepokretnoj mreži u pravilu se 

gradi ispod pješačkih površina ili u okviru 

zelenih površina uličnog koridora. Iznimno su 

zbog prostornih ograničenja moguća i 

drugačija rješenja. 

 

 

(4)  Samostojeće antenske stupove 

komunikacijske infrastrukture za pružanje 

javne komunikacijske usluge putem 
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elektromagnetskih vodova, bez korištenja 

vodova, moguće je postavljati unutar površine 

područja za smještaj samostojećeg antenskog 

stupa prikazane na kartografskom prikazu ''2.5. 

Pošta i elektroničke komunikacije'', a u skladu 

s Odredbama Prostornog plana Brodsko-

posavske županije, zakona i posebnih propisa 

koji reguliraju izgradnju takvih vrsta 

građevine. 

 

(5)  Unutar područja obuhvata ovog Plana 

smještaj baznih postaja pokretne mreže nije 

moguć unutar građevnih čestica škole i dječjih 

ustanova.'' 

 

Članak 15.  

U članku 25., iza stavka 6., dodaje se novi 

stavak 7., koji glasi: 

 

''(7)  Svi sastavni dijelovi sustava odvodnje 

prikazani na kartografskom prikazu ''2.4. 

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna 

mreža-Korištenje voda Odvodnja otpadnih 

voda'' su orijentacijski. Pri tome trase i ostali 

dijelovi sustava prikazani na kartografskom 

prikazu kao i oni koji nisu prikazani detaljnije 

se definiraju na sljedeći način: 

za postojeće, podacima isporučitelja vodne 

usluge i/ili podacima Ureda za katastar, 

za planirane, projektnom dokumentacijom.'' 

 

Dosadašnji stavak 7., koji je postao stavak 8., 

mijenja se i glasi: 

 

 ''(8)  Interna odvodnja mora se izvoditi i 

koristiti u skladu s odredbama Zakona o 

vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

Odluci o odvodnji voda, Odluci o priključenju 

na komunalnu infrastrukturu i Smjernicama za 

izvedbu interne kanalizacije. 

Preporučljivo je da cijevi budu okruglog 

presjeka i izrađene od poliestera armiranog 

staklenim vlaknima. 

Spajanja naglavcima s integriranom brtvom od 

elastomera osigurat će vodonepropusnost, 

trajnost te brzu montažu i ugradnju.'' 

 

Dosadašnji stavci 7.-11. postaju stavci 8.-12. 

 

Članak 16.  

U članku 26., stavak 2., mijenja se i glasi: 

 

''(2)  Potrebne količine vode za gašenje požara 

treba osigurati u skladu s odredbama 

Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara (NN, br.  8/06).'' 

 

Iza stavka 5., dodaje se novi stavak 6. koji 

glasi: 

 

''(6)  Trase postojećih i planiranih cjevovoda 

ucrtane na kartografskom prikazu ''2.3. 

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna 

mreža-Korištenje voda Vodoopskrba'' su 

orijentacijske. Pri tome trase i ostali dijelovi 

sustava prikazani na kartografskom prikazu, 

kao i oni koji nisu prikazani, detaljnije se 

utvrđuju/definiraju na sljedeći način: 

za postojeće, podacima isporučitelja vodne 

usluge i/ili podacima Ureda za katastar, 

za planirane, projektnom dokumentacijom.'' 

 

Dosadašnji stavak 6.-7. postaju stavci 7.-8. 

 

Članak 17.  

U članku 28., iza stavak 8., dodaje se novi 

stavak 9., koji glasi:  

 

''(9)  Dozvoljava se postava solarnih kolektora 

i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja 

legalno izgrađenih zgrada.'' 

 

Članak 18.  

U članku 33., stavak 2., mijenja se i glasi: 

 

''(2)  U svrhu zaštite od poplava treba 

urediti/izgraditi korita kanala i potoka i utvrditi 

uređeno inundacijsko područje za otvoreni 

kanal unutar granica obuhvata Plana (Sukladno 

Zakonu o vodama za potrebe upravljanja 

rizicima od štetnog djelovanja voda na 

vodotocima se utvrđuje inundacijsko područje 

u kojem je zabranjeno obavljati radnje kojima 

se može pogoršati vodni režim i povećati 

stupanj rizika od štetnog djelovanja voda. 

Vanjsku granicu uređenog i neuređenog 

inundacijskog područja utvrđuje Ministarstvo 

na prijedlog Hrvatskih voda.). 

Prostor inundacijskog područja koristi se 

sukladno Zakonu o vodama (čl. 126.), a do 

utvrđivanja inundacijskog područja ovim 

Planom se utvrđuje zaštitni koridor koji je 

prikazan na kartografskim prikazima.'' 

 

Članak 19.  

U članku 34., stavci 3. i 4., mijenjaju se i glase: 

 

(3) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz 

građevine i gašenja požara na građevini i 
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otvorenom prostoru, građevina mora imati 

vatrogasni prilaz određen prema posebnom 

propisu (Pravilnik o uvjetima za vatrogasne 

pristupe, ''Narodne novine'', br. 35/94, 55/94 i 

142/03). 

 

(4) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije 

vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko već ne 

postoji, predvidjeti da vanjska hidrantska 

mreža za gašenje požara bude određena prema 

posebnom propisu (Pravilnik o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara, ''Narodne novine'', br. 

08/06). 

