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- akti Općinskog vijeća 

 
1.  
 

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o 
lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) 
i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška” 
br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Stara 
Gradiška na 27. sjednici održanoj 06. travnja 2017. 
godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o porezima Općine Stara Gradiška 
 
I. Temeljne odredbe 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom određuju se vrste, stope, 

visina te način obračuna i plaćanje općinskih 
poreza koji pripadaju Općini Stara Gradiška.  

 
Članak 2. 

(1) Općini Stara Gradiška pripadaju sljedeći 
porezi:  
1. prirez porezu na dohodak 
2. porez na potrošnju,  
3. porez na kuće za odmor,  
4. porez na korištenje javnih površina,  
5. porez na nekretnine.  
 
II. Prirez porezu na dohodak 

Članak 3. 
(1) Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici 

poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili 
uobičajeno boravište na području općine Stara 
Gradiška. 

Članak 4. 
(1) Visina stope prireza porezu na dohodak 

utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.  
 
III. Porez na potrošnju  

Članak 5. 
(1) Porez na potrošnju plaća se na potrošnju 

alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), 
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i 
bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na 
području Općine Stara Gradiška.  
 

Članak 6. 
(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i 

fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. 

 
(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini 

prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim 
objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu 
vrijednost. 

Članak 7. 
(1) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 

3%. 
 
IV. Porez na kuće za odmor  

Članak 8. 
(1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i 

fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na 
području Općine Stara Gradiška.  

(2) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, 
dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili 
sezonski.  

(3) Kućom za odmor ne smatra se zgrada koja 
služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i 
drugog pribora i zgrada, dio zgrade ili stan koji se 
ne mogu koristiti zbog starosti ili oštećenja.  
 

Članak 9. 
(1) Porez na kuće za odmor na području 

Općine Stara Gradiška plaća se u iznosu od 6,00 
kuna po metru četvornom  korisne površine 
objekta u jednokratnom godišnjem iznosu, u roku 
od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju 
poreza.  

Članak 10. 
(1) Obveznici poreza na kuće za odmor moraju 

nadležnom tijelu dostaviti podatke o kućama za 
odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze 
objekti, korisnu površinu, te ostale podatke koji su 
bitni za utvrđivanje obveze, do 31. ožujka godine 
za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.  
 
V. Porez na korištenje javnih površina  

Članak 11. 
(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju 

pravne i fizičke osobe koje se koriste javnim 
površinama. 

(2) Javnim površinama smatraju se površine 
javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima 
i pod jednakim uvjetima kao što su javne zelene 
površine, pješačke staze, trgovi, parkovi, dječja 
igrališta i nerazvrstane ceste.   
 

Članak 12. 
(1) Porez na korištenje javnih površina plaća 
se za: 

1. postavljene garaže i drvarnice na javnoj 
površini u iznosu od 200,00 kn godišnje, 
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2. za postavljanje ugostiteljskih terasa na javnoj 
površini ispred ili u neposrednoj blizini 
ugostiteljskog objekta za pružanje 
ugostiteljskih usluga u iznosu od 15 kn/m2 
mjesečno, 

3. za postavljanje pokretnih naprava na javnoj 
površini radi prigodne prodaje cvijeća, svijeća 
i lampiona, ukrasnih predmeta i dr. u iznosu 
od 50,00 kuna dnevno. 

(2) Porez iz stavka 1. ovoga članka plaća se u 
roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 
utvrđivanju poreza. 
 
V. Porez na nekretnine  

Članak 13. 
(1) Predmet oporezivanja, porezni obveznici, 

utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz 
porez na nekretnine uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća.  
 
VI. Utvrđivanje i naplata poreza  

Članak 14. 
(1) Poslove u vezi s utvrđivanjem, 

evidentiranjem, naplatom i ovrhom radi naplate 
poreza iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke obavlja 
nadležna Porezna uprava.   

(2) Za obavljanje poslova iz. stavka 1. ovog 
članka Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu 
5% od ukupno naplaćenih prihoda. 

