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- akti  župana: II.

Mandat  članovima  Upravnog  vijeća  je  

132. četiri (4)  godine.

Na  temelju  članka  24.  Zakona  o  III.

muzejima  (Narodne  novine  br.  142/98  i  65/09)  

i  čanka  56.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  Danom  stupanja  na  snagu  ovog  

(”Službeni v jesnik  Brodsko-posavske  županije”  Rješenja  dužnost  predsjednika  i  članova  

br.  15/13 - pročišćeni  tekst),  župan  Brodsko- Upravnog  vijeća  Muzeja  Brodskog  Posavlja  

posavske  županije  donio  je Slavonski  Brod,  razrješuju  se  članovi  Upravnog  

vijeća  imenovani  Rješenjem  o  imenovanju  

RJEŠENJE članova  Upravnog  vijeća  (”Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije”  br.  14/09  i  13/13).

o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća

Muzeja  Brodskog  Posavlja  Slavonski  Brod

III.

I. Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  

Za  članove  Upravnog  vijeća  Muzeja  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Brodskog  Posavlja  Slavonski  Brod,  imenuju  se:

Klasa  :  023-01/13-01/1126

1. Marko  Šimić,  za  predsjednika Urbroj:  2178/1-11-01/13-1

2. Mario  Lovrić,  za  člana Slavonski  Brod,  19.  studenoga  2013.

3. Ana  Rečić,  za  članicu

Župan

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
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133. III.

Danom  stupanja  na  snagu  ovog  

Na  temelju  članka  17.b)  Odluke  o  Rješenja  dužnost  predsjednika  i  članova  

osnivanju  Županijske  uprave  za  ceste  Upravnog  vijeća  Županijske  uprave  za  ceste,  

(”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  razrješuju  se  članovi  Upravnog  vijeća  

br. 5/97,  12/02  i  20/05)  i   čanka  56.  Statuta  imenovani  Rješenjem  o  imenovanju  članova  

Brodsko-posavske  županije  (”Službeni v jesnik  Upravnog  vijeća  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-

Brodsko-posavske  županije”  br.  15/13 - posavske  županije”  br.  14/09  i  19/12).

pročišćeni  tekst),  župan  Brodsko-posavske  

županije  donio  je

III.

RJEŠENJE

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  

Županijske  uprave  za  ceste vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Klasa  :  023-01/13-01/1125

I. Urbroj:  2178/1-11-01/13-1

Slavonski  Brod,  19.  studenoga  2013.

Za  članove  Upravnog  vijeća  Županijske  

uprave  za  ceste,  imenuju  se: Župan

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

1. Katica  Mišković,  predsjednica

2. Ljubica  Maksimčuk,  članica

3. Dragan  Matijević,  član

4. Marko  Perković,  član

II.

Upravno  vijeće  imenuje  se  na  mandat  

od  četiri  (4)  godine.
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OPĆINA  BEBRINA

16. II.

Početno stanje žiro-računa općine Bebrina 
na dan 1. 1. 2013.godine bilo je 1.403.559,12 kn. Na Te m e l j e m č l a n k a  7 3 .  Z a k o n a  o  
dan 30.6.2013.godine  stanje na žiro-računu iznosi 

financiranju jedinica lokalne i područne 1.342.082,84 kn.
(regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 

59/01) i članka 128. Zakona o proračunu (“Narodne 
III.novine”  96/03)  Općinsko vijeće općine Bebrina 

na 3. sjednici održanoj   1.10. 2013.godine  
Posebni dio godišnjeg obračuna u okviru donijelo je

bilance izvršenja Proračuna sadrži rashode po 
korisnicima i po osnovnim i posebnim namjenama.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna općine Bebrina

 za 2013. godinu

IV.

OPĆI DIO Općina Bebrina nije primala niti davala 
zajmove u periodu od 1.1.-30.6.2013.godine.

I.

Polugodišnjim  obračunom Proračuna 
općine Bebrina za 2013.godinu utvrðeni su ukupno V.
raspoloživi prihodi i primici, i  realizirani rashodi i 
izdaci i to: Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni 
Ukupni   prihodi i primici   1.368.163  kn pregled planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka 
Ukupni rashodi i   izdaci    1.369.656  kn Proračuna za 2013.godinu

Ukupni manjak prihoda 
i primitaka                    1.493  kn
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VI. prihoda i  izdataka bit ce objavljen u “Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Potraživanja opcine Bebrina na dan 

30.lipnja 2013.godine iznose 1.124.571,40 kn  a OPCINSKO VIJECE 

odnose se na potraživanja od zakupnine poslovnih OPCINE BEBRINA

prostora na podrucju opcine u iznosu 45.092,78 kn, 

zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu 173.351 Klasa: 400-01/13-01/

62 kn, komunalni doprinos  23.315,42 kn, Urbroj: 2178/02-03-13-1

komunalna naknada  882.811,58 kn. Bebrina, 1.10. 2013. godine

Obveze prema dobavljacima  za robu i usluge na dan 

30.6.2013. godine su podmirene. PREDSJEDNIK 

Iznos od  58.375,91 kn odnose se na jamcevine. OPCINSKOG VIJECA

Mijo Belegic, v.r.   

VII.

Polugodišnji  obracun  zajedno s  

usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

19.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 

19/13.) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09., 

2/11. i 3/13.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 3. sjednici održanoj 25.10. 2013. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o obvezi plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade 

Članak 1.

      U Odluci o obvezi plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 1/08.) tabelarni prikaz u članku 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Klasa:363-01/13-01/50

Urbroj:2178/04-03-13-1

Donji Andrijevci, 25.10.2013. godine

PREDSJEDNIK

Marin Degmečić, v.r.

Redni 

broj 
MJESNO GROBLJE 

Visina naknade u kunama za jedno grobno mjesto 

Domicilne osobe Nedomicilne osobe 

1. Donji Andrijevci 400,00 2.000,00 

2. Staro Topolje 200,00 2.000,00 

3. Sredanci 100,00 2.000,00 

4. Novo Topolje 100,00 2.000,00 
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20. Članak 4.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i važiti Odluka o obvezi plaćanja naknade za 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne korištenje mrtvačnice u Donjim Andrijevcima 

novine« br. 19/13.) i članka 29. Statuta općine Donji („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 1/08.).

županije“ br. 10/09., 2/11. i 3/13.), Općinsko vijeće 

općine Donji Andrijevci na 3. sjednici održanoj 

25.10. 2013. godine, donosi Članak 5.

ODLUKU        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

o obvezi plaćanja naknade za korištenje posavske županije“

mrtvačnica na području općine 

Donji Andrijevci OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Članak 1. Klasa:363-01/13-01/51

Urbroj:2178/04-03-13-1

      Ovom se Odlukom propisuje obveza plaćanja Donji Andrijevci, 25.10.2013. godine

naknade za korištenje mrtvačnica na području 

općine Donji Andrijevci. PREDSJEDNIK

Marin Degmečić, v.r.

Članak 2.

      Naknada za korištenje mrtvačnice prilikom 

održavanja pogreba utvrđuje se u iznosu od: 21.

- 250,00 kuna za mrtvačnicu u Donjim 

Andrijevcima,

- 150,00 kuna za mrtvačnicu u Starom Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o 

Topolju i socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 33/12.) i 

- 100,00 kuna za mrtvačnicu u Sredancima. članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 

Naknada iz prethodnog stavka plaća se u roku 8 dana („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 

od dana korištenja mrtvačnice. 10/09., 2/11. i 3/13.), Općinsko vijeće općine Donji 

Andrijevci, na 3. sjednici održanoj 25.10. 2013. 

godine, donosi

Članak 3. O D L U K U

      Naknada iz članka 2. Odluke prihod je Proračuna o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih 

općine Donji Andrijevci i koristi se u svrhu škola u školskoj godini 2013./2014. 

investicijskog održavanja mrtvačnica, te plaćanja 

troškova čišćenja, električne energije, komunalnih i Članak 1.

drugih usluga.

      Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način 

sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih 

 učenika srednjih škola u školskoj godini 2013./2014. 
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      Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove Članak 5.

točke podrazumijeva se prijevoz od mjesta 

prebivališta/boravišta učenika do mjesta škole i od       Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika 

mjesta škole do mjesta prebivališta/boravišta ostvaruje se na temelju potvrde škole kojom se 

(međumjesni prijevoz) i to sredstvima redovitog potvrđuje da je učenik u školskoj godini 2013./2014. 

putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i upisao, te da redovito pohađa srednju školu.

vlak).       Potvrda iz prethodnog stavka se dostavlja 

      Pod posebnim linijskim prijevozom učenika prijevozniku.

podrazumijeva se prijevoz učenika od i do škole       Odobreni iznos sufinanciranja uplaćuje se na 

autobusima na osnovi sklopljenog pisanog ugovora tekući ili žiro račun jednog od roditelja učenika.

između naručitelja prijevoza i prijevoznika na       U slučaju da je s prijevoznikom sklopljen pisani 

relacijama na kojima nije organiziran odgovarajući ugovor, odobreni iznos subvencije uplaćuje se na 

javni prijevoz. žiro račun prijevoznika.

      Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja 

prijevoza vlakom i autobusom općina će 

sufinancirati trošak prijevoza  vlakom. Članak 6.

      Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja 

Članak 2. u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“, a primjenjuje se za školsku godinu 

      Kriteriji za ostvarivanje prava sufinanciranja 2013./2014.

troškova javnog prijevoza su:

- da učenik ima prijavljeno prebivalište, odnosno OPĆINSKO VIJEĆE

boravište na području općine Donji Andrijevci i OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

- da je učenik u školskoj godini 2013./2014. upisao i 

redovito pohađa srednju školu. Klasa:023-01/13-01/46

      Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza Urbroj: 2178/04-03-13-1

prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje Donji Andrijevci, 25.10.2013.

učenik koji je smješten u učeničkom domu.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 3. Marin Degmečić, v.r.

      Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove 

Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova 

prijevoza u iznosu 25% cijene mjesečne učeničke 

karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste 

usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave, 

praktične nastave, odnosno stručne prakse.

Članak 4.

      Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u 

Proračunu općine Donji Andrijevci za 2013. godinu 

a potrebno ih je osigurati i Proračunom općine za 

2014. godinu.
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22. 23.

Na temelju članka 79. i 81. Zakona o Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o 

lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12.) i poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« br. 

članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 39/13.) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

10/09., 2/11. i 3/13.) Općinsko vijeće općine Donji 10/09., 2/11. i 3/13.), Općinsko vijeće općine Donji 

Andrijevci na 3. sjednici od 25.10. 2013. godine, na Andrijevci na 3. sjednici održanoj 25.10. 2013. 

prijedlog Mandatnog povjerenstva donosi godine, donosi

Z A K L J U Č A K ODLUKU

o mirovanju vijećničkog mandata o određivanju predstavnika općine Donji 

i početku obnašanja dužnosti zamjenika Andrijevci u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na 

vijećnika poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske

I

I

Dana 10. rujna 2013. započinje mirovanje mandata 

vijećnika Branka Maričića (HSU).       Za predstavnika općine Donji Andrijevci u 

Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom 

zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske određuje 

II se Andrija Babić.