 

 

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE 

 

Članak 20.  

Postojeći i do sada važeći kartografski 

prikazi: 

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA  

 MJ 1:5000 

 

2. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA 

         PROMET                                MJ 1:5000 

 

2.1.  PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA ENERGETSKI SUSTAVI: 

 ELEKTROOPSKRBA             

MJ 1:5000 

 

2.2. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA ENERGETSKI SUSTAVI: 

 PLINOOPSKRBA                   

MJ 1:5000 

 

2.3. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA VODOOPSKRBNI SUSTAV 

MJ 1:5000 

 

2.4.  PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA ODVODNJA OTPADNIH 

VODA                                      MJ 1:5000 

 

2.5.  PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA POŠTA I 

TELEKOMUNIKACIJE           

 MJ 1:5000 

 

3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I 

ZAŠTITE POVRŠINA     

MJ 1:5000 

 

4.1. NAČIN I UVEJTI GRADNJE OBLICI 

KORIŠTENJA                          

MJ 1:5000 

 

4.2. NAČIN I UVJETI GRADNJE 

MJ 1:5000 

 

 

se stavljaju van snage sukladno ovoj Odluci 

i zamjenjuju novima kako slijedi: 

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA  

 MJ 1:5000 

 

2. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA 

 PROMET                                MJ 1:5000 

 

2.1.  PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA ENERGETSKI SUSTAVI: 

 ELEKTROOPSKRBA   

MJ 1:5000 

 

2.2. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA ENERGETSKI SUSTAVI: 

 PLINOOPSKRBA      

MJ 1:5000 

 

2.3. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA VODOOPSKRBNI SUSTAV 

MJ 1:5000 

 

2.4.  PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA ODVODNJA OTPADNIH 

VODA   

 MJ 1:5000 

 

2.5.  PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA POŠTA I 

TELEKOMUNIKACIJE   

 MJ 1:5000 
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3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I 

ZAŠTITE POVRŠINA     

MJ 1:5000 

 

4.1. NAČIN I UVEJTI GRADNJE OBLICI 

KORIŠTENJA                                  MJ 1:5000 

4.2. NAČIN I UVJETI GRADNJE  

MJ 1:5000 

 

Članak 21.  

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 

postupke za zahvate u prostoru na česticama 

koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su 

pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. 

Isti postupci dovršit će se po odredbama ove 

Odluke koja je bila na snazi u vrijeme 

podnošenja zahtjeva. 

 

Članak 22.  

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji 

se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 

(jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača 

Plana. 

 

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina 

Gornja Vrba, Braće Radić 1, Gornja Vrba, kao 

i na stranici Općine Gornja Vrba www.gornja-

vrba.hr.. 

 

Članak 23. 

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o 

prostornom uređenju (‘’Narodne novine’’ broj 

153/13, 65/17 i 114/18), Jedinstveni upravni 

odjel izvršiti će objavu pročišćenog teksta 

Odredbi za provedbu i grafičkog dijela 

Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja 

Vrba, najkasnije u roku od 30. dana od 

stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 24. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

po objavljivanju u "Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba''. 

         

 

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA          

 

                                              

                                                               

Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

 

KLASA: 350-02/18-01/3 

URBROJ: 2178/28-01-19/55 

U Gornjoj Vrbi, 19 .03.2019. god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gornja-vrba.hr/
http://www.gornja-vrba.hr/
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3. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTU I OSNOVICI ZA OBRAČUN 

PLAĆE ILI NAKNADE ZA RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA OPĆINE GORNJA VRBA 

Na temelju članka 3. i članka 6. stavak 2. 

Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 

broj 28/10) i  članka 29. Statuta Općine Gornja 

Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“  1/18.) Općinsko vijeće Općine 

Gornja Vrba na 13. sjednici održanoj 19.03. 

2019. donosi: 

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke 

o koeficijentu i osnovici za obračun plaće  

ili naknade za rad Općinskog načelnika i 

zamjenika  

Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba 

Članak 1. 

    U Odluci o koeficijentu i osnovici za 

obračun plaće ili naknade za rad Općinskog 

načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“  13/13, 3/15.), 

članak  3. mijenja se i glasi: 

      „Osnovica za obračun plaće Općinskog 

načelnika i  zamjenika Općinskog načelnika 

utvrđuje se u visini od 3820,00 kn., i 

primjenjuje se od 01.travnja 2019. godine, 

počevši s plaćom koja će biti isplaćena za 

mjesec  ožujak 2019.godine.“ 

 

Članak 2. 

      Ostale odredbe Odluke o koeficijentu i 

osnovici za obračun plaće ili naknade za rad 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog 

načelnika Općine Gornja Vrba („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“  13/13, 

3/15.) ostaju nepromijenjene. 

Članak 3. 

         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave  u „Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba”  

 

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

                                                                   

                                                               

Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                              Dražen Zirdum 

 

KLASA: 021-05/19-02/01 

URBROJ: 2178/28-02-19-1 

U Gornjoj Vrbi, 19.03.2019. god. 
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4. ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA 
 

 

 

Na temelju članaka 27., 31., 33. i 48 Zakona o 

komunalnom gospodarstvu,  i članka 29 

Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 

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

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na 13. 

sjednici održanoj dana 19.03.2019. godine, 

donosi: 

 

O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima na području 

općine Gornja Vrba  

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Odlukom o komunalnim djelatnostima 

na području Općine Gornja Vrba ( u daljnjem 

tekstu: Odluka) pobliže se određuju komunalne 

djelatnosti te način obavljanja tih djelatnosti na 

području Općine Gornja Vrba.  

