
Članak 3. Članak 8.

      Plaću službenika, odnosno namještenika Ova Odluka stupa na snagu danom 

čini umnožak koeficijenta složenosti poslova donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku 

radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu Brodsko-posavske županije“.

godinu radnog staža.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

Članak 4.

KLASA:021-01/15-01/1 

Visinu osnovice za obračun plaće URBROJ: 2178/12-03-01-02

službenika i namještenika u Jedinstvenom Velika Kopanica, 26. veljače 2015.g.

upravnom odjelu određuje općinski načelnik 

posebnom Odlukom. PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE 

Članak 5. VELIKA KOPANICA:

Marica Hosu, v.r.

Osim prava na plaću iz članka 3. ove 

Odluke, službenici i namještenici ostvaruju pravo 

na ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa 

u skladu s pozitivnim propisima, općim aktima 

općine Velika Kopanica i kolektivnim ugovorom 

koji se primjenjuje na državne službenike i 6.

namještenike.

Naknade plaća i druga materijalna prava ne 

mogu biti manja od onih koje se priznaju državnim Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o 

službenicima i namještenicima. komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 

26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

Članak 6. 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 

147/14) i članka 32. Statuta općine Velika 

Pojedinačna rješenja o plaći službenika i Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

namještenika donijet će osoba ovlaštena za županije“ broj 9/09 i 5/13.) Općinsko vijeće općine 

donošenje rješenja u roku od 30 dana od stupanja na Velika Kopanica na svojoj 15. sjednici održanoj 

snagu ove Odluke. dana 26. veljače 2015. godine donosi 

ODLUKU

Članak 7.

o izmjenama i dopunama Odluke o 

       Danom stupanja na snagu ove Oduke komunalnom redu na području općine 

prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun Velika Kopanica

plaće dužnosnika, službenika i namještenika u 

općini Velika Kopanica („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 15/2012). Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 13/13) mijenja se 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 3 Strana: 301



i nadopunjuje članak 19. tako da isti sada glasi: OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA
(4) 

„ Predmeti i objekti postavljeni na javne površine 
KLASA:363-01/15-01/7iz stavka 1. ovog članka, te na zemljišta i objekte uz 
UR.BROJ:2178/12-03-15-01javne površine suprotno odredbama ove Odluke 
Velika Kopanica, 26. veljače 2015.g.moraju se odmah ukloniti. 

(5)  Protupravno postavljeni predmeti i objekti 
PREDSJEDNICA uklonit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika 

OPĆINSKOG VIJEĆApreko treće osobe. 
OPĆINE 

(6) VELIKA KOPANICA:  Prisilno uklonjeni predmeti i objekti odvoze se 
Marica Hosu, v.r.na odgovarajuće mjesto (skladište) koje odredi 

općinski načelnik, a o čemu je komunalno 

redarstvo dužno obavijestiti vlasnika, ukoliko je 

isti poznat. 

(7) 
Ako komunalni redar ne može utvrditi tko je 

7.vlasnik protupravno postavljenog predmeta ili 

objekta, ostavit će na istom nalog nepoznatom 

vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od 8 
Na temelju odredbe članaka 3., 4., 11. i 15. (osam) dana.

Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 
(8) 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, Ukoliko vlasnik ili korisnik protupravno 

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 postavljenog predmeta ili objekta na javnoj 
i 147/14), odredbi članka 107. stavka 1. Zakona o površini ne ukloni u danom roku isti, uklanjanje će 
cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i obaviti Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih 
92/14), te članka 32. i 87. Statuta općine Velika djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske ukoliko ima preduvjete za obavljanje te vrste 
županije» br. 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine poslova ili fizička ili pravna osoba kojoj je općina 
Velika Kopanica na 15. sjednici održanoj dana 26. Velika Kopanica povjerila te poslove.
veljače 2015.g. donijelo je sljedeću

(9) 
Ako vlasnik ne preuzme predmet u roku od 30 

O D L U K U(trideset) dana od dana primitka obavijesti, uz 

predočenje dokaza o podmirenim troškovima 
o komunalnim djelatnostima na području uklanjanja i čuvanja (skladištenja) predmeta, 

općine Velika Kopanicaovlašćuje se Vlastiti pogon, fizička ili pravna osoba 

kojoj je Općina Velika Kopanica povjerila te 

poslove da može uklonjene predmete i objekte 
I. OPĆE ODREDBEprodati u sekundarne sirovine radi namirenja 

nastalih troškova ili neškodljivo uništiti.“
Članak 1.

Ovom Odlukom, sukladno odredbama Zakona o Članak 2.
komunalnom gospodars tvu, utvrđuju se 

komunalne djelatnosti koje su od značaja za općinu Ova Odluka stupa na snagu danom 
Velika Kopanica i način obavljanja tih komunalnih donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
djelatnosti.Brodsko-posavske županije“.
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