Dužnost vijećnika započinje obnašati II

zamjenik vijećnika Alojz Franjić (HSU) 10. rujna 

2013.        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“

III

OPĆINSKO VIJEĆE

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Brodsko – posavske županije“.

Klasa:320-01/13-01/27

OPĆINSKO VIJEĆE Urbroj:2178/04-03-13-1

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI Donji Andrijevci, 25.10.2013. godine

KLASA:023-01/13-01/45 PREDSJEDNIK

URBROJ:2178/04-03-13-1 Marin Degmečić, v.r.

Donji Andrijevci, 25.10.2013.

PREDSJEDNIK

Marin Degmečić, v.r.
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24. 25.

Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o Na temelju članka  108. i 109. stavak 2 

poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« br. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 

39/13.) i članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci 136/12) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije» 

10/09., 2/11. i 3/13.), načelnik općine Donji br. 10/09., 2/11. i 3/13.), Općinsko vijeće općine 

Andrijevci dana 25.10. 2013. godine, donosi Donji Andrijevci na 3. sjednici od 25.10.2013. 

godine donosi

ODLUKU

ODLUKU

o određivanju predstavnika općine Donji 

Andrijevci u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Proračuna općine Donji Andrijevci 

Republike Hrvatske za 2013. godinu

I I

      Za predstavnika općine Donji Andrijevci u       Ovom Odlukom prihvaća se polugodišnji 

Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom obračun Proračuna općine Donji Andrijevci za 2013. 

zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske određuje godinu.

se Milan Šulter.

II

II

      Polugodišnjim obračunom Proračuna za 2013. 

       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a godinu utvrđeni su 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“ PRIHODI PRORAČUNA 

OSTVARENI U 

OPĆINSKI NAČELNIK RAZDOBLJU OD 

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI 1. 1.-30. 6. 2013. GOD. 1.460.516

Klasa:320-01/13-01/27 UKUPNO RASPOLOŽIVI 

Urbroj:2178/04-03-13-2 PRIHODI 1.460.516

Donji Andrijevci, 25.10.2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Marijanović, v.r. III

      Rashodi prema pozicijama Proračuna u 

razdoblju od 1.1.-30.6.2013. god. utvrđeni su u 

iznosu od 1.313.015 kn.   
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IV VIII

      Razlika između raspoloživih prihoda i rashoda       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

iznosi 147.501  kn što ujedno predstavlja višak  objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko- 

prihoda.  posavske županije».

V

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

      Stanje žiro računa na dan 30.6. 2013. iznosi  OPĆINSKO VIJEĆE

97.192 kn.

Klasa: 400-01/13-01/17

Urbroj: 2178/04-03-13-1

VI Donji Andrijevci, 25.10.2013. godine

      Općina Donji Andrijevci u 2013. godini nije PREDSJEDNIK

primala niti davala zajmove. Marin Degmečić, v.r.

VII

      Sastojak polugodišnjeg obračuna  Proračuna za 

2013. godinu su:

-     Usporedni pregled planiranih i ostvarenih 

prihoda i rashoda 

- Izvještaj o prihodima i rashodima, 

primicima i izdacima 

- Izvještaj o novčanim tijekovima 

- Izvještaj o obvezama 
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36. koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i 

spašavanja (u daljnjem tekstu: Stožer). 

 

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 

spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04, 79/07 i Članak 2.

38/09 i 127/10), članka 4. i 10. Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i S t o ž e r  j e  s t r u č n o ,  o p e r a t i v n o  i  

spašavanja („Narodne novine“, br. 40/08 i 44/08) i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se 

vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 09/09 i kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, 

05/13), Općinsko vijeće općine Garčin na 2. katastrofe i velike nesreće.

sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine donosi Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže 

općinski načelnik.

ODLUKU Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u 

pravilu, putem nadležnog Županijskog centra 112.

o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite Stožerom rukovodi općinski načelnik.

i spašavanja općine Garčin 

Članak 1. Članak 3.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuju 

spašavanja za područje općine Garčin radi se:

OPĆINA  GARČIN
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1. Željko Norac – načelnik Stožera, zamjenik Članak 6.

načelnika općine

2. Ivan Škuljević – član, predstavnik Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

3. Tatjana Čaldarević-Opačak – član, Brodsko-posavske županije“.

doktorica opće medicine

4. Darko Perković – član, doktor veterine OPĆINSKO VIJEĆE

5. Ivan Aračić – član, predstavnik Policijske OPĆINE GARČIN

uprave

6. Miroslav Štefanac – član, zapovjednik Klasa: 021-01/13-01/9 

VZO Garčin Urbroj: 2178/06-01-13-01

7. Josip Dubac – član, predstavnik Općinskog Garčin, 12. rujna 2013.

vijeća

8. Alen Štefančić – član, predstavnik Predsjednik

Općinskog vijeća Općinskog vijeća:

Mato Jerković, v.r.

Članak 4.

Administrativno-tehničke poslove za 

potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel 

općine Garčin.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera 

zaštite i spašavanja općine Garčin („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 15/09).
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44.  II

 Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 10.001,00 

Na temelju članka 391. Zakona o kn, od kojeg iznosa će se odbiti iznos uplaćene 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne jamčevine od 1.000,00 kn.

novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 

114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) III

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07 i 125/08) i čl. 40. Statuta općine  Na temelju ove Odluke općinski načelnik općine 

Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Gornja Vrba će u ime općine Gornja Vrba kao 

županije“ br. 9/09, 09/11 i 3/13), donosim sljedeću: prodavatelja sklopiti s kupcem ugovor o 

kupoprodaji nekretnine iz članka I ove Odluke.

 ODLUKU

 o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu 

općine Gornja Vrba  IV

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

 I objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

 Općina Gornja Vrba prodaje HEP Operator 

distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski KLASA:406-01/09-01/10

Brod, Petra Krešimira IV br.11, Slavonski Brod, URBROJ:2178/28-01-13/10

kao najpovoljnijem ponuditelju građevinsko U Gornjoj Vrbi, 13.11.2013.

zemljište u K.O. Vrba označeno kao kč. br. 744/2, 

trafostanica i dvorište u Ul. braće Radića, površine OPĆINSKI NAČELNIK:

40 m2, upisana u zk. ul. 1403 K.O. Vrba. IVAN VULETA, dipl.ing., v.r.

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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45. 1. Koncesija za obavljanje pogrebnih poslova

– broj: 1 koncesija

– rok: 5 godina

Na temelju članka 56. stavak 2. Zakona o – početak: 1.3.2014.

koncesijama ("Narodne novine", broj 143/12.) i – procijenjena godišnja naknada: 3000,00 kuna

članka 40. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni Pravna osnova za davanje koncesije je Odluka o 

vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 09/09, komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 

3/13), općinski načelnik općine Gornja Vrba na temelju koncesije («Službeni vjesnik Brodsko-

donosi: posavske županije» br. 12/08, 18/09).

 GODIŠNJI PLAN 

 III.

davanja koncesija u 2014. godini

 Ovaj Plan dostavlja se Ministarstvu financija.

 I.  IV.

 Godišnjim planom davanja koncesija u 2014. 

godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 

planirani broj koncesija na području općine Gornja objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

Vrba u 2014. godini, vrste koncesije, rokovi na koje posavske županije».

se pojedine koncesije planiraju dati, pravna osnova 

za davanje koncesije i procijenjena godišnja KLASA: 363-01/13-01/23

naknada za pojedine koncesije. URBROJ: 2178/28-01-13-1

Gornja Vrba, 5.12. 2013.godine

 II. OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r. 

U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog 

gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju 

k o m u n a l n i h  d j e l a t n o s t i  s  o d r e đ e n i m  

koncesionarima, utvrđuje se Plan davanja 

koncesija za 2014. godinu, kako slijedi:
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24. Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 

Na temelju članka 29. Statuta općine danom donošenja i objavit će se u „Službenom 

Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni vjesniku Brodsko – posavske županije“.

Statuta („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije“ br. 12/09 i 6/13) Općinsko vijeće općine OPĆINSKO VIJEĆE 

Klakar na svojoj 4. sjednici održanoj 5. studenog  OPĆINE KLAKAR

2013. godine donijelo je

Klasa: 021-05/13-02/27

IZMJENE I DOPUNE Ur. broj: 2178/07-02-13-1

Klakar, 5. studenoga 2013.g.

Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara za općinu PREDSJEDNIK 

Klakar OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Članak 1.

          U Procjeni ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara na stranici 51. 

poglavlje 3.2. „Potrebe snaga za zaštitu i 

spašavanje“ , u 2. stavku teksta  „sa najmanje 30 

pripadnika“ mijenja se i glasi „s 29 pripadnika“.

OPĆINA  KLAKAR
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25. Članak 3.

Proračunom općine Klakar za 2013.godinu 

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o osigurana su sredstva za redovito godišnje 

financiranju političkih aktivnosti i izborne financiranje političkih stranaka u Općinskom 

promidžbe  ("Narodne novine" broj 24/11., 61/11., vijeću u iznosu od 12.000,00 kuna.

27/13) i članka 29. Statuta općine Klakar i   

Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine 

Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske Članak 4.

županije" 12/09. i 6/13.),  Općinsko vijeće općine 

Klakar na svojoj 4.  sjednici održanoj dana 5. Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na 

studenog 2013. godine, donijelo je: način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 

vijećnika u Općinskom vijeću, te da pojedinoj 

ODLUKU političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno 

broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih Općinskog vijeća.

stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u  

Općinskom vijeću općine Klakar za 2013.god.

Članak 5.

Članak 1. S obzirom na netom održane lokalne izbore u 

svibnju 2013. godine, sredstva iz članka 3. ove 

Ovom  se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za Odluke rasporedit će se razmjerno, tj. za šest 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka mjeseci, odnosno 50% navedenog iznosa 

zastupljenih u Općinskom vijeću općine Klakar, rasporedit će se sukladno starom sazivu Općinskog 

(dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz Proračuna vijeća, dok će se 50% iznosa iz članka 3. ove 

općine Klakar za 2013.godinu. Odluke rasporediti sukladno novom sazivu 

 Općinskog vijeća. 

Članak 2.

Članak 6.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna općine Klakar za 2013.godinu imaju Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se 

političke stranke koje imaju najmanje jednog političkim strankama i nezavisnim vijećnicima 

vijećnika u Općinskom vijeću. Općinskog vijeća kako slijedi:

 

Saziv Općinskog vijeća siječanj-lipanj 2013.god

R. 
br 

Naziv političke stranke 
Broj članova u trenutku 

konstituiranja 
Raspoređena 

sredstva (u KN) 
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 5 2.500,00 
2. Hrvatska stranka prava – HSP 5 2.500,00 

3. Nezavisna lista – Nositelj  Marko Kudrić 2 1.000,00 
4. Hrvatska seljačka stranka – HSS 1 500,00 

UKUPNO 13 6.500,00 
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Članak 7.  OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

Raspoređena sredstva doznačuju se političkim 

strankama na račune, a nezavisnim vijećnicima na Klasa: 021-05/13-02/26

njihove posebne račune, najkasnije do 31.prosinca Ur. broj: 2178/07-02-13-1

tekuće godine. Klakar, 5. studenoga 2013.g.