 

Članak 2. 

 Komunalne djelatnosti su djelatnosti 

kojima se osigurava građenje i/ili održavanje 

komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne 

ispravnosti ( u daljnjem tekstu: komunalne 

djelatnosti kojima se osigurava održavanje 

komunalne infrastrukture) i komunalne 

djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima 

pružaju usluge nužne za svakodnevni život i 

rad (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne 

djelatnosti) na području Općine Gornja Vrba.  

 

KOMUNALNE DJELATNOSTI  

 

Članak 3. 

Komunalne djelatnosti kojima se 

osigurava održavanje komunalne infrastrukture 

u smislu ove Odluke su: 

1. održavanje nerazvrstanih cesta, 

2. održavanje javnih površina na 

kojima nije dopušten promet motornim 

vozilima, 

3. održavanje građevina javne 

odvodnje oborinskih voda, 

4. održavanje javnih zelenih površina, 

5. održavanje građevina, uređaja i 

predmeta javne namjene,  

6. održavanje groblja i mrtvačnica 

unutar groblja 

7. održavanje čistoće javnih površina i 

8. održavanje javne rasvjete. 

 

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta 

podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se 

obavljaju tijekom cijele godine na 

nerazvrstanim cestama, uključujući i svu 

opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom 

održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti 

cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito 

održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja 

elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i 

trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja 

sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a 

u skladu s propisima kojima je uređeno 

održavanje cesta. 

Pod održavanjem javnih površina na 

kojima nije dopušten promet motornih vozila 

podrazumijeva se održavanje i popravci tih 

površina kojima se osigurava njihova 

funkcionalna ispravnost. 

 Pod održavanjem građevina javne 

odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 

upravljanje i održavanje građevina koje služe 

prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda 

iz građevina i površina javne namjene u 

građevinskom području, uključujući i 

građevine koje služe zajedničkom prihvatu, 

odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih 

otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu 

javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema 

posebnim propisima o vodama, služe 

zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju 

oborinskih i drugih otpadnih voda. 

 Pod održavanjem javnih zelenih 

površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje 

i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih 

površina, obnova, održavanje i njega drveća, 

ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i 

nasipanih površina u parkovima, opreme na 

dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i 

biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi 

poslovi potrebni za održavanje tih površina. 

 Pod održavanjem građevina i uređaja 

javne namjene podrazumijeva se održavanje, 

popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i 

predmeta. 

             Pod održavanjem groblja i mrtvačnica 

unutar groblja podrazumijeva se održavanje 

prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i 

ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih 

i drugih površina unutar groblja. 

 Pod održavanjem čistoće javnih 

površina podrazumijeva se čišćenje površina 

javne namjene, osim javnih cesta, koje 
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obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje 

javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i 

postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i 

uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba 

odbacila na javnu površinu ili zemljište u 

vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 

 Pod održavanjem javne rasvjete 

podrazumijeva se upravljanje i održavanje 

instalacija javne rasvjete, uključujući 

podmirivanje troškova električne energije, za 

rasvjetljavanje površina javne namjene. 

           Pojam nerazvrstane ceste iz stavka 1. 

ovoga članka odnosi se na nerazvrstane ceste 

na području Općine Gornja Vrba. 

 

Članak 4. 

Na području Općine Gornja Vrba  obavljaju se 

slijedeće uslužne komunalne djelatnosti: 

1. usluge ukopa pokojnika 

2.obavljanje dimnjačarskih poslova 

Pod uslugama ukopa pokojnika 

podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar 

groblja u skladu s posebnim propisima. 

Pod dimnjačarskim poslovima 

podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, 

dimovoda i uređaja za loženje u građevinama. 

 

Članak 5. 

Osim komunalnih djelatnosti iz članka 

3. i 4. ove Odluke, od lokalnog je značenja za 

Općinu Gornja Vrba je i obavljanje slijedećih 

komunalnih djelatnosti: 

             1.dezinfekcija,  

             2. dezinsekcija,  

             3. deratizacija; 

              

  - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 

podrazumijeva provođenje obvezne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata 

i glodavaca. 

 Postupak odabira osobe kojima se 

sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalnih djelatnosti, te sklapanje, provedbe 

i izmjena tog ugovora, provode se prema 

propisima o javnoj nabavi. 

 

OBAVLJANJE KOMUNALNE 

DJELATNOSTI  

 

Članak 6. 

Komunalne djelatnosti na području Općine 

Gornja Vrba mogu obavljati: 

1.trgovačka društva u su/vlasništvu Općine 

Gornja Vrba 

2.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o 

koncesiji 

3.pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog 

ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti. 

 

KOMUNALNA DJELATNOST KOJA SE 

OBAVLJA NA TEMELJU KONCESIJE 

 

Članak 7. 

Komunalna djelatnost koju mogu 

obavljati pravne i fizičke osobe na temelju 

ugovora o  koncesiji je: 

1. obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Postupak odabira osobe s kojom se 

sklapa ugovor o koncesiji provodi se  prema 

propisima kojima se uređuju koncesije.  

