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ŽUPANIJA

-

akti župana:

167.
Na temelju Odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
(Narodne novine br. 56/11), župan Brodsko-posavske županije donio je
ODLUKU
o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih
manjina u brodsko-posavskoj županiji
I.
Odobrava se isplata naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji na izborima koji su održani 31. svibnja 2015., kako
slijedi:
Red. NAZIV
br.

Broj
članova

Naknada
po članu

UKUPNO

1.

Vijeće romske nac. manjine
Sredstva doznačiti na račun br.

25

750,00 kn

18.750,00

2.

Vijeće srpske nac. manjine
Sredstva doznačiti na račun br.
2500009-1102141124
(Hypo A. Adria Bank d.d.)

24

750,00 kn

18.000,00

3.

Predstavnik albanske nac. manjine
Sredstva doznačiti na račun br.

1

500,00 kn

500,00

4.

Predstavnik ukrajinske nac. manjine
Sredstva doznačiti na račun br.
HR332390013504602099 (HPB)

1

500,00 kn

500,00
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II.
Vijeće, odnosno predstavnici nacionalnih manjina iz točke I. ove Odluke dužni su pripadajući dio
naknade po izabranom članu Vijeća, odnosno predstavniku uplatiti na žiro račun predlagatelja udruge
nacionalne manjine, odnosno na posebno otvoren žiro račun podnositelja prijedloga kandidata za izbor
članova vijeća koji je podnio prijedlog ovlaštene grupe birača.
III.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za Proračun i financije.
IV.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 023-01/15-01/611
Urbroj: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 3. rujna 2015.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Broj: 14
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

37.

pristupanju općine Brodski Stupnik urbanom
području Slavonski Brod.

Na temelju članka 14., stavak 7. Zakona o
regionalnom razvoju Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 147/14) i članka 30. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 08/09 i 3/13)
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
12. sjednici održanoj 30. srpanja 2015. godine,
donosi
ODLUKU
o suglasnosti pristupanju urbanom području
Slavonski Brod

I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost o

II.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:023-01/15-01/44
Urbroj:2178/03-02-15-5
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.
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38.

Broj: 14

Klasa: 360-01/13-01/01
Urbroj: 2178/03-02-15-189
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpanja 2015.godine, donijelo je

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

ODLUKU
o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
izgradnje Tehnologijsko-inovacijskog razvojnog
inkubatora ruralne diverzifikacije u Brodskom
Stupniku
(Poljoprivredni inkubator Brodski Stupnik)

I.
Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) izgradnja Tehnologijskoinovacijskog razvojnog inkubatora ruralne
d i v e r z i f i k a c i j e u B ro d s k o m S t u p n i k u
(poljoprivredni inkubator) u skladu s
Građevinskom dozvolom (KLAS:UP/I-361-03/1501/000041, URBROJ: 2178/1-15-01/2-15-0014 od
12.06.2015.)
sukladno dinamici osiguranih
sredstava.

39.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
izrada projektne dokumentacije za izgradnju
nerazvrstanih cesta na području općine
Brodski Stupnik

I.
II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz fondova Europske unije.

III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) izradu projektne
dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta na
području općine Brodski Stupnik u skladu s
dinamikom osiguranih sredstava za sljedeće
katastarske čestice:
k.o. Brodski Stupnik:
- 2254, 2246
- 2913, 2246
- 2912, 2904, 2902, 2901, 2910
- 2765/11, 2919, 2456/8
- 2252,2246
- 106/5, 106/3,114,119
k.o. Stari Slatinik:
- 1698,1697,1635

Broj: 14
-

»SLUŽBENI VJESNIK«

1643,1639
1676, 1677/1
1681,1637
718,719,716,717/1

Strana: 1747
ODLUKU

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
izgradnja oborinske kanalizacije u naselju
Brodski Stupnik i Stari Slatinik
II.

Sukladno ovoj Odluci, a za potrebe izrade
glavnog projekta za građenje građevine
infrastrukturne namjene, prometnog sustava
cestovnog prometa – izgradnja kolnika i prateće
infrastrukture izradit će se pojedinačne odluke za
svaku ulicu s pripadajućim građevnim česticama.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će se iz
Programa ruralnog razvoja.

I.
Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) izgradnja oborinske
kanalizacije u naselju Brodski Stupnik i Stari
Slatinik u skladu s građevinskom dozvolom
(KLAS:UP/I-361-03/14-02/08, URBROJ:2178/115-14-10 od 10.11.2014.)
sukladno dinamici
osiguranih sredstava.

III.
II.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“

Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 360-01/15-01/14
URBROJ: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/13-01/02
Urbroj: 2178/03-02-15-300
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine

40.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 14

41.

42.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda u
naselju Stari Slatinik u Ulici Ilije Martinovića

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
izgradnja pješačkih i biciklističkih staza
Brodski Stupnik - Stari Slatinik

I.

I.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) izgradnja sustava odvodnje
oborinskih voda u naselju Stari Slatinik u Ulici Ilije
Martinovića u skladu s građevinskom dozvolom
(KLAS:UP/I-361-03/14-02/13, URBROJ:2178/115-14-10 MH od 26.11.2014.) sukladno dinamici
osiguranih sredstava.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) izgradnja
pješačkih i
biciklističkih staza Brodski Stupnik - Stari Slatinik u
skladu s projektnom dokumentacijom i dinamici
osiguranih sredstava.