 

PREDSJEDNIK 

Članak 8. OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“.

 

R.b
r 

Naziv političke stranke 
Broj članova u 

trenutku 
konstituiranja 

Raspoređena 
sredstva (u KN) 

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 5 2.500,00 
2. Lista grupe birača – Nositelj Ivan Kudrić 3 1.500,00 
3. Hrvatske demokratski sabor Slavonije i Baranje – HDSSB 1 500,00 
4. Hrvatska seljačka stranka – HSS 1 500,00 
5. Lista grupe birača – Nositelj Marko Kudrić 1 500,00 

UKUPNO 11 5.500,00 
 

Saziv Općinskog vijeća srpanj-prosinac 2013.god.
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OPĆINA  ORIOVAC

79. tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za 

područje općine Oriovac.

Na temelju članka 3. Zakona o vatrogastvu 

(N.N. br. 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i Članak 2.

80/10), članka 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 

br. 92/10) i članka 32. Statuta općine Oriovac Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na posavske županije".

3.sjednici održanoj  10.10.2013.godine donosi

OPĆINSKO VIJEĆE 

ODLUKU OPĆINE ORIOVAC

o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Klasa: 022-01/13-01/65

tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara Urbroj: 2178/10-01-13-1

za područje općine Oriovac Oriovac,   10.10.2013.godine.          

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Članak 1. OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i 
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80. 81.

Na temelju članka 32. Statuta općine Na temelju članka 32. Statuta općine 

Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine županije" br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine 

Oriovac na 3. sjednici održanoj  10.10.2013.godine Oriovac na 3. sjednici održanoj  10.10.2013.godine 

donosi donosi

ODLUKU ZAKLJUČAK

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o usvajanju Izvješća o radu načelnika općine 

o izvršenju Proračuna općine Oriovac Oriovac za razdoblje 

na dan 30.6.2013.godine. siječanj – lipanj 2013.godine

Članak 1. I

Usvaja se polugodišnji izvještaj o Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja 

izvršenju Proračuna općine Oriovac na dan 30. 6. Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za 

2013.godine. razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine.

Članak 2. II

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku vjesniku Brodsko-posavske županije".

Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORIOVAC

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/13-01/67

Klasa: 022-01/13-01/66 Urbroj: 2178/10-01-13-1

Urbroj: 2178/10-01-13-1 Oriovac,  10.10.2013.godine.

Oriovac,   10.10.2013.godine.          

PREDSJEDNIK VIJEĆA

PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

OPĆINE ORIOVAC Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.
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82. Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom 

Na temelju članka 7. st.2. Zakona o vijeću raspoređuje se sredstva osigurana u 

financiranju političkih aktivnosti i izborne Proračunu općine Oriovac za 2013.godinu na način 

promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11 i 27/13) i članka utvrđen u članku 3. ove Odluke u iznosima kako 

32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik slijedi:

Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko 

vijeće općine Oriovac na 3. sjednici održanoj   - Hrvatska seljačka stranka – HSS    

10.10.2013.godine donijelo je 23.333,36 kuna

- Hrvatska demokratska zajednica – HDZ   

13.333,32  kuna

ODLUKU - Socijaldemokratska partija Hrvatske – 

o raspoređivanju sredstava za financiranje SDP   3.333,33  kuna

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom - Hrvatska stranka prava – HSP  A.S  

vijeću općine Oriovac za 2013.godinu. 3.333,33 kuna

- Hrvatski demokratski savez Slavonije i 

Baranje – HDSSB  6.666,66  kuna

Članak 1. ______________________

Ukupno:   50.000,00  kuna

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću općine Oriovac za 2013.godinu Članak 6.

koja se osiguravaju u Proračunu općine Oriovac za 

2013.godinu. Sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuju se na 

žiro račun političke stranke tromjesečno u 

jednakim iznosima.

Članak 2.

U Proračunu općine Oriovac za 2013.godinu Članak 7.

osigurana su sredstva za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

Oriovac u iznosu od 50.000,00  kuna. objavit  će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

Članak 3. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 

jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj Klasa: 022-01/13-01/64

stranci pripadaju sredstva razmjeno broju njenih Urbroj: 2178/10-01-13-1

članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Oriovac,  10.10.2013.godine.

Općinskog vijeća.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Članak 4. Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos 

sredstava od 3.333,33  kuna.
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83. javnog natječaja za prodaju nekretnina u 

vlasništvu općine Oriovac

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, Članak 1.

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 

146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 32. Statuta U Odluci o raspisivanju javnog natječaja za 

općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko- prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac sa 

posavske županije" br. 10/09 i 7/13), Općinsko 23.sjednice održane 18.3.2013.godine (u daljnjem 

vijeće općine Oriovac na 3. sjednici održanoj tekstu: Odluka o raspisivanju javnog natječaja) 

10.10.2013.godine donosi članak 1. mijenja se i glasi:

ODLUKU „Pristupa se prodaji nekretnina u vlasništvu općine 

o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju Oriovac i to:

Nekretnina Površina Vlasništvo z.k.ul.br. Lokacija Ukupno kn 
(početna 
cijena) 

k.č.br. 151/1A, 
oranica, ul. 
V.Becića 

262,00 m2 1/1 1301 k.o. Oriovac  
2.620,00 

k.č.br. 301/3 
oranica, 
Topolovac 

2.084,40 m2 1/1 33 k.o. Radovanje  
20.844,00 

k.č.br. 79/22a 
pašnjak,  

3.742 m2 1/1 1301 k.o. Oriovac 7.484,00 
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Članak 2. 84.

Članak 4. Odluke o raspisivanju javnog 

natječaja mijenja se i glasi: Na temelju članka 32. Statuta općine 

„Postupak javnog nat ječaja provest  će Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće 

prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke, a općine Oriovac na 3. sjednici održanoj 

prema uvjetima utvrđenim ovom Odlukom u 10.10.2013.godine. donosi 

sastavu:

IZMJENU RJEŠENJA

1. Dragica Vučković

2. Igor Vračić o imenovanju Povjerenstva za odabir 

3. Pavao Haring najpovoljnijih ponuda za kupnju nekretnina u 

poduzetničkoj zoni „Čaplja“ 

Članak 3.

I.

Ove Izmjene i dopune Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja stupaju na snagu U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za 

osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom odabir najpovoljnijih ponuda za kupnju nekretnina 

vjesniku Brodsko-posavske županije". u poduzetničkoj zoni „Čaplja“, Klasa: 022-01/13-

01/28, Urbroj: 2178/10-01-13-1, od 18. 3. 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE godine, točka I. mijenja se i glasi:

OPĆINE ORIOVAC „U Povjerenstvo za odabir ponuda za kupnju 

nekretnina u poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u 

Klasa: 022-01/13-01/69 Oriovcu  imenuju se:

Urbroj: 2178/10-01-13-1 1. Jadranko Mličević

Oriovac,   10.10.2013.godine.          2. Anica Hemen

3. Darija Jandik

PREDSJEDNIK VIJEĆA 4. Mirko Beketić

OPĆINE ORIOVAC 5. Vlatko Klarić

Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

II.

Ova  izmjena  Rješenja objavit će se u 

"Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/13-01/68

Urbroj: 2178/10-01-13-1

Oriovac,  10.10.2013.godine. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.
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85. G R A D N J E  K O M U N A L N I H  V O D N I H  

GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH 

KORISNIKA“,  Glava VII. „NADZOR“,  i Glava 

Temeljem članka 138. Zakona o VIII. „PREKRŠAJNE ODREDBE“, brišu se, a 

izmjenama i dopunama Zakona o vodama (N.N. br. Glava IX. postaje Glava V. 

56/13) i članka 32. Statuta općine Oriovac 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na Članak 6.

3.sjednici održanoj  10.10.2013.godine donosi

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

ODLUKU priključenju na komunalne vodne građevine stupa 

na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 

o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

komunalne vodne građevine županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 1. OPĆINE ORIOVAC

Člankom 1. Odluke o priključenju na Klasa: 022-01/13-01/70

komunalne vodne građevine ("Službeni vjesnik Urbroj: 2178/10-01-13-1

Brodsko-posavske županije" br. 15/2011) mijenja Oriovac,  10.10. 2013.godine. 

se i glasi:

„Ovom Odlukom utvrđuje se: PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC- postupak i uvjeti priključenja građevina i 
Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.drugih nekretnina na komunalne vodne 

građevine i 

- obveza i rokovi priključenja.“

Članak 2.
86.

Članak 8. briše se.

Na temelju članka 12. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« Članak 3.
broj 39/13), i članka 4. Pravilnika o agrotehničkim 

mjerama »Narodne novine« broj 43/10), članka8. U članku 13. st.3. i 4. brišu se.
stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne 

novine« broj 92/10) i članka 36. Statuta općine 

Oriovac (»Službeni  vjesnik Brodsko posavske  Članak 4.
županije« broj 10/09 i 7/13) ,Općinsko vijeće 

općine Oriovac, na 3. sjednici održanoj dana   Članak 14. briše se.
10.10.2013. godine, donosi

ODLUKUČlanak 5.

o agrotehničkim mjerama, mjerama za Cijela Glava V. „NAKNADA ZA 
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i PRIKLJUČENJE“, Glava VI. „FINANCIRANJE 
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mjerama zaštite  od požara na 1. Minimalna razina obrade i održavanja 

poljoprivrednom zemljištu u općini Oriovac poljoprivrednog zemljišta

Članak 4.

I. OPĆE ODREDBE

Minimalna razina obrade i održavanja 

Članak 1. poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva 

provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne 

Ovom Odlukom propisuju se potrebne tehnologije, a posebno:

agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi - redovito obrađivanje i održavanje 
p r o p u š t a n j e  t i h  m j e r a  n a n i j e l o  š t e t u  poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj 
poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili vrsti, odnosno katastarskoj kulturi 
smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za poljoprivrednog zemljišta,
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te - održavanje i poboljšanje plodnosti  tla,
mjere zaštite od požara na poljoprivrednom - održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
zemljištu. - održavanje maslinika, voćnjaka i 

vinograda u dobrom stanju.

Članak 2.

2. Sprečavanje zakorovljenosti i
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se 

 obrastanja višegodišnjim raslinjem
sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, 

livade, pašnjaci, maslenici, vinogradi, ribnjaci, 
Članak 5.

trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može 

privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
U cilju sprečavanja zakorovljenosti i 

obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici su 

dužni primjenjivati odgovarajuće agrotehničke 
II. AGROTEHNIČKE MJERE

mjere obrade tla i njege usjeva i nasada i to naročito 

sljedeće mjere:
Članak 3.