 

KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE 

MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU 

PISANOG UGOVORA O OBAVLJANJU 

KOMUNALNE DJELATNOSTI  

 

Članak 8. 

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog 

ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti, mogu obavljati na području Općine 

Gornja Vrba slijedeće komunalne djelatnosti:  

1.održavanje nerazvrstanih cesta  

2.održavanje građevina, uređaja i predmeta 

javne namjene 

3.održavanje čistoće javnih površina   

4.održavanje javne rasvjete 

5.dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija 

6. usluge ukopa pokojnika 

(2)Ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga 

članka može se zaključiti najduže na vrijeme 

od četiri godine. 

(3)Opseg obavljanja poslova određene 

komunalne djelatnosti određuje se na temelju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Gornja Vrba. 

Postupak odabira osobe kojima se sklapa 

ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti, te sklapanje, provedbe i izmjena 

tog ugovora, provode se prema propisima o 

javnoj nabavi. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                                         

Članak 9. 

 Ugovori o obavljanju komunalnih 

djelatnosti zaključeni prije stupanja na snagu 
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ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na 

koji su zaključeni ili do raskida istih. 

 

Članak 10. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o komunalnim djelatnostima 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog 

ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske  

županije“ br. 24/10, 4/17.)  

 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba “. 

 

 

 

        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

 

                                                                     
Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

 

 

 

 

KLASA: 363-02/19-01/3 

URBROJ: 2178/28-02-19-1 

Gornja Vrba, 19.03.2019.g. 
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5. ODLUKA O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU 

IZ PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA 
 

Na temelju članka 9. Zakona o 

pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ 

broj 36/15) i članka 29. Statuta općine Gornja 

Vrba („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije“ 01/18), Općinsko vijeće općine 

Gornja Vrba na 13. sjednici održanoj 

19.03.2019. godine, donosi 

O D L U K U 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika  

koji se financiraju iz proračuna općine 

Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom određuje se da će se iz 

proračuna općine Gornja Vrba financirati 

troškovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe 

ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije 

moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to 

od mjesta smrti do nadležne patologije ili 

sudske medicine (u daljnjem tekstu: 

preuzimanje i prijevoz umrle osobena 

obdukciju).  

 

Članak 2. 

 

Općina Gornja Vrba snosit će troškove 

preuzimanja i prijevoza umrle osobe na 

obdukciju temeljem ispostavljenog računa 

pogrebnika, uzuvjete:  

- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci 

osobe nalazena području općine 

Gornja Vrba,  

- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe 

obavlja pogrebnik koji s općinom 

Gornja Vrba ima zaključen ugovor o 

obavljanju tih poslova,  

- da je pogrebnik uz račun priložio 

propratnicu za obdukciju izdanu od 

mrtvozornika nadležnog za područje 

općine Gornja Vrba,  

- da jedinične cijene iz računa 

odgovaraju cjeniku usluga koji je 

prilog i sastavni dio ugovora o 

obavljanju poslova.  

 

Članak 3. 

 

(1) Općina Gornja Vrba će ugovor o 

obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza 

umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim 

ponuđačem temeljem provedenog natječaja za 

obavljanje tih poslova.  

(2) Odluku o raspisivanju natječaja, te 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude po 

natječaju donosi općinski načelnik.  

(3) Natječaj provodi stručno 

povjerenstvo od tri člana koje imenuje općinski 

načelnik.  

(4) Natječaj se objavljuje na web 

stranici općine Gornja Vrba i na oglasnoj ploči 

općine. 

(5) Najpovoljnijim ponuditeljem 

smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje 

svih uvjeta popisanih člankom 4. ove odluke, 

ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji 

je prilog i sastavni dio natječajne 

dokumentacije.  

 

Članak 4. 

 

Ponude na natječaj mogu podnijeti 

pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju 

sljedeće uvjete:  

- da su upisane u odgovarajući registar 

za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 

a što dokazuju izvodom iz registra ne 

starijim od 30 dana,  

- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta 

za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 

a što dokazuju preslikom rješenja,  

- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu 

ili zakupu) najmanje jedno pogrebno 

vozilo, a što dokazuju preslikom 

prometne knjižice vozila, 

- da su kadrovski i tehnički ekipirani na 

način da pozive mrtvozornika mogu 

primati tijekom 24 satasvakog dana i 

da mogu mrtvu osobu preuzeti 

najkasnije u roku od dva sata od 

prijema poziva, a što dokazuje izjavom 

o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih 

uvjeta u kojoj se pojedinačno navode 

kadrovski i drugi tehnički kapaciteti 

kojima pogrebnik raspolaže,  

- da na dan zaključenja natječaja nemaju 

nepodmirenih poreznih obveza i 

obveza zamirovinsko osiguranje 

starijih od 30 dana, a što dokazuju 

odgovarajućom potvrdom 

porezneuprave ne starije od 30dana,  
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- da na dan zaključenja natječaja nemaju 

nepodmirenih obveza prema općini 

Gornja Vrba, po bilo kojem osnovu, 

starijih od 30 dana,  

- da pogrebnik fizička osoba ili 

odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu 

pravomoćno osuđeni za kaznena djela 

i prekršaje iz članka 13. Zakona o 

pogrebničkoj djelatnosti, što dokazuju 

uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno 

uvjerenjem o neizricanju prekršajne 

kazne.  

 

Članak 5. 

 

(1) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza 

pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 

godine.  

(2) Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik 

usluga najpovoljnijeg ponuditelja.  