II.
II.

Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.
III.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/13-01/02
Urbroj: 2178/03-02-15-301
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/13-01/02
Urbroj: 2178/03-02-15-302
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 14
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43.

44.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpanja 2015.godine, donijelo je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpanja 2015.godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
izgradnje sustava navodnjavanja na području
općine Brodski Stupnik

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
nastavak izgradnje Lovačke kuće – vidikovca
na području Općine Brodski Stupnik

I.

I.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) izgradnje sustava
navodnjavanja na području općine Brodski Stupnik
sukladno projektnoj dokumentaciji i dinamici
osiguranih sredstava.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) nastavak izgradnje Lovačke
kuće – vidikovca na području Općine Brodski
Stupnik u skladu s Rješenjem o uvjetima građenja
(KLASA:UP/I-361-03/08-02/234, URBROJ:
2178/1-15-09-15 od 15.1.2009.) i dinamici
osiguranih sredstava.

II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

III.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 325-01/13-01/01
URBROJ: 2178/03-02-15-18
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/08-01/13
Urbroj: 2178/03-02-15-53
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 14

45.

46.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
nastavak rekonstrukcije /adaptacije zgrade
„Stare škole“ u poslovno-javnu građevinu
(biblioteka s čitaonicom i igraonicom) s
pratećom opremom

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
uređenje školskog stana i zgrade za potrebe
Eko sela Lovčić

I.
I.
Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) nastavak radova rekonstrukcije/adaptacije zgrade „Stare škole“ u
poslovno-javnu građevinu (biblioteka sa čitaonicom
i igraonicom) s pratećom opremom sukladno
potvrdi Glavnog projekta (KLASA:361-08-1002/27, URBROJ:2178/1-15-10-6 od 15.11.2010.) i
dinamici osiguranih sredstava.
II.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) uređenje školskog stana i
zgrade za potrebe Eko sela Lovčić sukladno
Uvjerenju o vremenu građenja (KLASA:361-09/1301/544, URBROJ:2178/1-15-14-5 od 23.1.2014)
sukladno dinamici osiguranih sredstava.

II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

Sredstva za realizaciju nastavka projekta
osigurat će se iz Programa ruralnog razvoja.
III.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 612-04/08-01/3
Urbroj: 2178/03-02-15-165
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/15-01/15
Urbroj: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 14
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47.

48.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
izgradnja i uređenje tematskog parka pored
Križnog puta s dodatnim sadržajem
za potrebe vjerskog turizma

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
uređenje parka pored škole u Brodskom
Stupniku

I.
I.
Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) izgradnja i uređenje tematskog
parka pored Križnog puta u k.o. Stari Slatinik s
dodatnim sadržajem za potrebe vjerskog turizma u
skladu s Idejnim projektom i dinamici osiguranih
sredstava.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) uređenje parka pored škole u
Brodskom Stupniku, sukladno dinamici osiguranih
sredstava.

II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

III.
III.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/15-01/16
Urbroj: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/15-01/08
Urbroj: 2178/03-02-15-5
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 14

49.

50.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
uređenje parka pored škole u Starom Slatiniku

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
uređenje športskog centra u Brodskom
Stupniku

I.
I.
Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) uređenje parka pored škole u
Starom Slatiniku, sukladno dinamici osiguranih
sredstava.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) uređenje športskog centra u
Brodskom Stupniku, sukladno dinamici osiguranih
sredstava.

II.
II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

III.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/15-01/07
Urbroj: 2178/03-02-15-3
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/15-01/17
Urbroj: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 14
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51.

52.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
uređenje športskog centra u Starom Slatiniku

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
uređenje biciklističkih staza na području općine
Brodski Stupnik

I.
I.
Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) uređenje športskog centra u
Starom Slatiniku, sukladno dinamici osiguranih
sredstava.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) uređenje biciklističkih staza
na području općine Brodski Stupnik, sukladno
dinamici osiguranih sredstava.

II.
II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

III.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/15-01/18
Urbroj: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/15-01/20
Urbroj: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 14

53.

54.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpnja 2015.godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
uređenje Društvenog doma u Starom Slatiniku

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
nastavak izgradnje komunalne infrastrukture
u Poslovnoj zoni Brodski Stupnik

I.
I.
Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) uređenje Društvenog doma u
Starom Slatiniku u skladu s Glavnim projektom
broj:T.D.-a:30-496/10, i uvjerenju o vremenu
građenja sukladno dinamici osiguranih sredstava.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) nastavak izgradnje
komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Brodski
Stupnik sukladno projektnoj dokumentaciji i
dinamici osiguranih sredstava.

II.
II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Ministarstva obrta i poduzetništva.

III.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/13-01/10
Urbroj: 2178/03-02-15-9
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/08-01/02
Urbroj: 2178/03-02-15-162
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 14
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55.