(3) Naknadu Poreznoj upravi obračunava i 
uplaćuje  nadležna organizacija platnog prometa 
zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda 
korisnicima i to do zadnjeg dana u mjesecu za 
prethodni mjesec.  

 
Članak 15. 

(1) Poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate 
i ovrhe radi naplate poreza iz članka 2. točke 4. ove 
Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine, 
na temelju odobrenja za korištenje javne površine 
koje daje Općinski načelnik. 

(2) Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, 
obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i 
sve ostale postupovne radnje primjenjuju se 
odredbe Općeg poreznog zakona. 
 
VII. Prijelazne i završne odredbe 

Članak 16. 
(1) Odredbe članka 2. točke 3. i  članaka 8., 9. i 

10. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. 
godine. 

 

 
 

Članak 17. 
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o porezima općine Stara 
Gradiška („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske 
županije br.11/01 i „Narodne novine“ br. 102/01). 
 

Članak 18. 
(1) Ova Odluka objaviti će se „Službenom 

vjesniku“  Općine Stara Gradiška a stupa na snagu 
1. svibnja 2017. godine.   
 
KLASA: 400-06/17-01/04 
URBROJ: 2178/24-03-17-6 
Stara Gradiška,  06. travnja 2017. god. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
       PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                     Zvonko Pejaković, v.r. 
 
2. 

Na temelju članaka 42. stavka 1. točke 1. 
Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 
broj 115/16) i članka 32. Statuta Općine Stara 
Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara 
Gradiška” br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine 
Stara Gradiška na 27. sjednici održanoj 06. travnja 
2017. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o visini stope prireza porezu na dohodak 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope 
prireza porezu na dohodak. 

 
Članak 2. 

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici 
poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili 
uobičajeno boravište na području općine Stara 
Gradiška. 

Članak 3. 
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 

od 5%. 
Članak 4. 

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom 
prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo 
financija, Porezna uprava.  
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Članak 5. 
Ova Odluka objavit će se u “Narodnim 

novinama i “Službenom vjesniku Općine Stara 
Gradiška” a stupa na snagu 01. svibnja 2017. 
godine.   
 
KLASA: 400-06/17-01/04 
URBROJ: 2178/24-03-17-7 
Stara Gradiška,  06. travnja 2017. god. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
PREDSJEDNIK 

       OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                Zvonko Pejaković, v.r. 
 
 
3. 

Na temelju članka 32. Statuta općine Stara 
Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara 
Gradiška” br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine 
Stara Gradiška na 27. sjednici održanoj 06. travnja 
2017. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 

održavanje društvenog doma u Gornjem Varošu na 
području općine Stara Gradiška  

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška daje 
suglasnost za provedbu ulaganja u projekt 
„Izvođenje radova na održavanju postojeće 
građevine“ unutar mjere 07 „Temeljene usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014. – 2020., podmjere 7.4. Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti 
te povezanu infrastrukturu, operacije 7.4.1. 
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti 
te povezanu infrastrukturu.  
 

Članak 2.  
Projekt   „Izvođenje radova na održavanju 

postojeće građevine“  opisan je u Prilogu 1 koji 
prileži ovoj Odluci  i sastavni je njezin dio. 

 

 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Općine Stara Gradiška“. 

 
KLASA: 361-08/17-01/08 
URBROJ: 2178/24-03-17-2 
Stara Gradiška,  06. travnja 2017. god. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
  PREDSJEDNIK 

            OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                      Zvonko Pejaković v.r. 

 
PRILOG 

UZ ODLUKU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STARA 
GRADIŠKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU 

ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE 
SAMOUPRAVE (KLASA: 361-08/17-01/08, URBROJ: 
2178/24-03-17-2) UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE 

USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM 
PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG 

RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 
2014-2020 

 
OPIS PROJEKTA/OPERACIJE 

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE  
     IZVOĐENJE RADOVA NA ODRŽAVANJU 
     POSTOJEĆE GRAĐEVINE 
2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE 
2.1. NAZIV KORISNIKA   
        OPĆINA STARA GRADIŠKA 
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA 
        Jedinica lokalne samouprave 
2.3. ADRESA KORISNIKA 
        Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara    

