
 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 3/18) i Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 22/18) Općinski načelnik Općine Bukovlje na 23. sjednici 25. svibnja 2020. godine 
podnosi Općinskom vijeću Općine Bukovlje 

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17) 
propisano je da „trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne 
samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski 
za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju 
područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno 
opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave“ stoga se ovim Programom utvrđuje namjena i kontrola 
korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod 
Proračuna Općine Bukovlje za 2019 godinu. 

Članak 2. 

Za program su u Proračunu  Općine Bukovlje planirana sredstva u iznosu od 
50.000,00 kuna, a ostvareno  je 32.268,23 kn. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BUKOVLJE 

 

 

KLASA: 400-01/18-01/112 
URBROJ: 2178/25-01-20-2 
Bukovlje, 25. svibanj 2020. godine  

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Davor Petrik 

 



 Na temelju članka 25. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 3/18) i Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 22/18) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj 25. svibnja 2020. 
godine donosi  

 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.god. 
 
 

Članak 1. 
 

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu. 
 
 

Članak 2. 
 

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 
 
KLASA: 400-01/18-01/112 
URBROJ: 2178/25-02-20-3 
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine                                              
 
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Kovačević, inž.građ.  
  
 