56.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici
održanoj 30. srpanja 2015.godine, donijelo je

Na temelju članka 109. stavka (4). i članka
107. stavak (4) Zakona o prostornom uređenju
(Narodne novine, broj 153/13) i članka 30. Statuta
općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na 13.
sjednici održanoj 14. rujana 2015. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
uređenje šetnica na području općine Brodski
Stupnik (Stari Slatinik - Lovčić)

ODLUKU
o donošenju 4. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik

I.
Općinsko vijeće prihvaća investiciju
(kapitalnog projekta) uređenje šetnica na području
općine Brodski Stupnik (Stari Slatinik – Lovčić),
sukladno dinamici osiguranih sredstava.

II.
Sredstva za realizaciju projekta osigurat će
se iz Programa ruralnog razvoja.

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donose se 4. izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja općine Brodski Stupnik (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 21/02,
20/07, 26/12 i 01/15 usklađenje sa Zakonom o
prostornom uređenju NN H153/13).

Članak 2.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 360-01/15-01/19
Urbroj: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 30. srpnja 2015.godine

4. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja općine Brodski Stupnik iz članka 1. ove
Odluke (u daljnjem tekstu: Plan), sastoje se od
elaborata pod nazivom „4. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA općine
BRODSKI STUPNIK“, koji sadrži :
0)

OPĆI DIO

−

Rješenje Trgovačkog suda o osnivanju
javne ustanove
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva o
osnivanju Javne ustanove
Rješenje o upisi u imenik ovlaštenih
arhitekata

−
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

−
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Rješenje o imenovanju odgovornog
voditelja plana
Izjava odgovornog voditelja izrade nacrta
prijedloga plana

A)

TEKSTUALNI DIO

1.

IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG
DIJELA PLANA
IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA
PROVOĐENJE

2.

B)

GRAFIČKI DIO

3.A. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH
UVJETA
KORIŠTENJA…………………………M 1:25000
C)
OBVEZNI PRILOZI
1. Obrazloženje izmjena i dopuna
2. Izvod iz dokumenta prostornog uređenja šireg
područja
3. Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno
planska rješenja
4. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je
bilo potrebno poštivat u izradi
5. Zahtjevi i mišljenje tijela i pravnih osoba
6. Izvješće o javnoj raspravi
7. Evidencija postupka izrade i donošenja izmjena i
dopuna
8. Sažetak a javnost

Članak 3.
Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a,
Slavonski Brod.

Broj: 14

GOSPODARSKU IZGRADNJU“ :
između teksta stavka (1) i (2) koji se
zadržavaju , dodaje se novi koji glasi:
„(1a) U izdvojenom građevinskom području
izvan naselja gospodarske namjene ( Radna zona„Rižino polje“) na građevnim česticama
gospodarske namjene pored sadržaja stavka 1.
mogu se graditi i sadržaji gospodarskih zgrada za
intenzivnu poljodjelsku (poljoprivrednu)
proizvodnji: za obavljanje intenzivne ratarske i
intenzivne stočarske (farme) i (ili) peradarske
proizvodnje (tovilišta).
Na
zatečenim građevnim česticama ili
novoformiranim
dimenzije i načina uređenja
definirane člankom 54., 55. , stavcima 2., 3. 4., 5. i 6.
članka 57. i čl. 58. dozvoljava se izgradnja farmi i
tovilišta bez ograničenja broja uvjetnih grla, kao i
postava staklenika i plastenika.
Prilikom izgradnje gospodarskih zgrada za
intenzivnu poljodjelsku (poljoprivrednu)
proizvodnju koriste se sljedeće odredbe:
za farme i tovilišta stavci (3a),4.,5. i
6.članka 64.
za staklenike i plastenike stavci 1. i 2. članka
68.
Na građevnoj čestici na kojoj se grade sadržaji
gospodarskih zgrada za intenzivnu poljodjelsku
(poljoprivrednu) proizvodnju uz sadržaje osnovne
djelatnosti mogu se graditi i ostali prateći sadržaje
uz poštivanje odredbi za provođenje članka 53., 54.,
55., 56., kao i posebne uvjete nadležnih tijela.“;
u tekstu stavka (3) koji se zadržavaju, u
tekstu „Građevine iz stavka 1 i .“ dodaje se tekst :
„(1a)“, a ostali teksta stavka (3) zadržava se u
cijelosti.
(2) Mijenja se članak 64. podnaslova „4.2.5
IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN
GRAĐEVNIH PODRUČJA“ kako slijedi:
- tekst stavka (1) i naslova : „FARMA I
TOVILIŠTA“ zadržava se u cijelosti;

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
(1) Mijenja se članak 53. podnaslova „4.2.3
POVRŠINE GRAĐEVNIH PODRUČJA ZA

- tekst stavka (2) i naslova : „FARMA I
TOVILIŠTA“ mijenja se i glasi:
„(2) Gospodarske zgrade izvan građevnog
područja naselja, treba graditi na tragu lokalne
tradicije izdvojenih ratarskih i stočarskih