(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje 

poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili 

u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za 

obavljanje pogrebničke djelatnosti, općina 

Gornja Vrba će raskinuti ugovor o 

povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i 

prije isteka roka na kojeg je isti zaključen.  

(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka 

od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o 

raskidu ugovora pogrebniku.  

(5) Istovremeno s raskidom ugovora, općinski 

načelnik je dužan pokrenuti i postupak 

natječaja za odabir novog pogrebnika koji će 

obavljati poslove.  

 

Članak 6. 

 

         Nadzor nad provođenjem 

ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni 

odjel općine  

 Gornja Vrba. 

 

Članak 7. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „ Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba “. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

                                                                     

Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                  Dražen Zirdum 

 

 

 

 

 

KLASA: 363-02/19-01/02 

URBROJ:2178/28-02-19/2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.god. 
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6. ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ 

JEDINICI U KAMPU ILI KAMP ODOMORIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA 
 

 

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na 

dohodak (“Narodne novine”broj 115/16 i 

106/18) ii članka 29 Statuta općine Gornja 

Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije » br. 1/18), Općinsko vijeće Općine 

Gornja Vrba na 13. sjednici održanoj dana 

19.03.2019. godine, donosi: 

ODLUK U 

o visini paušalnog poreza po krevetu 

odnosno po 

smještajnoj jedinici u kampu na 

području Općine  Gornja Vrba  

 

Članak 1. 

 Odlukom o visini paušalnog poreza 

po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici 

u kampu na području Općine Gornja Vrba 

(u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se 

visina paušalnog poreza na dohodak po 

krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u 

kampu koji se nalaze na području Općine  

Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: Općina). 

 Paušalni porez na dohodak iz stavka 

1. ovoga članka plaćaju fizičke osobe koje 

ostvaruju dohodak od iznajmljivanja 

stanova, soba i postelja putnicima i 

turistima i organiziranja kampova.  

 

Članak 2. 

 Visina paušalnog poreza iz članka 1. 

ove Odluke utvrđuje se u iznosu 150,00 kn 

godišnje po jednom krevetu odnosno po 

jednoj smještajnoj jedinici u kampu na 

području Općine. 

 

Članak 3. 

 Poslove utvrđivanja, evidentiranja, 

naplate i ovrhe radi naplate paušalnog 

poreza na dohodak od iznajmljivanja 

stanova, soba i postelja putnicima i 

turistima i organiziranja kampova obavljati 

će nadležna Porezna uprava Ministarstva 

financija. 

 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u ”Službenim novinama Općine 

Gornja Vrba ” 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

 

          Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                  Dražen Zirdum 

 

 

 

KLASA: 410-01/19-01/1 

URBROJ:2178/28-02-19/2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.god. 
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7. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH 

LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE 

DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 
  

 

    Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 

stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 

životinja (Narodne novine 102/17) i članka 29. 

Statuta Općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“, broj 1/18) 

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na 

svojoj 13. sjednici održanoj dana 19.03. 

2019.godine donosi 

 

 

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke 

o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te 

divljim životinjama 

 

Članak 1. 

 

       U Odluci o uvjetima i načinu držanja 

kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te 

divljim životinjama („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 11/18), čl. 19. 

mijenja se i glasi: 

 

„Sve napuštene, izgubljene a neoznačene 

(mikročipirane ili tetovirane)  mačke i psi biti 

će trajno sterilizirani nakon 14 dana od 

smještaja u sklonište, osim označenih:    

 

- ako se radi o životinjama čiji je vlasnik 

uzgajivač kućnih ljubimaca 

namijenjenih prodaji i ima rješenje o 

registraciji uzgoja nadležnog tijela, 

 

- ako se radi o životinjama kod kojih 

zahvat kastracije/sterilizacije nije 

preporučljiv iz medicinskih razloga ili 

bi mogao ugroziti život životinje, 

 

- ako se radi o čistokrvnim psima koji 

posjeduju rodovnicu priznatu od 

Međunarodne kinološke federacije 

(FCI ). 

 

O gornjem je posjednik dužan posjedovati 

valjanu dokumentaciju. 

Ova mjera treba se provoditi na temelju 

preporuke, ukoliko ne postoji nikakav drugi 

način kojim bi se uspostavila kontrola 

razmnožavanja određenih životinja, nakon što 

se svaki slučaj zasebno razmotrio, te ako su 

prethodno primijenjene sve ostale mjere koje 

su propisane zakonom“. 

 

Članak 2. 

 

        Sve ostale Odredbe Odluke o uvjetima i 

načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu 

izmijenjene ovom Odlukom. 

 

Članak 3. 

 

         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba ”      

 

 

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

 

                                                                   
Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                  
Dražen Zirdum                                                                                             

 

 

KLASA: 363-01/18-01/26 

URBROJ: 2178/28-01-19-4 

Gornja Vrba, 19.03.2019. godine 
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8. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA U 2018. G. 
 

 

 

Temeljem čl. 20.st. 1 Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („N.N.“ broj 94/13, 

73/17) i  čl.  29. Statuta Općine Gornja Vrba 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 01/18.) Općinsko vijeće Općine 

Gornja Vrba, na svojoj 13. sjednici održanoj 

dana 19.03.2019.,  d o n o s i : 

  

ODLUKU 

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA 

O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA 

OTPADOM  NA PODRUČJU OPĆINE 

GORNJA VRBA ZA  2018. GODINU 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju 

Plana gospodarenja otpadom na području 

Općine Gornja Vrba 2011-2019 za 2018. god 

koji je ovom tijelu podnio Načelnik Općine 

Gornja Vrba. 