- redovito okopavati i kositi travu i korov, te 
P o d  a g r o t e h n i č k i m m j e r a m a  n a  

krčiti višegodišnje raslinje,
poljoprivrednom zemljištu smatraju se:

- s p a l j i v a n j e m u n i š t a v a t i  k o r o v  i  

višegodišnje raslinje u skladu s odredbama 1. minimalna razina obrade i održavanja 
ove Odluke koje se odnose na zaštitu od poljoprivrednog zemljišta,
požara,2. sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja 

- u neposrednoj blizini međa kositi travu i višegodišnjim raslinjem,
korov kako ne bi došlo do ometanja 3. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
susjednih kultura.4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

5. održavanje organske tvari u tlu,

6. održavanje povoljne tvari u tlu,
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina7. zaštita od erozije.

Članak 6.

Vlasnici su dužni provoditi postupak za 

suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno 
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mjerama propisanim posebnim propisima za 6. Održavanje strukture tla

zaštitu bilja.

Nakon provedenog postupka iz stavka 1. Članak 10.

ovog članka vlasnici su dužni uništiti ambalažu od 

korištenja sredstava za zaštitu bilja, odnosno Korištenje mehanizacije na poljoprivred-

odlagati sukladno uputama proizvođača koje su nom zemljištu mora biti primjereno stanju i 

priložene uz ta sredstva. svojstvima zemljišta tako da se u uvjetima mokrog i 

vodom natopljenog zemljišta preporučuje 

izbjegavanje obrade i provoza mehanizacije.

4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 7. 7. Zaštita od erozije

Vlasnici su dužni sa zemljišta ukloniti sve Članak 11.

biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja 

biljnih bolesti ili štetočina u određenom U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta 

agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi. od erozije određuju se sljedeće mjere:

- zabrana sječe dugogodišnjih nasada 
Članak 8. podignutih radi zaštite tla od erozije 

vodom, osim sječe iz agrotehničkih 
Korištenje i uništavanje biljnih ostataka razloga,

obuhvaća: - zabrana preoravanja livada i pašnjaka i 
- obvezu uklanjanja biljnih ostataka s neobrađenih površ ina na s t rmim 

poljoprivrednog zemljišta, zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice 
- kompostiranje korisnih biljnih ostataka, s jednogodišnjim kulturama,

- obvezu odstranjivanja biljnih ostataka - zabrana skidanja humusnog, odnosno 

nakon čišćenja kanala, međa i poljskih oraničnog sloja na poljoprivrednom 

putova, kao i nakon sječe i čišćenja šuma zemljištu, osim u slučaju prenamjene 

koje graniče s poljoprivrednim zemljištem poljoprivrednog zemljišta,

Uništavanje biljnih ostataka paljenjem poduzima - zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura, 
se uz provođenje mjera zaštite od požara odnosno obveza sadnje dugogodišnjih 
sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom. nasada i višegodišnjih kultura,

- zatravljivanje strmog zemljišta.

5. Održavanje razine organske tvari u tlu Radi ostvarivanja svrhe iz stavka 1. ovog članka 

vlasnici su dužni održavati pregradne suhozide 
Članak 9. (gromače) na mjestima gdje postoji neposredna 

opasnost od pomicanja ili urušavanja tla.
Organska tvar u tlu održava se privođenjem 

minimalnog trogodišnjeg plodoreda prema 

pravilima struke. III. MJERE ZA UREĐIVANJE I 

ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 

RUDINA

Članak  12.

Kao mjere za uređivanje i održavanje 
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poljoprivrednih površina propisuju se: Pod održavanjem poljskih putova smatra 

se naročito:

1. održavanje živica i međa, - redovito održavati i uređivati poljske 
2. održavanje poljskih putova, putove tako da ne ometaju provođenje 
3. uređivanje i održavanje kanala, a g r o t e h n i č k i h  m j e r a  i  p r o l a z a k  
4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih parcela, vatrogasnog vozila,
5. sadnja i održavanje  vjetrobranih pojasa. - nasipavati oštećene dionice i udarne rupe 

odgovarajućim materijalom,

- čistiti poljske putove od korova i vršiti 
1. Održavanje živica i međa sječu pojedinih stabala, grmlja ili grana 

koje sprečavaju korištenje poljskog puta,
Članak 13. - čistiti i održavati odvodne kanale i 

propuste,
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji 

- održavati živicu i drugo raslinje uz poljske 
zasade živicu dužni su je redovito održavati i 

putove.
orezivati na način da spriječe njihovo širenje na 

susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje 

susjednih parcela, prerastanje živice na visinu 
Članak 15.

iznad 1 m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne 

ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog 
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti 

puta.
do uništavanja poljskih putova, a naročito:

Živice uz poljske putove i međe mogu se 
- preoravanje poljskih putova,

zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog puta, 
- sužavanje poljskih putova,odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,50 m, te se u 
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela 

putove,moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 
- nanošenje zemlje ili raslinja na poljske 1 m.

putove prilikom obrađivanja zemljišta,Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni 
- skretanje oborinskih i drugih voda na su održavati međe tako da budu vidljivo označene, 

očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne poljske putove.
ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Živica ne može služiti kao međa između 

poljoprivrednih površina. 3. Uređivanje i održavanje kanala
Za ograđivanje parcela na međama 

zabranjuje se korištenje bodljikave žice i Članak 16.
armaturnih mreža.

U cilju održavanja kanala u funkciji 

odvodnje suvišne vode vlasnici su dužni održavati i 
2. Održavanje poljskih putova čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako 

da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje 
Članak 14. korovom, odnosno omogući prirodni tok voda.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog 

zemljišta koriste se poljski putovi.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su 

zajednički brinuti o održavanju poljskih putova 

koje koriste.
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4. Sprečavanje zasjenjivanja susjednih - dobiti odobrenje Vatrogasne zajednice 
čestica općine Oriovac o mjestu i vremenu 

spaljivanja,
Članak 17. - spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje 

je udaljeno najmanje 200 m od ruba 
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od 

parcela na kojima se vrši poljoprivredna krošnji stabala i nasada na susjednim 
proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja parcelama,
neposredno uz među. - tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja 

korova i biljnog otpada mora se očistiti od 

trave i drugog gorivog materijala,
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih - spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje 

pojasa
su zapalile vatru, i to od zapaljenja vatre do 

njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe 
Članak 18.

moraju imati osnovna sredstva i opremu za 

početno gašenje požara (lopata, kanta 
R a d i  u r e đ i v a n j a  i  o d r ž a v a n j a  

napunjena vodom i sl.),
poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima 

- nakon sagorijevanja osobe su dužne 
je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili 

pregledati mjesto loženja i ostatke  
duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna 

sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.
proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas 

zemljišta zasaditi stablašicama.

Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici su 
Članak 21.

dužni redovito održavati i obnavljati.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje 

korova i biljnog otpada na poljoprivrednom 
IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

zemljištu u razdoblju od 1.lipnja do 31.listopada 

tekuće godine.
Članak 19.

R a d i  s p r e č a v a n j a  p o ž a r a  n a  
V. NADZOR

poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni:

- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, 
Članak 22.

kanale, te poljske i šumske putove,

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon Nadzor nad provođenjem ove Odluke 
provedenih agrotehničkih mjera i nakon obavljat će poljoprivredni  redari, poljoprivredni 
žetve, berbe i sl. najkasnije do 1.lipnja inspektori i inspektori zaštite od požara.
tekuće godine,

- uz međe preorati ili očistiti zemljište 

zatravljeno suhim biljem i biljnim VI.  KAZNENE ODREDBE
otpadom.

Članak 23.

Članak  20. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 

kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
Prilikom uništavanja korova i biljnog - ne provodi mjere minimalne razine obrade 

otpada vlasnici su dužni: i održavanja poljoprivrednog zemljišta 
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sukladno članku 4. Odluke, Brodsko-posavske županije".

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se - ne sprečava zakorovljenost i obraslost 
izvan snage Odluka o agrotehničkim  mjerama, višegodišnjim raslinjem sukladno članku 
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 5. Odluke,
rudina i mjerama zaštite od požara na - ne poduzima mjere suzbijanja biljnih 
poljoprivrednom zemljištu  u općini Oriovac bolesti i štetočina sukladno članku 6. 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.  Odluke,
10/12).- ne uništava biljne ostatke sukladno članku 

8. I članku 9. Odluke,
OPĆINSKO VIJEĆE - ne provodi mjere zaštite od erozije 
OPĆINE ORIOVAC

sukladno članku 12. Odluke

- ne uređuje i održava živicu i međe 
Klasa: 022-01/13-01/71

sukladno članku 13. Odluke,
Urbroj: 2178/10-01-13-1

- ne održava poljske putove sukladno članku 
Oriovac,   10.10.2013.godine.          

14. Odluke,

- provodi radnje iz članka 15. Odluke, PREDSJEDNIK VIJEĆA
- ne uređuje i održava kanale sukladno OPĆINE ORIOVAC

članku 16. Odluke, Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.
- ne sprečava zasjenjivanje susjednih 

parcela sukladno članku 17. Odluke,

- ne provodi mjere sadnje i održavanja 

vjetrobranskih pojasa sukladno članku 18. 

Odluke,
87.- ne provodi mjere zaštite od požara 

sukladno članku 18. Odluke,

- ne poduzima mjere iz članka 19. Odluke,
Na temelju članka 9. st.1. Zakona o - obavlja zabranjene radnje iz članka 20. 

naseljima (N.N. br. 54/88) i članka 32. Statuta Odluke.
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 10/09 i 7/13), Općinsko Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn 
vijeće općine Oriovac na 3. sjednici održanoj  kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za 
10.10.2013.godine donosiprekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 1.500,00 kn kaznit će se 
ODLUKUfizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja 

drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka 
o imenovanju ulice u naselju Oriovac1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se 

fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se ime ulice u VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
K.O. Oriovac i to:

- „Surdučka ulica“ – k.č.br. 2295 i 2316, s Članak 24.
početkom od raskrižja s ulicom Vladimira Becića 

od k.č.br. 817 s desne strane i k.č.br. 164 s lijeve Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
strane prema sjeveru.dana objavljivanja u "Službenom vjesniku 
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Članak 2. ODLUKU

Grafički prikaz iz čl.1. sastavni je dio ove o izradi Strategije razvoja općine Oriovac

Odluke i nije predmet objave.

I.

Članak 3.

Donosi se Odluka o izradi Strategije 

Ime ulice iz čl.1. ove Odluke označit će se razvoja općine Oriovac.

pločom s imenom ulice, koja se postavlja u skladu s 

posebnim propisima.

Svaka zgrada, odnosno kuća mora biti II.

obilježena brojem u skladu s posebnim propisima.

Cilj izrade Strategije je da se utvrde ciljevi 

razvoja, da Strategija bude provediva u praksi i da 

Članak 4. pridonese unapređenju razvoja općine Oriovac u 

svim segmentima.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije". III.

OPĆINSKO VIJEĆE Strategija razvoja općine Oriovac mora 

OPĆINE ORIOVAC sadržavati:

- sadašnje stanje na području općine Oriovac
Klasa: 022-01/13-01/72 - potencijal razvoja općine Oriovac
Urbroj: 2178/10-01-13-1 - ciljeve i prioritete razvoja općine Oriovac
Oriovac,  10.10.2013.godine. - akcijski plan razvoja općine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC
IV.

Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

Aktivnosti na izradi Strategije razvoja 

općine Oriovac koordinirat će LAG u suradnji s 

Općinskim vijećem i načelnikom općine Oriovac.

88.
V.

Sredstva za izradu Strategije razvoja 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

općine Oriovac osigurat će se u Proračunu općine 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 

Oriovac za 2013/2014.godinu.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11,144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine 

Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
VI.

županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće 

općine Oriovac na 3. sjednici održanoj  
Ova Odluka objavit će se u "Službenom 

10.10.2013.godine donosi
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

Klasa: 022-01/13-01/73

Urbroj: 2178/10-01-13-1

Oriovac,  10.10.2013.godine
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OPĆINA  SIBINJ

23.

Temeljem članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ Broj 139/10), članak 1. 

Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 

(„Narodna novine“ broj 78/11 i 106/12) i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik BPŽ" br. 4/2013),  

općinski načelnik općine Sibinj 1.10.2013. godine, donosi 

PROCEDURU 

zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Članak 1

 Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja računa, njihove provjere i  pravovremenog plaćanja u 

općini Sibinj.

Članak 2. 

Postupak zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja provodi se po sljedećoj 

proceduri:
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R.B. TIJEK ODGOVORNOST OPIS  

AKTIVNOSTI 

ROK 

1. Zaprimanje 
računa 

Administrativni 
tajnik 

Računi se zaprimaju u općini, upisuju 
se u knjigu ulaznih računa, dodjela 
broja i  datuma zaprimanja  

Isti dan ili 
sutradan od 
zaprimanja 
računa  

 

2.  

 

Suštinska 
kontrola računa 

 

Zaposlenik koji  je 
inicirao/predložio 
nabavu 
robe/korištenje 
usluga/izvođenje 
radova 

Kontrola odgovara li isporučena 

roba/obavljena usluga/izvedeni 
radovi vrsti , količini, kvaliteti  i 
ostalim specif.. iz 
ugovora/narudžbenice/ponude i dr. 

Zaprimljeni račun se kompletira sa 
popratnom dokumentacijom 
(ugovor/narudžbenica/otpremnica). 

Paraf na mjesto likvidirano 

 

3 – 5 dana 
od 
zaprimanja 
računa 

  

  

 

3.  Računovodstvena 
kontrola računa 

Referent za 
računovodstvo, 
knj igovodstvo i  
financije ili druga 
osoba na poslovima 
računovodstava  i  
financija 

Kontrola računske (matematičke) i  
formalne (postojanje svih zakonskih 
eleme., reference na broj 
ugovora/narudžbenice/popratnih 
dokumenata i dr.) ispravnosti 
sadržaja račun,   

Najviše 5 
dana od 
dana 
zaprimanja 
računa 

4.  Odobrenje računa 
za plaćanje i 
evidentiranje 

Općinski načelnik 
ili osoba koju on 
ovlasti 

Nakon obavljene suštinske i 
računovodstvene kontrole računa, 
odobrava se njegovo plaćanje i 
evidenti ranje. 

Paraf i pečat  na  računu 

Najviše 6 
dana od 
dana 
zaprimanja 
računa 

5.  Obrada računa, 
kontiranje i 
knjiženje računa 

Referent za 
računovodstvo, 
knj igovodstvo i  
financije ili druga 
osoba na poslovima 
računovodstva i 
financija 

Razvrstavanje računa prema vrstama 
rashoda, programima 
(aktivnostima/projektima) i izvorima 
financiranja te unos u 
računovodstveni sustav. Paraf 
referenta. 

Unutar 
mjeseca na 
koje se 
odnosi 
račun 

6. Priprema računa 
za plaćanje 

Referent za 
računovodstvo, 
knj igovodstvo i  
financije ili druga 
osoba na poslovima 
računovodstva i 
financija 

Priprema naloga za plaćanje Prema 
datumu 
dospijeća 

7.  Plaćanje računa Čelnik i/ili osoba Odobrenje naloga za plaćanje – Prema 
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Članak 3.

 Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“.

KLASA:    022-06/13-01/15

URBROJ:  2178/08-03-13-1

U Sibinju,  1.listopad 2013. godine     

Općinski načelnik

Josip Pavić, oec., v.r.

24.

Temeljem članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ Broj 139/10), članak 1. Uredbe o 

sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodna novine“ 

broj 78/11 i 106/12) i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik BPŽ" br. 4/2013),  općinski načelnik 

općine Sibinj 1. listopada 2013. godine, donosi 

PROCEDURU 

stvaranja ugovornih obveza

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba, usluga i radova u 

općini Sibinj, osim ako posebnim propisom nije uređeno drugačije.

Članak 2.

Postupak stvaranja ugovornih obveza provodi se po sljedećoj proceduri:
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R.
B. 

TIJEK AKTIVNOSTI ODGOVORNOST DOKUMENTI ROK 

1. Sastavljanje prijedloga plana 
nabave 

Zaposlenici – nositelji 
pojedinih poslova i 
aktivnosti, Općinski 
načelnik 

Prijedlog plana nabave  Formalni prijedlog 
se donosi poslije 
proračuna 

2. Donošenje proračuna Općinsko vijeće  Proračun općine Sibinj Do konca tekuće 
godine za iduću 
godinu 

3. Sastavljanje plana nabave Općinski načelnik ili 
osoba koju on ovlasti  

Plan nabave  15 dana od 
donošenja 
proračuna 

4. Iniciranje nabave za uredski 
materijal i materijal za 
čišćenje 

Zaposlenici – nositelji 
pojedinih poslova i 
aktivnosti 

 Narudžbenica sa svim 
elementima 

Po potrebi 

5. Iniciranje nabave električne 
energije, plina, goriva, 
telefona i komunalnih usluga 

Općinski načelnik ili 
osoba koju on ovlasti 

Ugovor  (nije potrebna 
narudžbenica) 

Na početku 
korištenja usluge ili 
godišnje temeljem 
postupka javne 
nabave 

6. Iniciranje nabave materijala i 
usluga održavanja i popr. 

Općinski načelnik ili 
osoba koju on ovlasti 

Radni nalog ili drugi 
izvještaj i/ili 
narudžbenica 

Po potrebi 

7. Iniciranje nabave 
intelektualnih usluga 

Općinski načelnik ili 
osoba koju on ovlasti 

Ugovor i/ili 
narudžbenica ili 
prihvaćena ponuda 
(odluka) ili sl. 

Po potrebi 

8. Iniciranje nabave opreme Općinski načelnik ili 
osoba koju on ovlasti 

Ugovor i/ili 
narudžbenica ili 
prihvaćena ponuda 
(odluka) ili sl. 

Po potrebi 

9.  Odobrenje nabave Provjera je 
li prijedlog u skladu s 
financijskim 
planom/proračunom i planom 
nabave 

Općinski načelnik, 
osoba zadužena za rač.-
knjig.poslove 

Ugovora i/ili 
narudžbenica ili 
negativan odgovor na 
prijedlog za sklapanje 
ugovora/narudžbe 

Po primljenim 
prijedlozima 
ugovora, narudžbe, 
ponude 

10.  Odobrenje nabave Sklapanje 
ugovora/narudžba/prihvaćanje 
ponude 

Općinski načelnik ili 
osoba koju on ovlasti 

Ugovor/narudžbenica/p
rihvaćena ponuda 

Po primljenim 
prijedlozima 
ugovora, narudžbe, 
ponude 
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Članak 3. Članak 1.

Uz svaki račun mora biti priložena Operativne snage zaštite i spašavanja općine 

odgovarajuća knjigovodstvena isprava (odluka, Sibinj

ugovor narudžbenica, radni nalog i drugo) koja je 

prethodila izdavanju računa. 1. Stožer zaštite i spašavanja općine Sibinj, 

Primjerak svakog ugovora unosi se u 108. brigade ZNG br. 6, Sibinj

Evidenciju sklopljenih ugovora. 2. Postrojba civilne zaštite opće namjene 

općine Sibinj

3. Ambulanta opće medicine „Sibinj“, Sibinj, 

Članak 4. 108. brigade ZNG br. 11

4. Ambulanta opće medicine „Grgurevići“, 

Ova Procedura stupa na snagu danom Društveni dom Grgurevići

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 5. Ljekarna „Poljak - Radnić“, Sibinj, Ulica 

Brodsko-posavske županije“. 108. brigade ZNG br. 6

6. Veterinarska ambulanta «Praxis-vet»  d.o.o. 

KLASA:  022-06/13-01/16 Stari  Sibinj, 108. brigade ZNG 50

URBROJ: 2178/08-03-13-1 7. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Sibinj“, 

U Sibinju, 1.10.2013.godine  8. Dobrovo l jno  va t rogasno  d ruš tvo  

„Slobodnica“,

Načelnik općine

Josip Pavić, oec , v.r.

Članak 2.

Operativne snage sudionici su zaštite i 

spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za 

25. provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja 

nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica 

katastrofa i velikih nesreća.

Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i 

spašavanju stavka 1. alineje 5. ("Narodne novine" Operativne snage dužne su u obavljanju 

RH br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 45. redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati 

Statuta općine Sibinj ("Službeni glasnik“ općine aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti 

Sibinj broj 4/13), te u skladu s Procjenom nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih obavljanje redovite djelatnosti okolnostima, kada je 

dobara od prirodnih i tehničko-tehnoloških proglašena katastrofa.

katastrofa i velikih nesreća za područje općine 

Sibinj, općinski načelnik donosi Operativnim snagama rukovodi i koordinira 

načelnik općine Sibinj. uz stručnu potporu Stožera 

ODLUKU zaštite i spašavanja općine Sibinj.

o određivanju operativnih snaga zaštite i U katastrofama i velikim nesrećama 

spašavanja i pravnih osoba od interesa za načelnik općine Sibinj izravno zapovijeda 

zaštitu i spašavanje u općini Sibinj operativnim snagama zaštite i spašavanja općine 

Sibinj.
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Članak 3. 22. Građevinski obrt Garić, vlasnik Marija 

Garić

Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od 23. E l e k t r o i n s t a l a c i j e  S o l d o ,  

značaja za zaštitu i spašavanje na području elektroinstalaterski obrt, vlasnik Jozo Soldo

općine Sibinj 24. Filip Promet, vl. Antun Vačić

25. Autoprijevoz Devčić cestovni prijevoz 

1. Slobodnicatrans, Slobodnica, Slobodnica 2 robe,  vlasnik Igor Devčić

2. Lasić-usluge iznajmljivanje građevinskih 26. Autoprijevoznik Pavo Marinić, cestovni 

strojeva i opreme za izgradnju s prijevoz robe, vlasnik Pavo Marinić

rukovateljem, vlasnik Slavko Lasić, 27. Autoprijevoznik Fligić, vlasnik Dominik 

Slobodnica 46/a Fligić

3. Autoprijevoznik Ivić Jerković 2 trgovina 28. Autoprijevoznički obrt Marijan, vlasnik 

izdvojeni pogon Marijan Dupor

4. Vulkanizerski obrt, vlasnik Antun Berić, 29. Građevinski obrt Krijan, vlasnik Ankica 

Sibinj, Sibinjskih žrtava 150/b Krijan

5. Las ić  g radn ja  obr t  za  us luge  u  
                 građevinarstvu, vlasnik Darko Lasić
Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na 7. Ilak Zidarski obrt, vl. Pero Ilak, Gromačnik 
području općine Sibinj:134 A