Broj: 14

»SLUŽBENI VJESNIK«

gospodarstava. U prostornoj zamisli rješenja
ustrojstva gospodarstva i oblikovanja zgrada, te
upotrijebljenih materijala, treba slijediti načela
uklopivosti u sredinu ruralnog krajobraza. Farme
i tovilišta moguće je graditi na mjestima koja nisu
izložena pogledu s glavnih cesta i vidikovaca. Za
gospodarske zgrade koje se nalaze unutar područja
zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode:
područja ekološke mreže potrebno je provesti
postupke ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku
mrežu, a na dijelu značajnog krajobraza ishoditi
posebne uvjete nadležnog upravnog tijela.“;

udaljenost
granica

100
1 do 100

između teksta stavka (3) i teksta stavka
(4) koji se zadržava dodaje se novi stavak (3a) koji
glasi:
„(3a)Udaljenost gospodarskih zgrada za intenzivnu
stočarsku proizvodnju izvan građevinskog područja
kao i u izdvojenom građevinskom području od
prometnica ovisi o kategoriji prometnice.
Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada za
obavljanje intenzivne stočarske djelatnosti od
javnih cesta iznose: 100 m od državnih, 50 m od
županijskih i 30 m od lokalnih cesta.“
„u tekstu stavka (5) briše se riječ: „lima“, a
ostali tekst stavka (5) se zadržava;
-

tekst stavka (6) se zadržava.

(3) Mijenja se članak 88. podnaslova
„STAVLJANJE POD ZAŠTITU
KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI“ kako slijedi:
-

- tekst stavka (3) i naslova : „Gospodarske zgrade
“ mijenja se i glasi:
Gospodarske zgrade
„(3) Udaljenost gospodarskih zgrada iz stavka
1) ovoga članka za intenzivnu stočarsku
proizvodnju, od granica građevnog područja
naselja-namjene pretežito stambene označene kao
„S“ ili „M1“, ovisi o njihovoj veličini, odnosno
kapacitetu izraženom u jedinici «uvjetnog grla» i
prikazane su preračunate u sljedećoj tablici:

MAX. KAPACITET GRAÐEVINE
(broj grla prema udaljenosti gradevine od naselja)

Vrsta stoke
Minimalna
od
Uvjetna grla
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tekst stavka (1) se zadržava;

tekst stavka (2) mijenja se i glasi:
(2)Unutar područja općine na temelju Ekološke
mreže nalazi područje važno :
značajno za ptice (POP):HRI000005 - Jelas
polje

200
101 do 300
-

300
301

i više

značajno za vrste i stanišne tipove (POVS):
HR2001326 - Jelas polje s ribnjacima,

(4) Mijenja se članak 93. podnaslova „MJERE
ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI“ kako slijedi:
tekst stavka (1), (2), (3) i (5) se zadržava
u cijelosti , a tekst stavka (4) se mijenja i glasi:
„(4)Na području PPUO treba provoditi sljedeće
mjere očuvanja:
očuvati područja prekrivena autohtonom
vegetacijom, postojeće šumske površine,
šumske rubove, živice koje se nalaze između
obradivih površina
štititi područja prirodnih vodotoka kao
ekološki vrijedna područja, te spriječiti
njihovo onečišćenje,
očuvati vodena i močvarna staništa u što
prirodnijem stanju,
očuvati mozaičnost staništa povoljnim
omjerom između travnjaka šikare, te
spriječiti zaraštanje travnjaka i cretova,
gospodarenje šumama provoditi sukladno
načelima certifikacije šuma,
postojeće šume zaštiti od prenamjene i
krčenja, očuvati šumske čistine i šumske
rubove,
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planiranje gospodarskih i drugih zona,
proširivanje postojećih građevinskih
područja i zahvata izvan građevinskih
područja, planirati na način da njihova
izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i
ugroženih stanišnih tipova, te gubitak
staništa strogo zaštićenih biljnih i
životinjskih vrsta.

III ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Donošenjem ovog Plana mijenjaju se
dijelovi tekstualnog obrazloženja, odredbe za
provođenje i grafički prikaz
3.A. UVJETI
KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
21/02, 20/07, 26/12 i 01/15 usklađenje s Zakonom o
prostornom uređenju NN H153/13).
Ostali grafički prikazi PPUO Brodski
Stupnik ostaju na snazi.
Odredbe za provođenje 4. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ .

Broj: 14

Plana, a ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za
provođenje Plana.

-

-

-

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi :
Brodsko-posavske županije, Upravni odjel
za graditeljstvo i prostorno uređenje,
Slavonski Brod
Zavod za prostorno uređenje Brodskoposavske županije, Trg pobjede 26a,
Slavonski Brod .
u prostorijama Zavoda kao i na web stranici
Zavoda.
web stranici sustavu ISPU-Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8) osmog dana
po objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 350-01/15-01/01
URBROJ:2178/03-02-15-37
Brodski Stupnik, 14. rujna 2015
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Temeljem članka 113 stavak (4) Zakona o
prostornom uređenju (NN RH 153/13) Općinsko
vijeće dužno je objaviti pročišćeni tekst odredbi za
provedbu Prostornog plana i grafičkog dijela
Prostornog plana u elektroničkom i analognom
obliku u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
izmjene i dopune Plana.
57.
Članak 6.
Plan je izrađen u (6) šest primjeraka
potpisanih od strane izrađivača Plana, odgovorne
osobe za provođenje javne rasprave i predsjednika
Vijeća općine koji se imaju smatrati izvornikom, od
čega se (1) jedan nalazi u pismohrani izrađivača