 

Članak 2. 

 

Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je 

sastavni dio ove Odluke 

 

Članak 3. 

 

Ova će se Odluka objaviti u 

„Službenim novinama Općine Gornja Vrba“.,  

te dostaviti nadležnom  Ministarstvu  i 

Agenciji za zaštitu okoliša  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

                                                                     

Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

 

 

KLASA:  351-01/19-01/01 

URBROJ: 2178/28-01-19-4 

Gornja Vrba,   19. ožujak 2019.  godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
           SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 2 – broj 1  |  Petak, 22. ožujka 2019. g.    

  
30 

OPĆINA GORNJA VRBA 

9. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA U 2018. G. 

NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA
 

Na temelju članka 10.st.2. i čl.12.st.2. Zakona 

o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 39/13 i 

48/15) i članka 29. Statuta općine Gornja Vrba 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

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

Gornja Vrba na 13.sjednici održanoj 

19.03.2019.godine donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o primjeni 

agrotehničkih mjera na području općine 

Gornja Vrba u 2018.godini. 

 

I. 

 

 Općinsko vijeće općine Gornja Vrba usvaja 

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera 

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina na području općine Gornja Vrba u 

2018.godini.  

 

II. 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“.  

Zaključak i Izvješće dostaviti će se u 

Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski centar za 

poljoprivredu, hranu i selo.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

                                                                             

                  

                                                                                        

Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

 

 

KLASA: 320-01/19-01/1 

URBROJ: 2178/28-02-19-2 

Gornja Vrba, 19.03.2019. 
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10. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. G.
  

 

 

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o 

šumama (“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 13. sjednici održanoj dana 19.03.2019. 

godine, donosi: 

 

P R O G R A M  utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

Planirani iznos šumskog doprinosa za 

2019. godinu iznosi 53.500,00 kuna.  

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na 

žiro-račun Proračuna Općine.  

 

Članak 2. 

 

Sredstva šumskog doprinosa koja će 

biti uplaćena Općini tijekom 2019. godine 

utrošit će se za  ulaganja u komunalnu 

infrastrukturu Općine Gornja Vrba, sukladno 

Programu gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Općine Gornja Vrba 

za 2019.godinu.  

 

Članak 3. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog 

dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine 

Gornja Vrba, a primjenjuje se od 01. siječnja 

2019. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

 

         Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

KLASA: 321-01/19-01/1 

URBROJ:2178/28-02-19/1 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.god. 
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11. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA 

SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018. G.
 

 

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o 

šumama (“Narodne novine “ br. 140/05, 82/06, 

129/08, 80/10 i 124/10)  i članka 29 Statuta 

općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 

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

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na 13. 

sjednici održanoj dana 19.03.2019. godine, 

donosi: 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o 

utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 

2018. godinu 

 

Članak 1. 

 

  Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba 

prihvaća Izvješće o utrošku sredstava od 

šumskog doprinosa za 2018. godinu.  

Izvješće o utrošku sredstava šumskog 

doprinosa za 2018. godinu., sastavni je dio 

ovog Zaključka.  

 

Članak 2. 

 

       Ovaj zaključak će se objaviti u 

«Službenim novinama Općine Gornja Vrba» 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

       Zamjenik predsjednice 

općinskog vijeća: 

                                                                            

Dražen Zirdum 

 

 

KLASA: 321-01/19-01/1 

URBROJ:2178/28-02-19-3 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.god. 
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12. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA I 

PRENAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPŠUBLIKE 

HRVATSKE ZA 2019. G.
 

          

 

 

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 

20/18. 115/18)  čl. 3. Pravilnika o uvjetima i 

načinu korištenja sredstava ostvarenih od 

prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake 

(Narodne novine broj 45/09) i članka 29 

Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 

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

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na 13. 

sjednici održanoj dana 19.03.2019. godine, 

donosi: 

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA 

OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA I 

PRENAMJENE   POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE  ZA 

2019.GODINU 

 

Članak 1. 

Općina Gornja Vrba Proračunom za 

2019. godinu planira sredstava od prodaje, 

zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 

652.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 Sredstva iz pozicije prodaje, zakupa i 

prenamjene poljoprivrednog zemljišta mogu se 

isključivo koristiti za programe katastarsko-

geodetske izmjere zemljišta, sređivanja 

zemljišnih knjiga, za podmirenje dijela 

stvarnih troškova u vezi s provedbom  Zakona 

o poljoprivrednom zemljištu ( usluge katastra, 

javnog bilježnika), održavanje nerazvrstanih 

cesta, materijal i usluga za sanaciju poljskih 

puteva (nasipavanje natresnica), otkup 

zemljišta za proširenje prometnica, sanacija 

divljih odlagališta otpada, sufinanciranje LAG 

Slavonska ravnica, te sufinanciranje i druge 

poticajne mjere u unapređenju poljoprivredne 

proizvodnje.    

 

Članak 3. 