8. Iko instalacije, vodoinstalaterski obrt, 
1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinjvlasnik Ivan Perić Bartolovci 9
2. Dobrovo l jno  va t rogasno  d ruš tvo  9. Elektroinstalaterski obrt, vlasnik Zlatko 

Slobodnica Barbarić, Sibinj, Sibinjskih žrtava 150 A
3. Udruga športskih ribolovaca „Petnja“ 10. Autoprijevoznik Blaž Paun, Ravan 13
4. Lovačko društvo „Petnja“ Sibinj11. IPI Vukotić obrt za plinske instalacije i 

limariju, vlasnik Alen Vukotić

12. TRUCK obrt za ugostiteljstvo, promet, 
Članak 4.poljoprivredu i turizam, vlasnik Martin  

Kovačević
Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, 13. PERIĆ instalatersko bravarski obrt, vlasnik 

dobivanjem određene zadaće, stječu status Stipo Perić
sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i 14. Elektro – kontakt održavanje električnih 
spašavanja na cjelokupnom području općine Sibinj, postrojenja, vl. Karlo Luić
te su dužne postupati u skladu s odredbama članka 15. Lipovac građevinarstvo i usluge, vlasnik 
18. i 19. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju Jozo Lipovac
("Narodne novine" RH br. 174/04, 79/07, 38/09 i 16. Elektrotehnika servis za održavanje i 
127/10).popravak elektrotehnike u domaćinstvu, 

trgovini i ugostiteljstvu, vl. Miroslav 

Pavković
Članak 5.17. Auto servis Barić, Sibinj, Braće Radića 94, 

vl. Zlatko Barić
Pravne osobe od interesa za zaštitu i 18. LUX prijevozi, autoprijevoznički obrt, 

spašavanje općine Sibinj su one pravne osobe koje vlasnik Zdravko Alar
su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, 19. Mlin i pekarnica Janković, trgovina 
ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji izdvojeni pogon, vlasnik Božo Janković
tih djelatnosti na području općine Sibinj.20. Autoprijevoznik Devčić, vlasnik Danijel 

Devčić

21. Autoprijevoznik Ivić, vlasnik Zvonko Ivić
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Članak 6. Klasa: 810-06/13-01/15

Urbroj: 2178/08-03-13-1

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Sibinj, 4. studenoga 2013. godine 

objavit će se u «Službenom vjesniku “ Brodsko-

posavske županije”. OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Pavić, oec., v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINA SIBINJ
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24. Članak 2.

Pravo na pomoć imaju:

Na temelju čl. 32. alineje 19. Statuta općine 

Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko- - redovni studenti-prva godina, redovni 

posavske županije», br. 6/13.) i članka 2. točke c. studenti koji su upisali višu akademsku godinu u 

Programa financiranja socijalne skrbi općine odnosu na prošlu godinu (od druge godine 

Slavonski Šamac za 2013. godinu („Službeni studiranja pa nadalje) uz uvjet da roditelji 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/12.) studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć 

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj nemaju dugovanja prema općini Slavonski 

3.sjednici održanoj 16. listopada 2013. godine Šamac veća od 200,00 kn (komunalna naknada, 

donosi: godišnja grobna naknada, naknada za dodjelu 

grobnog mjesta) do dana podnošenja zahtjeva.

ODLUKU

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku 

o isplati pomoći redovnim studentima s godinu , apsolventi kao i studenti koji su upisali pad 

područja općine Slavonski Šamac (ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć.

Pomoć se odnosi na razdoblje od 1.listopada  2013. 

godine do 15. srpnja 2014. godine.

Članak 1. Za srpanj 2014. godine isplaćuje se 150,00 

kn pomoći svakom studentu koji ima pravo na 

Općinsko vijeće odobrava izdvajanje pomoć.

financijskih sredstava iz Proračuna općine 

Slavonski Šamac  u iznosu od 300,00 kn/mjesečno 

za svakog studenta koji ima pravo na pomoć po 

kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci.

OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC
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Članak 3. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 

općine Slavonski Šamac da obavijesti sve studente Klasa: 021-05/13-02/33

s područja općine Slavonski Šamac kako bi mogli Urbroj:2178/09-02-13-1

podnijeti zahtjev za isplatu pomoći redovnim Slavonski Šamac, 16. listopada 2013. godine  

studentima.  

Studenti uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka PREDSJEDNIK

trebaju priložiti: OPĆINSKOG VIJEĆA:

- uvjerenje o redovnom upisu u  višu Franjo Vuksanović, v.r.

akademsku godinu 2013/2014 kao 

redovni student (od druge godine 

studiranja pa nadalje)

- uvjerenje o upisu u akademsku godinu 

2013./2014. kao redovni student (za 
25.nove studente-prva godina)

- presliku osobne iskaznice

- presliku  indeksa
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima - presliku žiro-računa.

(„Narodne novine“ broj 54/88), zahtjeva Državne 

geodetske uprave, Područnog ureda za katastar 

Slavonski Brod KLASA:015-09/13-01/9; Članak 4.
URBROJ:541-21-01/6-13-15 i članka 32. alineje 

19. Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni Isplata pomoći studentima koji donesu svu 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 6/13), potrebnu dokumentaciju, izvršavat će se na žiro-
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj račun studenta. 
3. sjednici održanoj 16. listopada 2013. godine, Studenti su dužni podnijeti zahtjev do 
donosi31.10.2013. godine za redovitu isplatu pomoći. 

Za sve naknadne zahtjeve isplata se vrši od 
ODLUKUmjeseca podnošenja zahtjeva, a ne za proteklo 

razdoblje.
o dopuni imena ulica u naselju Kruševica i Financijska sredstva iz čl. 1., stavka 2. ove 

naselju Slavonski ŠamacOdluke isplatit će se iz Proračuna općine Slavonski 

Šamac na teret konta 37215-Pomoći za stipendije i 

školarine.
Članak 1.

U naselju Kruševica ulica koja se u Članak 5.
Registru prostornih jedinica vodi kao LJ. Gaja 

imenuje se u Ljudevita Gaja.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije.“
Članak 2.

U naselju Slavonski Šamac ulica koja se u 

Registru prostornih jedinica vodi Nova ulica 

imenuje se u Nova ulica.
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U naselju Slavonski Šamac ulica koja se u OPĆINSKO VIJEĆE

Registru prostornih jedinica vodi kao V.Nazora OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

imenuje se u Vladimira Nazora.

Klasa:021-05/13-02/35

Urbroj:2178/09-02-13-1

Članak 3. Slavonski Šamac, 16. listopada 2013. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od PREDSJEDNIK

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku OPĆINSKOG VIJEĆA:

Brodsko-posavske županije“ i ista će biti Franjo Vuksanović, v.r.

dostavljena Državnoj geodetskoj upravi, 

Područnom uredu za katastar Slavonski Brod i 

Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi 

u Slavonskom Brodu.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

27.

II

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o 

proračunu (Narodne novine br. 87/08. i 136/12), Rashodi utvrđeni pozicijom Proračuna za 

članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i 2013.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od 

godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna 1.646.519,18 kn.

(„Narodne novine“ br 24/13.) i članka 32. Statuta 

općine Vel. Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće III

općine Velika Kopanica na 3. sjednici održanoj 30. 

rujna 2013. godine donosi: Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 

primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini manjak 

prihoda i primitaka:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

Ostvareni prihodi i primici 1.629.528,64kn

o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica Izvršeni rashodi i izdaci 1.646.519,18 kn

za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2013.g. ___________________________________

Manjak prihoda i primitaka    -16.990,54kn

OPĆI DIO

I IV

Polugodišnjim obračunom Proračuna Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2013.g. 

općine Velika Kopanica utvrđeni su ostvareni iznosilo je  76.234,06 kn, a na dan 30. 6. 2013.g. je 

prihodi i primici u iznosu od 1.629.528,64 kn. 95.714,40 kn.
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V Velika Kopanica za razdoblje od 1. siječnja-30. 

lipnja 2013. godine sadrži rashode i izdatke izvršene 

U obračunskom razdoblju općina Velika po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

Kopanica nije primala niti davala zajmove. potanjim namjenama.

VI X

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja Polugodišnji izvještaj zajedno s izvještajem 

2013. godine iznose 989.422,79 kn. o izvršenju općeg dijela Proračuna općine Velika 

Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od Kopanica bit će objavljen u „Službenom vjesniku 

2.357.673,02 kn odnosi se na nepodmirene obveze Brodsko-posavske županije“ i na internetskim 

na kraju izvještajnog razdoblja. stranica općine Velika Kopanica.

OPĆINA VELIKA KOPANICA

VIII OPĆINSKO VIJEĆE

Izvršenje Proračuna po proračunskim Klasa: 400-01/13-01/14

stavkama vidljivo je iz priložene tabele – Izvještaj o Urbroj: 2178/12-03-13-01

izvršenja općeg dijela Proračuna općine Velika Velika Kopanica, 30. rujna 2013. g.

Kopanica za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 

2013g. PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA

POSEBNI DIO Marica Hosu, v.r.

IX

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja općine 
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Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08. i 136/12), članka 15. stavka 3. 
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna („Narodne novine“ br 24/13.) i članka 
32. Statuta općine Vel. Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na 3. sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine donosi:

IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Velika  Kopanica za razdoblje 
od 1. siječnja – 30. lipnja  2013. godine

I. OPĆI DIO
Članak 1.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 1.626.072,90 kn 1.629.528,64 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.455,74 kn

Rashodi poslovanja 1.289.059,19 kn 1.516.183,27 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 223.641,69 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK   113.345,37 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 kn

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   130.335,91 kn

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -130.335,91 kn

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH -16.990,54 kn
GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE
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28. III

Ova Odluka stupa na snagu danom 

Na temelju članka 32. Statuta općine donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko- Brodsko-posavske županije“

posavske županije br.9/09 i 5/2013“) Općinsko 

vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 12. studenog OPĆINSKO VIJEĆE

2013.godine, donijelo je: OPĆINE VELIKA KOPANICA

ODLUKU Klasa:400-01/13-01/15

Ur.broj:2178/12-03-13-01

o usklađenju obveza i potraživanja u Velika Kopanica, 12. studenoga 2013.g.

poslovnim knjigama općine Velika Kopanica

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

I Marica Hosu, v.r.

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica 

donosi Odluku o usklađenju obveza i potraživanja 

u poslovnim knjigama općine Velika Kopanica.

29.