Na temelju članka 105. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13)
i članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
8/09 i 3/13), načelnik općine Brodski Stupnik dana,
4. rujna 2015. god. donosi

Broj: 14
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ZAKLJUČAK

III.

o utvrđivanju Konačnog prijedloga
4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
općine Brodski Stupnik
(„Sl. vjesnik Brodsko-posavske županije“ br br.
21/02, 20/07, 26/12 i 01/15- usklađenje s
Zakonom o prostornom uređenju NN
RH153/13)

Temeljem članka 107. stavak 4. Zakona o
prostornom uređenju na Konačni prijedlog 4.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik, ne pribavlja se mišljenje Zavoda za
prostorno uređenje.

IV.
I.
Na temelju Nacrta konačnog prijedloga
plana, Izvješća o javnoj raspravi temeljem čl. 105.
Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.
153/13) utvrđuje se Konačni prijedlog 4. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja općine Brodski
Stupnik koji je izradio Zavod za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije.
II.
Konačni prijedlog 4. Izmjena i dopuna
Prostornog plana iz točke 1. ovog Zaključka sastoji
se od tekstualnog dijela (izmjene i dopune
tekstualnog dijela i odredbi za provođenje, obveznih
priloga) i grafičkih priloga, uvezanih u Elaborat (4.
Izmjene i dopune PPUO Brodski Stupnik).

Temeljem članka 109. stavak 4. Zakona o
prostornom uređenju Konačni prijedlog 4. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja općine Brodski
Stupnik zajedno s Odlukom o donošenju upućuje se
Općinskom vijeću općine Brodski Stupnik na
usvajanje.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenim vjesniku
BPŽ“.
KLASA: 350-01/15-01/01
URBROJ: 2178/03-01-15-35
Brodski Stupnik, 4. rujna 2015.
NAČELNIK
Petar Lovinčić, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

24.

Članak 1.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 143/13) i
članka 40. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11
i 3/13“), općinski načelnik donio je:

Ovom se Odlukom vrše I. izmjene i dopune
Plana nabave općine Gornja Vrba za 2015. godinu,
KLASA: 400-01/15-01/1; URBROJ: 2178/28-0115-1, od 16.1.2015.godine.

Članak 2.
I. IZMJENU I DOPUNU
Plana nabave općine
Gornja Vrba za 2015. godinu

U Planu nabave općine Gornja Vrba za 2015.godinu,
mijenja se članak. 2. u sljedećim točkama:
- u tabeli Plana nabave briše se evidencijski broj
nabave 25/15., Izgradnja sportske dvorane, te se za
isti neće provoditi postupak nabave u 2015.godini:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.
2
3
4

Red.
broj

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar
Službena, radna i zaštitna odjeća
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Premije osiguranja
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Ulaganja u računalne programe
Provedba Zakona o zaštiti na radu
Provođenje sustavne deratizacije
Opremanje postrojbe civilne zaštite
Provedba Zakona o zaštiti stanovništva
Sanacija odlagališta
Električna energija

PREDMET NABAVE

25.000,00kn
40.000,00 kn
12.000,00 kn
40.000,00 kn
15.000,00 kn
25.000,00 kn
15.000,00 kn
10.000,00 kn
3.000,00 kn
28.000,00 kn
10.000,00 kn
42.000,00 kn
30.000,00 kn
300.000,00 kn

JN 18/15

16.000,00 kn
10.000,00 kn
2.000,00 kn
4.000,00 kn

240.000,00 kn

20.000,00 kn
32.000,00 kn
9.600,00 kn
32.000,00 kn
12.000,00 kn
20.000,00 kn
12.000,00 kn
8.000,00 kn
2.400,00 kn
22.400,00 kn
8.000,00 kn
33.600,00 kn
24.000,00 kn

12.800,00 kn
8.000,00 kn
1.600,00 kn
3.200,00 kn

Procijenjena
Planirana sredstva vrijednost
nabave

5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
16/15
17/15

1/15
2/15
3/15
4/15

Evid. br.
nabave

Otvoreni

Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna

Postupak
javne
nabave
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Narudžbenica
Ugovor-bag.
Narudžbenica
Ugovor-bag.
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Ugovor- bag.
Narudžbenica
Ugovor-bag.
Ugovor-bag.
Sklapanje
ugovora JN

Nadmetanje
ukljucuje:
sklapanje
ug-sporazu.
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica

Travanj 2015

Početak
postupka

Okvirni
sporazum

Trajanje
Ugovora sporazuma
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Modernizacija nogostupa
- D. Vrba ( Ul. M.Naletilića- 70.000,00 kn)
Ul. 108. brigade – izgradnja 1.100.000,00 kn
Nogostupi
Sv. Filipa i Jakova, Vrbskih žrtava

Izgradnja sportske dvorane-

Izgradnja objekata-tribine

Uređenje javnih površina-igralište

Izgradnja oproštajnih građevina na mjesnim
grobljima u Donjoj Vrbi ( uređenje okoliša)