Gradiška 
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 
        Velimir Paušić, dipl. ing. 
2.5.KONTAKT 
       Velimir  Paušić 
       e-mail: opcina.stara.gradiska@gmail.com 
       tel: 035 374 051 

 
3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE 
3.1.  PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE   

PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE 
3.1.1. PODMJERA 
7.4.  Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
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vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu 

 
3.1.2. TIP OPERACIJE 
7.4.1.  Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu 

3.2. MJESTO PROVEDBE   
3.2.1. ŽUPANIJA   
           Brodsko-posavska županija 
3.2.2. GRAD/OPĆINA   
           Stara Gradiška 
3.2.3. NASELJE/NASELJA  
           Gornji Varoš 
3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE 
Provedbom projekta ostvariti će se sljedeći 
specifični ciljevi: 
1. povećati će se društveni standard u naselju 

Gornji Varoš,  
2. naselje Gornji Varoš postati će privlačnije za 

život svim dobnim skupinama a prvenstveno 
mladima i djeci, 

3. postići će se ujednačen razvoj i uređenost 
naselja na području općine Stara Gradiška, 

4. omogućiti će se razvoj civilnog društva u 
naselju Gornji Varoš. 

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE 
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori 
Uređenjem zapuštenog i derutnog  društvenog 
doma izgrađenog 70-tih godina prošlog stoljeća,  
ostvariti će se sljedeći rezultati: 
1. naselje Gornji Varoš dobiti će uređen i 

opremljen javni objekt površine 150,98 m2, 
2. povećati će se broj održanih kulturnih 

manifestacija, radionica i edukacija iz različitih 
područja života namijenjenih svim dobnim 
skupinama, 

3. naselje Gornji Varoš po uređenosti dostići će 
ostala naselja,  

4. stvoriti će se pretpostavke za osnivanje i rad 
udruga civilnog društva. 

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta? 
DA  /  
 
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE 
Planirano trajanje provedbe ulaganja je 6 mjeseci. 
Prva dva mjeseca odnose se na provedbu javne 
nabave, a četiri mjeseca na izvođenje radova i 
opremanje. 
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 

 Priprema i provedba nabave - priprema 
kvalitetne dokumentacije za nabavu i provedba  
postupka nabave. Provedba nabave planirana je 
kroz 2 mjeseca. 

 Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova – 
uređenje doma  s ishođenjem uporabne 
dozvole trajati će 4 mjeseca. 

 Promidžba i vidljivost projekta traje cijelo 
vrijeme projekta s ciljem da se javnost  
obavijesti da je projekt financiran sredstvima 
EU i RH. 

 Vođenje projekta - Projektni tim će biti 
angažiran na provedbi projekta cijelo vrijeme 
trajanja projekta.   

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 
U svrhu provedbe projekta izrađen je glavni 
projekt za izvođenje radova na održavanju 
postojeće građevine    
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 
Ukupna vrijednost projekta je 889.418,15 kn. 
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 
Aktivnosti građenja nisu započele. 
 
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST  PROJEKTA  

/OPERACIJE 
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI 
Ciljane skupine su stanovnici naselja Gornji Varoš 
svih dobnih skupina a krajnji korisnici svi stanovnici 
Općine Stara Gradiška. 
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 

SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE 
Provedba projekta doprinijeti će poboljšanju 
kvalitete života stanovnika naselja Gornji Varoš 
kroz unapređenje društvene infrastrukture koja će 
omogućiti dostupnost novih sadržaja u naselju. 
Stanovnici će društveni dom moći koristiti za 
organiziranje i održavanje kulturnih manifestacija, 
radionica, edukativnih aktivnosti. Osim stanovnika 
Gornjeg Varoša navedene sadržaje koristit će i 
stanovnici okolnih naselja.  
Jačanjem društvene i kulturne aktivnosti ova male 
ruralna zajednica postaje ugodnijom za življenje 
što u konačnici dovodi do smanjivanja iseljavanja i 
potiče proces demografskog oživljavanja. 
 