II

Zadužuje se Jedinstveni odjel općine Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o 

Velika Kopanica da: komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 

26/03. – pročišćeni tekst, 82/04,178/04,79/09, 

a. Isknjiži 1.407.822,52 kuna obveza za koje 49/2011 i 144/12.) i članka 32. Statuta općine 

u glavnoj knjizi nije moguće utvrditi  Velika Kopanica («Službeni vjesnik Brodsko – 

dobavljača, posavske županije» br. 09/09,5/2013), Općinsko 

b. Evidentira obveze prema dobavljačima vijeće općine Velika Kopanica na 4. sjednici 

koje nisu bile evidentirane na teret održanoj 12. studenoga 2013. godine donijelo je 

rezultata poslovanja, a iz primljenih Izvoda 

otvorenih stavaka i prijepisa faktura je ODLUKU

utvrđena njihova osnovanost,

c. Ispravi pogrešno zatvorene obveze u o vrijednosti boda za obračun

prijašnjim obračunskim, komunalne naknade u općini Velika Kopanica

d. Isknjiži ispravak ostalih izvora proračuna 

za obveze (konto 91211) u iznosu od 

121.699,51 kn na teret viška primitka od Članak 1.

financijske imovine,

e. Isknjiži rezerviranje viška prihoda (konto       Vrijednost boda (B) za obračun komunalne 

98211) u iznosu 8.241,82 kn odobrenjem naknade u općini Velika Kopanica utvrđuje se u 
2viška prihoda poslovanja (konto 92211), iznosu od 0,18 kn/m .

f. Isknjiži potraživanje prema Poreznoj       Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka 
upravi za više plaćene doprinose i poreze, jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po 

2g. Isknjižiti potraživanje od zaposlenih. m   korisne površine stambenog prostora u prvoj 

zoni općine.
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Članak 2. Članak 1.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje Ovom Odlukom imenuju se sljedeće ulice 

važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun na području općine Velika Kopanica:

komunalne naknade («Službeni vjesnik Brodsko – 

posavske županije» br. 6/2012.). 1. Ulica u Velikoj Kopanici, koja se proteže 

desno od Trga Presvetog Trojstva u pravcu 

sjevero-istoka prema izlazu na državnu 

Članak 3. cestu D7, a u katastru se vodi pod dio 

k.č.br.2812 i dio k.č.br.1273, cesta, K.O. 

      Ova Odluka stupa na snagu danom Velika Kopanica, imenuje se „Ulica 

objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko – Vladimira Nazora“.

posavske županije». 2. Ulica u Velikoj Kopanici, koja se proteže 

lijevo od Trga Presvetog Trojstva u pravcu 

OPĆINSKO VIJEĆE zapada prema naselju Divoševci, a u 

OPĆINE VELIKA KOPANICA katastru se vodi pod dio k.č.br.2810 i dio 

k.č.br.1758, cesta, K.O. Velika Kopanica, 

Klasa:363-01/13-01/23 imenuje se „Ulica Gorjanci“.

Urbroj:2178/04-01-13-2 3. Ulica u Velikoj Kopanici, koja se proteže u 

Velika Kopanica, 12. studenoga 2013.godine pravcu sjevero-istoka od državne ceste D7 

prema ulici Šamačka, a u katastru se vodi 

PREDSJEDNICA pod  k.č.br.2512, ulica, K.O. Velika 

OPĆINSKOG VIJEĆA Kopanica, imenuje se „Ulica Krajić“.

Marica Hosu, v.r. 4. Ulica u Velikoj Kopanici, koja se proteže 

lijevo od Trga Presvetog Trojstva u pravcu 

sjevera, a u katastru se vodi pod 

k.č.br.2809, cesta, dio k.č.br.1574, put, 

k.č.br.575, put i dio k.č.br.337, ulica, K.O. 

Velika Kopanica, imenuje se „Ulica 

30. Lađanik“.

5. Ulica u Velikoj Kopanici, koja se proteže 

jugo-istočno od Trga Presvetog Trojstva 

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima prema izlazu na državnu cestu D7, a u 

(„Narodne novine“ br. 54/88) i članka 32. Statuta katastru se vodi pod dio k.č.br.2812, cesta, 

općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik k.č.br.2813, cesta i dio k.č.br.2110, 

Brodsko-posavske županije“ br. 9/09,5/13), autocesta, K.O. Velika Kopanica, imenuje 

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj se „Ulica Šamačka“.

4. sjednici održanoj dana 12. studenoga  2013.g. 6. Ulica u naselju Beravci, koja se proteže 

donosi sljedeću: jugo-istočno od autoceste A3 Zagreb 

–Lipovac u pravcu naselja Sikirevci, a u 

ODLUKU katastru se vodi pod dio k.č.br.1703/6, 

putni prijelaz, k.č.br.1703/4, put, 

o imenovanju ulica na području općine    k.č.br.1703/2, put, i k.č.br.1386, put, K.O. 

Velika Kopanica Beravci, imenuje se „Ulica Crno Selo“.
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Članak 2. Članak 1.

Ovlašćuje se Državna geodetska uprava, Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za 

Područni ured za katastar Slavonski Brod, da izvrši redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

evidenciju ulica sukladno članku 14. Zakona o koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom 

naseljima. vijeću općine Velika Kopanica (u nastavku teksta: 

Općinsko vijeće), te grupe birača koje imaju 

najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću, 

Članak 3. koja su osigurana u Proračunu općine Velika 

Kopanica u periodu od 1. srpnja 2013.g. – 31. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od prosinca 2013. godine, u ukupnom iznosu od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 12.500,00 kn. 

Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO  VIJEĆE Članak 2.

OPĆINE VELIKA KOPANICA

Sredstva iz točke 1. ove Odluke 

raspoređuju se tako da se utvrdi jednak iznos 

KLASA: 021-01/13-01/11 sredstava za svakog vijećnika, i da pojedinoj 

URBROJ: 2178/12-03-13-01 političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna 

U Velikoj Kopanici, 12. studenoga 2013.g. broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća. 

PREDSJEDNIK Z a  s v a k o g  i z a b r a n o g  v i j e ć n i k a  

OPĆINSKOG VIJEĆA: podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu 

Marica  Hosu, v.r. u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog 

vijećnika. 

Članak 3.

31. Prema kriterijima iz točke 1. i 2. ove 

Odluke utvrđuje se jednaki iznos sredstava za 

svakog pojedinog vijećnika u iznosu od 925,93 kn. 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Za svakog vijećnika podzastupljenog 

financiranju političkih aktivnosti i izborne spola utvrđuje se naknada u iznosu od 92,59 kn. 

promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11), i Sredstva se raspoređuju političkim 

članka 32. Statuta općine Velika Kopanica strankama i nezavisnim vijećnicima kako slijedi:

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, 

broj 09/09,5/13), Općinsko vijeće općine Velika 

Kopanica je na 4. sjednici održanoj dana 12. 

studenoga 2013. godine donijelo:

 

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka

u 2013. godini (srpanj-prosinac)
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Članak 4. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPNICA

Sredstva iz točke 3. ove Odluke doznačuju 

se političkim strankama na njihove račune, do 31. Klasa: 021-01/13-01/10

prosinca 2013.g. Ur.broj:2178/12-03-13-01

Velika Kopanica, 12. studenoga 2013.g.

Članak 5. PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ova Odluka stupa na snagu danom Marica Hosu, v.r.

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko- posavske županije".

Red. 
broj 

Politička stranka Broj 
vijećnika 

Od toga podzastupljeni 
spol 

Koeficijent Iznos u 
kunama 

1. LISTA GRUPE 
BIRAČA 

7 3 7,3 6.759,24 

2. HSP - AS 1 1 1,1 1.018,52 
3. HDZ 4 0 4 3.703,72 
4. HDSSB 1 1 1,1 1.018,52 

UKUPNO:                                                                                                                12.500,00 
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OPĆINA  VRPOLJE

39. vodne građevine na području općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

17/11.) u članku 1 stavku 3. riječi „naknada za 

Na temelju članka 138. Zakona o priključenje i način plaćanja naknade za 

izmjenama i dopunama Zakona o vodama priključenje“ briše se.

(„Narodne novine“ br. 56/13.), članka 57. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o financiranju 

vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ br. Članak 2.

56/13.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. U članku 9. stavku 2. rečenica: „Kod 

9/09. i 5/13.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na razdvajanja ne plaća se naknada za priključenje 

svojoj 4. sjednici održanoj 29. listopada 2013. općini Vrpolje“ briše se.

godine donijelo je 

ODLUKU Članak 3.

o izmjenama i dopunama Odluke o U članku 13. stavak 3. i stavak 4. brišu se.

priključenju na komunalne vodne građevine na 

području općine Vrpolje

Članak 4.

Članak 1. Naziv glave V.  „NAKNADA ZA 

PRIKLJUČENJE“ iznad članka 18. i članak 18. 

U Odluci o priključenju na komunalne brišu se.
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Članak 5. Članak 12.

Članak 19. briše se. Članak 26. briše se .

Članak 6. Članak 13.

Članak 20. briše se. Naziv glave VI „FINANCIRANJE 

G R A D N J E  K O M U N A L N I H  V O D N I H  

GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH 

Članak 7. KORISNIKA“ iznad članka 27. i članak 27. brišu se.

Članak 21. briše se.

Članak 14.

Članak 8. Naziv glave VII „NADZOR“ iznad članka 

28. i članak 28. brišu se.

Naziv odjeljka 1. „Visina naknade za 

priključenje na vodne građevine za javnu 

vodoopskrbu i javnu odvodnju „iznad članka 22. i Članak 15.

članak 22. brišu se.

Naziv glave VIII „PREKRŠAJNE 

ODREDBE“ iznad članka 29. i članak 29. brišu se.

Članak 9.

Članak 23. briše se. Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Članak 10. posavske županije“.

Naziv odjeljka 2. „Način plaćanja naknade OPĆINSKO VIJEĆE

za priključenje“ iznad članka 24. i članak 24. brišu OPĆINE VRPOLJE

se.

Klasa: 021-05/13-01/09

Urbroj: 2178/11-01/13-2

Članak 11. Vrpolje, 29. 10. 2013.g.

Predsjednik Naziv odjeljka 3. „Oslobađanje od plaćanja 
Općinskog vijeća:naknade za priključenje“ iznad članka 25. i članak 

Tomislav Šimundić, v.r.25. brišu se.
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40. Članak 4.

Općinsko vijeće općine Vrpolje nalaže 

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o općinskoj načelnici da sa HP – Hrvatskim poštama 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne d.d. Zagreb sklopi, odnosno zaključi Ugovor o 

novine“ br. 125/11.) i članka 31. Statuta općine davanju prava korištenja poslovnog prostora bez 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske naknade.

županije“ br. 9/09. i 5/13.) Općinsko vijeće općine 

Vrpolje na svojoj 4. sjednici održanoj 29. listopada 

2013. godine donijelo je Članak 5.

ODLUKU Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

o davanju poslovnog prostora HP – Hrvatskim Brodsko-posavske županije“.

poštama d.d. Zagreb na besplatno korištenje

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

Članak 1.