Izrada izmjena PPU i DPU

23

25

26

27

28

29

24

Ukupno

Modernizacija kolnika – ( izgradnja u Firovoj i
Brkicevoj, ceste u naselju G.Vrba )

22

21

20

Izgradnja sustava odvodnje na području općine
(I. A. ETAPA, oborinska odvodnja B. Radić)
Izgradnja vodoopskrbnog sustava
- proširenje mreže u naselju Modernizacija javne rasvjete

19

29/15

28/15

JN 27/15

JN 26/15

JN 25/15

JN 24/15

JN 23/15

JN 22/15

21/15

20/15

JN 19/15

11.724.000,00
kn

68.000,00 kn

150.000,00 kn

25.000,00 kn

800.000,00 kn

4.180.000,00 kn

300.000.00 kn

1.170.000,00 kn

3.400.000,00 kn

214.000,00 kn

200.000,00 kn

590.000,00 kn

9.379.200,00 kn

54.400,00 kn

120.000,00 kn

20.000,00 kn

640.000,00 kn

3.344.000,00
kn

240.000,00 kn

936.000,00 kn

2.720.000,00
kn

171.200,00 kn

160.000,00 kn

472.000,00 kn

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Otvoreni

Briše se

Bagatelna

Otvoreni

Otvoreni

Bagatelna

Bagatelna

Otvoreni

Ugovor-bag.

Ugovor-bag.

Ugovor-bag.

Sklapanje
ugovora JN

Sklapanje
ugovora JN

Sklapanje
ugovora JN

Sklapanje
ugovora JN
Sklapanje
ugovora JN

Sklapanje
ugovora JN
Sklapanje
ugovora JN
Sklapanje
ugovora JN

Listopad 2015

Rujan 2015

Listopad 2015

Listopad 2015

Kolovoz 2015

Studeni 2015

Listopad 2015

Listopad 2015

Listopad 2015

3 mjeseca

30 dana

30 dana

3 mjeseca

3 mjeseca

6 mjeseci
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Članak 3.

I.

Stavke koje su izmijenjene označene su
crvenom bojom i dodane odmah umjesto
izmijenjene stavke.
Ostale odredbe Plana nabave za 2015. ostaju
neizmjenjene.
.

Srednjoročnim (trogodišnjim) planom
davanja koncesija za razdoblje 2016. - 2018.
godine (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se
gospodarska i druga područja u kojima se
planiraju dati koncesije na području općine
Gornja Vrba, javni objekti koji će se graditi
odnosno javne djelatnosti koje će se obavljati na
temelju koncesije, planirani rashodi za
koncesije i prihodi od koncesija, ocjena
očekivane gospodarske koristi od planiranih
koncesija.

Članak 4.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u « Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ i na internetskim
stranicama općine Gornja Vrba www.gornjavrba.hr.
KLASA: 400-01/15-01/1
URBROJ: 2178/28-01-15-2
Gornja Vrba, 25. 8. 2015.godine
Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

25.

Na temelju članka 56. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine", broj 143/12.) i
članka 40. Statuta općine Gornja Vrba
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 09/09, 3/13), općinski načelnik
općine Gornja Vrba donosi:
SREDNJOROČNI
(TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija za razdoblje
2016. - 2018. godine

II.
U skladu sa utvrđenim ustrojem
komunalnog gospodarstva i važećim
ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti
sa određenim koncesionarima, utvrđuju se
gospodarska i druga područja u kojima se
planiraju dati koncesije na području općine
Gornja Vrba i Plan davanja koncesija za
razdoblje 2016. - 2018. godine, kako slijedi:
a)
Komunalne djelatnosti
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području općine Gornja Vrba
–
planirani broj koncesija: 1 koncesija
–
rok na koji se koncesija planira dati: 5
godina
–
početak: 01.02.2017.
procijenjena godišnja naknada: 3000,00
kuna
pravna osnova za davanje koncesije:
Zakon o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine», br.: 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09 i 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13 i 147/14), Zakon o koncesijama
("Narodne novine", broj 143/12.) Odluka o
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
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temeljem koncesije na području općine Gornja
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 4/10).

Koncesija za skupljanje, prijevoz, obradu i
tretiranje otpada
–
planirani broj koncesija: 1 koncesija
–
rok na koji je koncesija dodijeljena : 30
godina
–
početak: svibanj 2000.godine
procijenjena godišnja naknada:
12000,00 kuna
pravna osnova za davanje koncesije:
Zakon o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine», br.: 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09 i 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13 i 147/14), Zakon o koncesijama
("Narodne novine", broj 143/12.) Odluka o
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
temeljem koncesije na području općine Gornja
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 4/10).

Broj: 14
III.

Od planiranih koncesija očekuju se
gospodarske koristi, koje se najviše ogledaju
kroz:
podizanje kvalitete stanovanja na
području općine Gornja Vrba
–
povećanje prihoda Proračuna općine
Gornja Vrba
–
smanjenje opasnosti od požara,
eksplozija, trovanja i prekomjernog
zagađivanja okoliša.

IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službeni vjesnik Brodskoposavske županije».
KLASA: 363-01/15-01/6
URBROJ: 2178/28-01-15-10
Gornja Vrba, 1.9.2015.godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

Broj: 14
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OPĆINA OKUČANI

28.

II.

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09. i 4/13), Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 15. sjednici održanoj 1. rujna
2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju suglasnosti plana gospodarenja
otpadom općine Okučani

I.
Prihvaća se suglasnost Plana gospodarenja
otpadom općine Okučani koju je dao Upravni odjel
za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Brodsko-posavske županije do 31. prosinca 2015.
godine.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/15-01-15
Urbr: 2178/21-01-15-01
Okučani, 1. rujna 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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Broj: 14

OPĆINA SIBINJ

17.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“ br.86/12 i
143/13), te članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj. 04/13)
Općinsko vijeće općine Sibinj na 13. sjednici održanoj dana 4. 9. 2015. donosi
PROGRAM
utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2015.
Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u Proračunu općine
Sibinj za 2015. u iznosu od 100.000,00 kuna.

Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošit će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih
naselja sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, i to za:
-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u općini Sibinj.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 021-05/15-01/3
Urbroj: 2178/08-01-15-5
Sibinj, 4. rujna 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.

Broj: 14
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18.

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 4/13)
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 13. sjednici održanoj 4. rujna 2015. godine donosi
ODLUKU
o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se, postupak i uvjeti dodjele stipendija studentima, prava i obveze korisnika
stipendija, prestanak prava i ostala pitanja koja se odnose na stipendiranje studenata od strane općine Sibinj.

Članak 2.
Pravo na stipendiju imaju redovni studenti pod uvjetima propisanim ovom odlukom.

Članak 3.
Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine. Visinu stipendije
utvrđuje općinski načelnik svake godine, sukladno osiguranim sredstvima.

Članak 4.
Pravo na studentsku stipendiju imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici
Hrvatskoj, koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Sibinj.

Članak 5.
Osim u smislu propisa o znanosti i visokom obrazovanju, studenti u smislu ove Odluke mogu biti osobe
do navršene 26. godine života, a ispunjavaju postavljene uvjete.

Članak 6.
Da bi ostvarili pravo na stipendiju studenti u akademskoj godini za koju se objavljuje javni poziv za
ostvarivanje prava na stipendiju moraju biti redovno upisani u višu godinu studija (viši semestar) u odnosu na
prošlu akademsku godinu.
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Članak 7.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:
studenti koji ponavljaju godinu,
studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju od općine Sibinj, a nisu izvršili ugovorne obveze,
studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Članak 8.
Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog poziva kojega za pojedinu akademsku godinu
raspisuje općinski načelnik, a objavljuje se na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči općine.

Članak 9.

-

Javni poziv za dodjelu stipendije sadrži:
naziv tijela koje objavljuje javni poziv
broj i visinu stipendije,
popis dokumenata koje je potrebno priložiti prijavi,
rok za podnošenje prijava,
druge podatke značajne za provođenje postupka.

Članak 10.
Postupak dodjele stipendija provodi Povjerenstvo od 3 člana koje imenuje općinski načelnik.

Članak 11.
Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendija te
predlaže općinskom načelniku kandidate za dodjelu stipendija. Odluku o dodjeli stipendija donosi općinski
načelnik i o istom izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 12.
Dostava odluke o dodjeli stipendija vrši se javnom objavom na internetskoj stranici i oglasnoj ploči
općine.
Članak 13.

-

Za ostvarivanje prava na stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
prijavu za dodjelu stipendije,
potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu
o upisu u višu godinu studija,
uvjerenje o prebivalištu izdanu od MUP-a,

Broj: 14
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presliku domovnice,
presliku osobne iskaznice,
izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika da se ne ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu
potpore za stipendiranje,
presliku svjedodžbe o završetku srednjoškolskog obrazovanja ( svjedodžba 4.razreda ) za studente I.
godine ili presliku indeksa za studente viših godina studija,
Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva
za sve članove kućanstva starije od 15 godina ( plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna
socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske potpore, isplaćene
naknade u slučaju nezaposlenosti ), ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave,
potvrda o broju članova zajedničkog domaćinstva,
uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 14.
Student koji je ostvario pravo na stipendiju obvezan je općini prijaviti svaku promjenu činjenica
temeljem kojih je ostvario pravo na stipendiju.
Ukoliko se utvrdi da korisnik stipendije nije prijavio promjene iz prethodnog stavka, a promjene su takve
naravi da bi mu pravo na stipendiju trebalo prestati, korisnik je dužan vratiti iznos stipendije koji je primio, a na
koji nije imao pravo.

Članak 15.
Studentska stipendija isplaćuje se korisnicima za deset mjeseci u akademskoj godini.
Studentska stipendija se ne isplaćuje korisnicima za mjesec srpanj i kolovoz.
Stipendija se korisnicima isplaćuje do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 16.