Financiranje poslova iz čl. 1 ove 

Odluke vršit ce se na način da ce se sredstva 

ostvarena od prodaje, zakupa i prenamjene 

udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod 

općine  Gornja Vrba,  te trošiti po planiranim 

pozicijama. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog 

dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine 

Gornja Vrba, a primjenjuje se od 01. siječnja 

2019. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

 

                                                               

Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

 

 

KLASA: 320-02/19-01/2 

URBROJ:2178/28-02-19/1 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.god. 
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13. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARNIH OD 

PRODAJE, ZAKUPA I PRENAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. G. NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA
 

Na temelju članka 44. stavak 3. zakon o 

poljoprivrednom zemljištu ( NN 39/13 ), i  

članka  29. Statuta Općine Gornja Vrba  ( 

„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 01/18) Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba na 13. sjednici održanoj dana 19. 03. 

2019. godine donosi: 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o 

utrošku sredstava od prodaje, zakupa i 

prenamjene poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu 

Republike Hrvatske   na   području Općine 

Gornja Vrba za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba 

prihvaća Izvješće o utrošku sredstava od 

prodaje, zakupa i prenamjene poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Gornja Vrba za 2018. godinu.  

Izvješće o utrošku sredstava od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine 

Gornja Vrba za 2018. godinu sastavni je dio 

ovog Zaključka.  

 

Članak 2. 

 

Ovaj zaključak će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Gornja Vrba“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

  Zamjenik predsjednice 

općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

 

KLASA: 320-02/19-01/2 

URBROJ:2178/28-02-19/3 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.godine 
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14. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 

ZGRADA U PROSTORU ZA 2019. G.
 

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(Narodne novine br. 86/12, 143/13, 65/17, 

14/19) i  članka 29. Statuta Općine Gornja 

Vrba («Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije» 01/18), Općinsko vijeće Općine 

Gornja Vrba na 13. sjednici održanoj dana 

19.03.2019. godine, donosi: 

 

PROGRAM 

utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko 

korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se 

naplaćuje u postupcima ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine, a pripadaju Općini Gornja Vrba.   

                                                                    

Članak 2. 

Planirana sredstva naknade u visini od 

25.000,00 kuna namjenski će se koristiti:  

- za izradu prostornih planova te za poboljšanje 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih 

naselja, sukladno Programu gradnje i 

održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine za 2019. godinu u dijelu koji 

se odnosi na održavanje komunalne 

infrastrukture na području izgrađenih dijelova 

građevinskog područja naselja Općine Gornja 

Vrba.  

Članak 3. 

Ovaj Program izvršavat će se ovisno o 

prilivu sredstava u Proračun Općine Gornja 

Vrba, te se tijekom godine može mijenjati i 

dopunjavati ovisno o raspoloživim sredstvima.  

Nalogodavac za izvršenje ovog 

Programa je Općinski načelnik u cijelosti. 

 

Članak 4. 

O izvršenju ovog Programa Općinski 

načelnik podnijeti će izvješće Općinskom 

vijeću u prvom tromjesečju nakon isteka 

godine na koju se ovaj Program odnosi.  

 

Članak 5. 

  Ovaj Program stupa na snagu osmog 

dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine 

Gornja Vrba, a primjenjuje se od 01. siječnja 

2019. godine. 

                         

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

                                                                

Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

KLASA: 944-10/19-01/1 

URBROJ:2178/28-02-19-1 

U  Gornjoj Vrbi, 19. 03.2019.god. 
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15.  ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2018. G.
 

 

 

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(Narodne novine br. 86/12, 143/13) i  članka 29. 

Statuta Općine Gornja Vrba («Službenom vjesniku 

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

vijeće Općine Gornja Vrba na 13. sjednici održanoj 

dana 19.03.2019. godine, donosi: 

 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o 

utrošku sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 

  Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba 

prihvaća Izvješće o utrošku sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2018. godinu   

Izvješće o utrošku sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru  

za 2018. godinu., sastavni je dio ovog 

Zaključka.  

 

Članak 2. 

 

Ovaj zaključak će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Gornja Vrba“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

  Zamjenik predsjednice 

općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 944-10/19-01/1 

URBROJ:2178/28-02-19/3 

U  Gornjoj Vrbi, 19. 03.2019.god. 
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16. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 

OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2018. G.
 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te 

članka čl. 29. Statuta Općine Gornja Vrba  

(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

br.01/18),  Općinsko vijeće  Gornja Vrba na 

svojoj 13.sjednici održanoj 19.03.2019.g. 

donijelo je: 

 

Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvješća o 

radu općinskog načelnika za razdoblje od 

01.srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 

načelnika Općine Gornja Vrba za razdoblje od 

01.srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.   

 

II. 

 

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog 

Zaključka. 

 

III. 

 

Ovaj zaključak će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Gornja Vrba“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

  Zamjenik predsjednice 

općinskog vijeća: 

                                                                  

Dražen Zirdum 

 

 

KLASA: 023-01/19-01/12 

URBROJ: 2178/28-02-19-2  

Gornja Vrba, 19. 03. 2019.god.  
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17. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA I 

POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU 

OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2018. G.
       

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

(„N.N“ br. 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 13. 

sjednici održanoj 19.03.2019.god. donijelo je: 

 

ODLUKU 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 

IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA I POTREBITIH 

SREDSTAVA U PODRUČJU 

DRUŠTVENIH  DJELATNOSTI NA 

PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA 

ZA 2018. GODINU 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće o izvršenju 

Programa javnih potreba i potrebnih sredstava 

u području društvenih djelatnosti na području 

Općine Gornja Vrba za 2018. godinu., koje je 

podnio općinski načelnik. 