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE 

ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM I 
DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA 
DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD 
POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 
STANOVNIŠTVO 

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE 
ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM 
Nije primjenjivo. 

NE 



STRANA 6                          „SLUŽBENI VJESNIK“                                                  BROJ 2 

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE 
OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 
STANOVNIŠTVO 
Nije primjenjivo. 

 

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA 
TROŠKOVA PROJEKTA 

6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU 
PROJEKTA/OPERACIJE 
Provedba projekta planirana je kako slijedi: 

 2016. 2017. 2018. 
Prihvatljivi opći troškovi 21.875,00 kn 6.712,00 kn 20.136.75 kn 
Građenje i opremanje x 199.086,50 kn 641.607,90 kn 
 
Općina će tražiti predujam u visini od 50% 
odobrene javne potpore.  
Nakon završetka radova i nabave opreme Općina 
će  podnijeti Zahtjev za konačnu isplatu. 

Razlika između sredstava predujma i plaćenih 
ulaganja do podnošenja zahtjeva za konačnu 
isplatu financirati će se iz sredstava Općine.  

Dinamika financiranja 
Razdoblje/ 
mjesec 

XI. 2017. XII. 2017. I. – III. 2018. IV. 2018. 

Podnošenje 
zahtjeva za isplatu 

predujma 50% 
444.709,08 kn 

Izvedeni radovi po 
privremenoj 
situaciji/opći 

troškovi 

Izvedeni radovi po 
privremenim i 

okončanoj 
situaciji, 

opremanje 

Zahtjev za 
konačnu isplatu 

Potpora 205.798,50 kn 683.619,65 kn 444.709,07 kn 
 
6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA 

Tablica 2: Procjena troškova projekta 

 
PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA 

(Kratki opis/naziv troška) 

PROCIJENJENI 
IZNOS BEZ PDV-a 

kn 

IZNOS PDV-a 
kn 

UKUPNI 
PROCIJENJENI 

IZNOS S PDV-om 
kn 

 

(Upisuje korisnik 
kojemu je PDV 
prihvatljiv za 

prijavljeni trošak, to 
jest korisnik koji 
nema pravo na 

odbitak PDV-a. Ako 
korisniku PDV nije 
prihvatljiv, upisati 

0,00) 

(Iznos iz ovog 
stupca je zbroj 

iznosa iz stupca 3 i 
iznosa PDV-a iz 

stupca 4. Ukoliko 
korisniku PDV nije 

prihvatljiv, u stupac 
5. prepišite iznos iz 

stupca 3.) 

1 2 3 4 5 

I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

A Građenje 823.194,40 

A.1. Građevinsko – obrtnički radovi 468.784,52 117.196,13 585.980,65 
A.2. Radovi vodovoda i odvodnje 43.848,00 10.962,00 54.810,00 
A.3. Elektroinstalacijski radovi 59.683,00 14.920,75 74.603,75 
A.4. Strojarski radovi 86.240,00 21.560,00 107.800,00 

B 
 
Opremanje 
 

17.500,00 

B.1. Nabava namještaja (stolovi i klupe) 14.000 3.500,00 17.500,00 
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C 
 
Prihvatljivi nematerijalni troškovi 
 

0,00 

D 
 
Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova 
 

840.694,40 

E Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj 0,00 

E.1. x    
E.2. x    

F 

Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj 
Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od 
Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 
eura u kunskoj protuvrijednosti. 
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 
2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od 
Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u 
navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ); 
usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za 
Natječaj) i upišite najmanji iznos. 

0,00 

G 
Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i 
certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave 
Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ... 

48.723,75 

G.1. Izrada glavnog projekta 17.500,00 4.350,00 21.875,00 
G.2. Stručni nadzor nad izvođenjem radova 17.479,00 4.369,75 21.848,75 
G.3. Koordinator zaštite na radu II 4.000,00 1.000,00 5.000,00 

H 

Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih 
usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i 
provedbe nabave 
Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, 
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave 
prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa 
prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F 
(Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj). 
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 
10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova 
pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda G 
(Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i 
certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave) te upišite 
manji iznos. 