Klasa: 021-05/13-01/09

Općinsko vijeće općine Vrpolje daje HP – Urbroj: 2178/11-01/13-3

Hrvatskim poštama d.d. Zagreb na besplatno Vrpolje, 29. listopada 2013. god.

korištenje poslovni prostor površine 50m2 koji se 

nalazi na Trgu dr. Franje Tuđmana 1 u Vrpolju u Predsjednik 

prizemlju  zgrade općine Vrpolje na k.č.br. 865/1 Općinskog vijeća:

koji je u vlasništvu općine Vrpolje na razdoblje od Tomislav Šimundić, v.r.

najduže 5 godina.

Članak 2.

HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb pravna je 41.

osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i u interesu je 

općine Vrpolje i cilju općeg, gospodarskog i 

socijalnog napretka građana općine Vrpolje imati u Na temelju članka 31. Statuta općine 

svom mjestu poštanski ured te se istima iz Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

opravdanih razloga i daje poslovni prostor iz članka županije“ br. 9/09. i 5/13.), Općinsko vijeće općine 

1. ove Odluke na besplatno korištenje, prostor u Vrpolje na svojoj 4. sjednici održanoj 29. listopada 

kojem poštanski ured niz godina već obavlja svoju 2013. godine donijelo je 

djelatnost.

ODLUKU

Članak 3. o davanju poslovnog prostora – ambulante u

Starim Perkovcima na besplatno korištenje

HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb dužne su 

snositi režijske troškove vezane uz korištenje 

poslovnog prostora (voda, električna energija, plin, Članak 1.

komunalna naknada i odvoz komunalnog otpada).

Općinsko vijeće općine Vrpolje daje 
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Ordinaciji opće medicine Marija Tečer,dr. med., Članak 5.

Vladimira Nazora 3, Velika Kopanica na besplatno 

korištenje poslovni prostor - ambulantu bruto Ova Odluka stupa na snagu danom 

površine 100m2 koja se nalazi na Trgu dr. Franje donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Tuđmana 1 u Starim Perkovcima na k.č.br. 1400 Brodsko-posavske županije“.

koja je u vlasništvu općine Vrpolje na razdoblje od 

10 godina uz mogućnost produženja zbog interesa i OPĆINSKO VIJEĆE

cilja općeg, gospodarskog i socijalnog napretka  OPĆINE VRPOLJE

građana općine Vrpolje.

Klasa: 021-05/13-01/09

Urbroj: 2178/11-01/13-4

Članak 2. Vrpolje, 29. listopada 2013.g.

Poslovni prostor – ambulanta u Starim Predsjednik 

Perkovcima daje se na besplatno korištenje Općinskog vijeća:

Ordinaciji opće medicine Mariji Tečer,dr.med. Tomislav Šimundić, v.r.

Vladimira Nazora 3, Velika Kopanica iz opravdanih 

razloga zato što mještani Starih Perkovaca pripadaju 

istoj Ordinaciji opće medicine.

Navedeni poslovni prostor – ambulanta iz 

članka 1. ove Odluke daje se na besplatno korištenje 

u svrhu osiguranja primarne zdravstvene zaštite i 42.

dostupnosti iste svim mještanima naselja Stari 

Perkovci i to sve u cilju zaštite zdravlja i socijalnog 

napretka građana općine Vrpolje.       Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona 

o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 90/11,  

83/13) i članka 46. Statuta općine Vrpolje 

Članak 3. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 

9/09) načelnica općine Vrpolje donosi 
                                    Ordinacija opće medicine Marija Tečer 

III.  IZMJENE  ,dr.med. dužna je snositi sve režijske troškove 

vezane uz korištenje prostora ambulante (voda, 
Plana  nabave općine  Vrpolje  za  2013.  godinuelektrična energija, plin, komunalna naknada, odvoz 

komunalnog otpada i dr.).

Članak 1.

Članak 4.
Plan nabave općine Vrpolje za 2013. godinu 

utvrđuje se kako slijedi: Općinsko vijeće općine Vrpolje nalaže 

općinskoj načelnici da s Ordinacijom opće medicine 

Mariji Tečer,dr.med., Vladimira Nazora 3, Velika 

Kopanica sklopi, odnosno zaključi ugovor o davanju 

prava korištenja poslovnog prostora – ambulante 

bez naknade.
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Članak 2. procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 

20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u Plan 

      Sukladno odredbi stavka 2. članka 20. Zakona o nabave unose se podaci o predmetu nabave i 

javnoj nabavi, za predmete nabave čija je procijenjenoj vrijednosti nabave kako slijedi:

Re
d. 
bro
j 

Predmet nabave 
Ev. broj 
nabave 

Procijenjen
a vrijednost  

ako je 
poznata 

Vrsta 
postupka 

javne 
nabave 

Ugovor 
o JN ili 
okvirni 
sporazu

m 

Planirani 
početak 

postupka 
(I,II,III il i 

IV 
kvartal) 

Planirano 
trajanje 

ugovora o 
JN/okvirno

g 
sporazuma 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Izgradnja pješačkih 
staza u naselju 
Vrpolje – ulice: J. B. 
Jelačića i S. Radić  

01-
VV/13 

2.250.000,0
0 

Otvoreni Ugovor I 20 mjeseci 

2. 

Izrada projektne 
dokumentacije za 
izgradnju toplovoda 
u Općini Vrpolje u 
naselju Vrpolje 

04-
MV/13 

394.000,00 Otvoreni Ugovor III ili  IV 10 mjeseci 

 

Re
d. 
bro
j 

Predmet nabave Procijenjena vrijednost  

1. 2. 3. 

1. Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.000,00 
2. Usluge promidžbe i informiranja 28.000,00 
3. Reprezentacija 28.000,00 
4. Odvodnja atmosferskih voda 24.000,00 
5. Računovodstveno-knjigovodstvene usluge 38.000,00 
6. Uređenje kino dvorane u Vrpolju 69.950,00 

7. 
Postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima u 
Čajkovcima 

40.000,00 

8. 
Izgradnja Spomenika poginulim hrv. braniteljima u 
Domovinskom ratu u St. Perkovcima 

40.000,00 

9. 
Zamjena krovnog pokrova na svlačionici NK „Mladost“ u 
Čajkovcima 

25.000,00 

10. Sanacija i uređenje Crkve Sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju 64.000,00 
11. Sanacija i uređenje Crkve Sv. Matije apostola u Čajkovcima 49.000,00 
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Članak 3. Članak 6.

Općina Vrpolje (u daljnjem tekstu: Naručitelj) Pripremu i provedbu postupka javne nabave 

obvezna je Plan nabave objaviti na internetskim obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.

stranicama u roku 60 dana od dana donošenja Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja iz 

Proračuna. stavka 1. ovoga članka mora posjedovati važeći 

Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i certifikat u području javne nabave.

dopuniti Plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene 

biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan. predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u 

Sve izmjene i dopune Plana nabave naručitelj odmah postupku javne nabave.

objavljuje na internetskim stranicama. Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i 

Objavljeni Plan nabave i sve njegove izmjene i provode postupak javne nabave ne moraju biti 

dopune moraju na internetskim stranicama biti zaposlenici naručitelja.

dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.

Naručitelj je dužan središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za sustav javne nabave odmah dostaviti Članak 7.

podatke o internetskim stranicama na kojima je 

objavljen plan nabave, te mu dostaviti svaku kasniju U tablici u članku 2. dodaje se novi predmet nabave 

izmjenu tih podataka. pod rednim brojem 13. pod nazivom: Zamjena 

krovnog pokrova na svlačionici NK „Mladost“ u 

Čajkovcima s procijenjenom vrijednosti nabave od 

Članak 4. 25.000,00 kuna.

Naručitelj je obvezan voditi registar ugovora o 

javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te podatke iz Članak 8.

registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci.

Naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora o U tablici u članku 1. dodaje se novi predmet nabave 

javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim pod rednim brojem 5. pod nazivom: Izrada projektne 

stranicama. dokumentacije za izgradnju toplovoda u općini 

Vrpolje u naselju Vrpolje s procijenjenom 

vrijednosti nabave od 394.000,00 kuna.

Članak 5.

Otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak javne Članak 9.

nabave s prethodnom objavom, te natjecateljski 

dijalog započinju danom slanja poziva na U tablici u članku 2. za predmet nabave pod rednim 

nadmetanje. brojem 10. pod nazivom: Uređenje parka, javnih 

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne površina u Čajkovcima upisan je pogrešan iznos 

objave započinje danom slanja poziva na procijenjene vrijednosti od 80.000,00 kuna. 

pregovaranje. Ispravan iznos procijenjene vrijednosti je 69.500,00 

Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz kuna. Ovom izmjenom Plana nabave ispravan iznos 

Dodatka II. B sukladno članku 44. Zakona o javnoj upisan je u pripadajuću tablicu. 

nabavi započinje danom objave zahtjeva za 

prikupljanje ponuda.

Natječaj započinje danom slanja poziva na natječaj. Članak 10.

U ostalim slučajevima postupak započinje danom 

slanja odgovarajuće objave ili poziva. U tablici u članku 1. brišu se sljedeći predmeti 

nabave:

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  20 Strana:  2049



- Izgradnja komunalne infrastrukture Članak 12.

Poduzetnička zona „Vašarište“ Vrpolje, Ev. broj 

nabave: 03-MV/13, procijenjene vrijednosti nabave U tablici u članku 2. dodaju se sljedeći predmeti 

od 400.000,00 kn nabave:

- Sanacija i uređenje Crkve Sv. Ivana - Sanacija i uređenje Crkve Sv. Ivana 

Krstitelja u Vrpolju, Ev. broj nabave: 01-MV/13, Krstitelja u Vrpolju, procijenjene vrijednosti nabave 

procijenjene vrijednosti nabave od 144.000,00 kn od 64.000,00 kn

- Sanacija i uređenje Crkve Sv. Matije - Sanacija i uređenje Crkve Sv. Matije 

apostola u Čajkovcima, Ev. broj nabave: 02-MV/13, apostola u Čajkovcima, procijenjene vrijednosti od 

procijenjene vrijednosti nabave od 80.000,00 kn 49.000,00 kn

Članak 11. Članak 13.

U tablici u članku 2. brišu se sljedeći predmeti Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 

nabave: objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

- Projektna dokumentacija za vodovod u posavske županije“ i internetskim stranicama 

Starim Perkovcima, procijenjene vrijednosti nabave općine Vrpolje.

od 24.000,00 kn

- Projektna dokumentacija za ceste u Starim Klasa: 400-01/13-01/01

Perkovcima – Hercegovačka ulica, procijenjene Urbroj: 2178/11-01/13-4

vrijednosti nabave od 24.000,00 kn Vrpolje, 11. studenoga 2013.

- Uređenje Doma kulture u Starim 

Perkovcima, procijenjene vrijednosti nabave od OPĆINSKA NAČELNICA

64.000,00 kn Ankica Zmaić, v.r.

- Uređenje parka, javnih površina u 

Čajkovcima, procijenjene vrijednosti nabave od 

69.500,00 kn
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "LASICA" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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