                                                                    

II. 

 

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od objave u «Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba» 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

 Zamjenik predsjednice općinskog 

vijeća: 

                                                                            

Dražen Zirdum 

 

 

KLASA: 402-08/17-01/9 

URBROJ:2178/28-02-19/5 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.godine 
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18. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI GORNJA VRBA ZA 2018. G.

 

              Na temelju članka 74. stavka 1. i 2. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 

68/18,110/18) članka 29. Statuta općine Gornja 

Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije » br. 01/18), Općinsko vijeće općine 

Gornja Vrba na svojoj 13. sjednici održanoj 

19.03.2019.god. donijelo je: 

 

ODLUKU 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 

IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2018. GODINU 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne  infrastrukture  u Općini Gornja 

Vrba za 2018. godinu, koje je podnio općinski 

načelnik. 

                                                                    

II. 

 

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od objave u «Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba» 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

 Zamjenik predsjednice općinskog 

vijeća: 

                                                                            

Dražen Zirdum 

 

 

KLASA: 363-02/17-01/7 

URBROJ:2178/28-02-19/5 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.godine 
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19. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI I 

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2018. G.
       

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi 

(„NN“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 

130/17) i članka 29. Statuta općine Gornja 

Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije » br. 01/18), Općinsko vijeće općine 

Gornja Vrba na svojoj 13. sjednici održanoj 

19.03.2019.god. donijelo je: 

 

ODLUKU 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 

IZVRŠENJU PROGRAMA 

SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

GORNJA VRBA ZA 2018. GODINU 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće o izvršenju 

Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 

na području Općine Gornja Vrba za 2018. 

godinu, koje je podnio općinski načelnik. 

                                                                    

II. 

 

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od objave u «Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba» 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

 Zamjenik predsjednice općinskog 

vijeća: 

                                                                            

Dražen Zirdum 

 

 

KLASA: 402-08/17-01/8 

URBROJ:2178/28-02-19/3 

U  Gornjoj Vrbi, 28.03.2018.godine 
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20. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI GORNJA VRBA ZA 2018. G.
              

Na temelju članka 74. stavka 1. i 2. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 

68/18,110/18) članka 29. Statuta općine Gornja 

Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije » br. 01/18), Općinsko vijeće općine 

Gornja Vrba na svojoj 13. sjednici održanoj 

19.03.2019.god. donijelo je: 

 

ODLUKU 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 

IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA  KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

ZA 2018. GODINU 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće o izvršenju 

Programa održavanja  komunalne  

infrastrukture za u Općini Gornja Vrba za 

2018. godinu, koje je podnio općinski 

načelnik. 

                                                                    

II. 

 

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od objave u «Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba» 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

 Zamjenik predsjednice općinskog 

vijeća: 

                                                                            

Dražen Zirdum 

 

 

KLASA: 363-02/17-01/8 

URBROJ:2178/28-02-19/5 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.godine 
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21. ZAKLJUČAK U POVODU RASPRAVE O PRIJEDLOGU UČINKOVITIJE ORGANIZACIJE 

VATROGASTVA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
 

 

 

 Na temelju članka 29. Statuta općine Gornja 

Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije » br. 01/18), Općinsko vijeće općine 

Gornja Vrba na svojoj 13. sjednici održanoj 

19.03.2019.god. donijelo je slijedeći: 

 

 

ZAKLJUČAK 

u povodu rasprave o prijedlogu učinkovitije 

organizacije vatrogastva na  području 

Brodsko-posavske županije 

 

I. 

 

           Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 

raspravilo je o prijedlogu učinkovitije 

organizacije vatrogastva na  području Brodsko-

posavske županije koji je razrađen kroz 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 

Brodsko-posavske županije za razdoblje 2015.-

2020.god., i predlaže varijantu 3., kao model 

obavljanja vatrogasne djelatnosti na području 

Općine Gornja Vrba. 

 

II. 

 

         Ovaj zaključak se dostavlja Upravnom 

odjelu za gospodarstvo Brodsko-posavske 

županije. 

               

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

          

                                                                              

Zamjenik predsjednice općinskog vijeća: 

                                                                            

Dražen Zirdum 

 

 

 

 

KLASA: 214-01/19-01/1 

URBROJ:2178/28-02-19/2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.03.2019.godine 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
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1. ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE GORNJA VRBA

 
           Na temelju članka 9. stav 2. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i 

čl. 45 Statuta Općine Gornja Vrba  ( Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije br. 

01/18“),   Općinski načelnik Općine Gornja 

Vrba donio je: 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju osnovice za obračun plaća 

službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se osnovica za 

obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja 

Vrba. 

 

Članak 2. 

 

Osnovica za obračun plaća službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Gornja Vrba iznosi 3.930,48 kn u bruto 

iznosu, i primjenjuje se od 01.veljače 2019. 

godine, počevši s plaćom koja će biti isplaćena 

za mjesec  siječanj 2019.godine. 

 

Članak 3. 

 

         Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice 

za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja 

Vrba( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 1/18) 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u “Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba” 

                                                                             

     

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                             

        Ivan Vuleta, dipl.ing.  

 

 

KLASA: 110-01/19-01/ 1 

URBROJ: 2178/28-01-19-1 

Gornja Vrba, 30.01.2019.godine  
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