48.723,75 

I 

Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova 
Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj 
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u 
kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).  
Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u 
kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos. 

48.723,75 



STRANA 8                          „SLUŽBENI VJESNIK“                                                  BROJ 2 

J 

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja 
(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) 
Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura 
u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za 
mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ). 
Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u 
kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos. 

889.418,15 

K 

Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove 
Pojašnjenje: ukoliko je korisnik ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz lokalnih 
izvora) za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos 
dodijeljene/primljene državne potpore. 

0,00 

L 
Intenzitet javne potpore 
Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4. 
Pravilnika. 

100% 

M 

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja 
(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) 
Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj 
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u 
kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ). 
Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa (umnoška) 
oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda K. 

889.418,15 

N 
Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) 
Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85 

756.005,43 

O Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) 
Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15 

133.412,72 

II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

P 

Ukupni iznos neprihvatljivih troškova 
Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ... 
Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz 
EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja 
za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na 
kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale 
troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi 
prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi. 

0,00 

P.1. 
 

   
P.2. 

 
   

P.3. 
 

   

III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA 

Q 

Ukupni iznos projekta 
Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu 
iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od 
Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u 
navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ). 
Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 
eura u kunskoj protuvrijednost. 

889.418,15 

R Iznos vlastitih sredstava 
Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M. 0,00 
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7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA 
Općina Stara Gradiška u proteklih pet godina 
uspješno je provela projekte izgradnje sustava 
odvodnje u naseljima Uskoci i Gornji Varoš, projekt 
izgradnje sportskog objekta, projekt energetske 
obnove općinske zgrade, te projekte povećanja 
energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i 
povećanja korištenja obnovljivih izvora energije 
u/na obiteljskim kućama. 
Projekt će provoditi i po završetku projekta 
obnovljenim domom, kao dijelom svoje imovine, 
upravljati Općina Stara Gradiška.  
Projektni tim sastavljen je od zaposlenika Općine 
koji su sudjelovali u osmišljavanju i provedbi svih 
dosadašnjih projekta te u pripremi i provedbi plana 
održavanja poslovnih objekata i društvenih 
domova u vlasništvu općine. 
1. Velimir Paušić, dipl. ing. - voditelj projekta  

Zaduženje:   
- koordiniranje svih aktivnosti na provedbi 

projekta, 
- praćenje provedbe ugovora o izvođenju 

radova. 
2. Štefica Slovinac, VSS, pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Stara Gradiška 
Zaduženje:        
- provedba postupka javne nabave 
- kontrola ispravnosti i cjelovitosti 

dokumentacije. 
3. Željka Zečević, SSS,  referent za financije, 

računovodstvo i administrativne poslove 
Zaduženje:           
- kontrola dokumentacije (računi, situacije) 

izdanih od strane izvođača  radova, 
nadzora i dr. 

 
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA 

PROJEKTOM/OPERACIJOM  
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE 
Sredstva za financiranje upravljanja i održavanja 
realiziranog projekta osiguravaju se u Proračunu 
Općine Stara Gradiška sukladno godišnjem planu 
upravljanja imovinom.   
Projekt nema za cilj stvaranje profita. Prihode je 
moguće ostvariti namjenskim iznajmljivanjem 
doma vanjskim korisnicima fizičkim i pravnim 
osobama u komercijalne svrhe, po cijeni od 250,00 
kn/dan. Na godišnjoj razini planiraju se prihodi od 
iznajmljivanja u iznosu od 1.250,00 kn. 
Na godišnjoj razini planiraju se rashodi za 
održavanje objekta (električna energija, 
komunalne usluge, čišćenje, manji popravci) u 
ukupnom iznosu  od 3.000,00 kn. 

 
8.2.  ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/ 
           OPERACIJOM PET GODINA OD DANA 

KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 
U skladu sa zakonom propisanim zadaćama općine 
i Pravilnikom o unutarnjem redu Općine poslove 
održavanja i upravljanja realiziranim projektom 
obavljati će službenici i namještenici Jedinstvenog 
upravnog odjela: 
1. Štefica Slovinac, VSS, pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Stara Gradiška 
2. Željka Zečević, SSS,  referent za financije, 

računovodstvo i administrativne poslove 
3. Zdenko Lončarić, SSS, komunalni djelatnik  

 
9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA 

STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S 
LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 
ODABRANOG LAG-a 

Strateški razvojni program Općine Stara Gradiška 
za razdoblje od 2016. do 2020 godine,  Odluka o 
donošenju Strateškog razvojnog programa Općine 
Stara Gradiška za razdoblje od 2016. do 
2020.godine, KLASA: 320-01/15-01/01, URBROJ: 
2178/24-03-16-28 od 10. listopada 2016. god., 
Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 7/2016, 
http://www.staragradiska.com/v1/strateski-
razvojni-program/l  
Strateški cilj 1: Zaustavljanje depopulacije područja 
općine, Poglavlje 3, str. 89 
Prioritet 1.2. Unapređenje životnog standarda na 
području općine, str. 89 
Mjera 1.2.2 Poboljšanje društvene infrastrukture i 
sadržaja, str. 92 
 
10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE 

ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI 
DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S 
PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

Glavni projekt izvođenja radova na održavanju 
postojeće građevine, Broj TD: 40 – 264 
MAPA 1 Arhitektonski projekt, list 13 
MAPA 2 Projekt vodovoda i kanalizacije, str. 8 
MAPA 3 Elektrotehnički projekt, str. 12/50 
MAPA 4 Strojarski projekt, str 4/23 
 
4. 

Na temelju članka 35. alineja 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 
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109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 
137/15) i članka 32. Statuta općine Stara Gradiška 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška” 
br. 1/11 i 1/13) a u skladu s odredbom članka 202. 
stavak 1. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 
153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Općinsko 
vijeće Općine Stara Gradiška na 27. sjednici 
održanoj 06. travnja 2017. godine, donijelo je 

O   D   L   U   K   U 
o davanju odobrenja za sklapanje ugovora o 

prijenosu poslovnih udjela 
 

Članak 1.  
Odobrava se sklapanje ugovora o prijenosu 

poslovnog udjela trgovačkog društva Slavča d.o.o. 
Nova Gradiška, OIB 88106895548, Gajeva 56, Nova 
Gradiška sa prenositelja poslovnog udjela Grada 
Nova Gradiška na stjecatelja poslovnog udjela 
Općinu Stara Gradiška, upisanog u Knjizi poslovnih 
udjela Slavča d.o.o. pod rednim brojem 9., 
nominalne vrijednosti u iznosu od  2.642.200,00  
kuna, sukladno Odluci o davanju odobrenja za 
sklapanje ugovora o prijenosu poslovnih udjela 
koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Nova 
Gradiška, KLASA: 325-01/16-01/06, URBROJ: 
2178/15-01-16-4, dana 29. rujna 2016. godine. 
 

Članak 2. 
Odobrava se sklapanje ugovora o prijenosu 

poslovnog udjela u tvrtki Regionalni vodovod 
Davor-Nova Gradiška d.o.o. Davor, OIB 
37450963870, V. Nazora bb, Davor, sa prenositelja 
poslovnog udjela Općine Davor na stjecatelja 
poslovnog udjela Općinu Stara Gradiška upisanog u 
Knjizi poslovnih udjela Regionalni vodovod Davor-
Nova Gradiška d.o.o. Davor pod rednim brojem 7., 
nominalne vrijednosti u iznosu od  31.400,00  
kuna, sukladno Odluci o davanju odobrenja za 
sklapanje ugovora o prijenosu poslovnih udjela 
koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Davor, 
KLASA: 325-01/16-01/07, URBROJ: 2178/17-01-16-
01, dana 07. studenoga 2016. godine. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Općine Stara 
Gradiška“. 
 
KLASA: 940-01717-01/03 
URBROJ: 2178/24-03-17-2 
Stara Gradiška,  06. travnja 2017. god. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
PREDSJEDNIK 

       OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                Zvonko Pejaković, v.r.
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Izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška, Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1 
Telefon: 374 - 051 

Odgovorni urednik: Štefica Slovinac, dipl. politolog 
List izlazi prema potrebi 