-

Kriteriji za pravo prvenstva za dodjelu stipendija su:
materijalni (socijalni) status,
uspjeh koji student, odnosno učenik postigao u prethodnoj studenskoj, odnosno školskoj godini

Članak 17.
Studentima slabijeg socijalnog stanja smatraju se kandidati čiji prosjek dohotka po članu zajedničkog
domaćinstva ne prelazi 750,00 kuna u tromjesečju koji prethodi podnošenju prijave za stipendije.
Kao prihod domaćinstava ne ubraja se: doplatak za djecu, naknade na ime tjelesnog oštećenja, stalna
novčana socijalna pomoć, naknada za njegu i pomoć.
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Bodovanje po osnovi materijalnog/socijalnog statusa:
(prosječni dohodak po članu obitelji):
Do 300,00 kn ......................................................................... 55 bodova
301,00 – 400,00 .................................................................... 45 bodova
401,00 – 500,00 .................................................................... 35 bodova
501,00 – 600,00 .................................................................... 25 bodova
601,00 – 700,00 .................................................................... 15 bodova
701,00 – 750,00 ..................................................................... 5 bodova
Ostali socijalni uvjeti:
student bez oba roditelja ..................................................... 10 bodova
student bez jednog roditelja ................................................ 5 bodova
obitelj s dva studenta ........................................................... 5 bodova
obitelj s tri i više studenata .................................................. 10 bodova
student čiji je roditelj bio sudionik Domovinskog rata ......... 10 bodova
Bodovanje po osnovi općeg uspjeha studenta odnosno učenika u prethodnoj studentskoj odnosno školskoj godini:
prosjek ocjena 4,71 – 5,00 .................................................... 65 bodova
prosjek ocjena 4,51 – 4,70 .................................................... 55 bodova
prosjek ocjena 4,31 – 4,50 .................................................... 45 bodova
prosjek ocjena 4,11 – 4,30 .....................................................35 bodova
prosjek ocjena 3,91 – 4,10 .....................................................25 bodova
prosjek ocjena 3,71 – 3,90 .....................................................15 bodova
prosjek ocjena 3,50 – 3,70 ..................................................... 5 bodova
prosjek ocjena 3,490 i niži ne ispunjava uvjete za stipendiranje
Temeljem pojedinačnog zbroja bodova utvrđuje se rang lista kandidata za stipendiranje.

Članak 18.
Temeljem odluke o dodjeli stipendija sklapa se ugovor o stipendiranju (dalje u tekstu: Ugovor), kojim će
se regulirati sva prava i obveze.

Članak 19.

-

Dodijeljena studentska stipendija je nepovratna uz ispunjenje sljedećih uvjeta korisnika stipendije:
da je redovno upisao i završio godinu studija za koju se dodjeljuje stipendija, te dostavio potvrdu o upisu i
završetku više godine studija, najkasnije do 30. studenog tekuće godine,
da je dostavio kopiju diplome ili potvrdu o završetku studija, najkasnije istekom apsolventskog staža od
jedne godine, za studente završnih godina studija,
da je izvršio sve obveze regulirane ugovorom.

Korisnik je dužan vratiti primljeni iznos stipendije uvećano za zakonske zatezne kamate od dana isplate
ako nije izvršio uredno obveze iz ovog članka.

Broj: 14

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1771

Članak 20.
Općina će jednostrano raskinuti Ugovor ako se ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke i
dokumente prilikom odobravanja ili za vrijeme isplate stipendije ili da ne ispunjava ili nije ispunio obveze iz
prethodnog članka.
U slučaju raskida ugovora prema stavku 1. ovog članka, korisnik odmah i u cjelosti treba vratiti
stipendiju, a općinski načelnik može, na zahtjev korisnika stipendije, donijeti odluku da se povrat stipendije izvrši
u mjesečnim obrocima.
Najveći broj mjesečnih obroka povrata stipendije odgovara dužini ostvarivanja prava na stipendiju.

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 021-05/15-01/3
Urbroj: 2178/08-01-15-4
Sibinj, 4. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

19.

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13)
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 13. sjednici održanoj 4. rujna 2015. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine
Sibinj u dječjim vrtićima na području Brodsko-posavske županije

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece s područja općine Sibinj u
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dječje vrtiće na području Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu : „sufinanciranje“).

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja općine Sibinj u dječjim vrtićima mogu
ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod sljedećim uvjetima koji moraju biti
ispunjeni kumulativno, i to kako slijedi:
-

dijete mora imati prebivalište na području općine Sibinj;
oba roditelja, skrbnika ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području općine Sibinj
najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke;
minimalno jedan od roditelja, odnosno skrbnika, te samohrani roditelj moraju biti zaposleni;
sve obveze prema općini Sibinj po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.
Visina plaće jednog ili zbroj plaća oba roditelja, odnosno skrbnika ne smije prelaziti 8.000,00 kn neto,
odnosno plaća samohranog roditelja ne smije biti veća od 4.000,00 kn neto.

Članak 3.
Općina Sibinj sufinancira troškove smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 300,00 kn mjesečno po
djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik odnosno samohrani roditelj.

Članak 4.
Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj u svrhu
ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani zahtjev iz priloga I. ove Odluke, uz prilaganje sljedećih isprava:
-

uvjerenje prebivališta za dijete koje se upisuje u dječji vrtić;
uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja (skrbnika) izdanu od MUP-a
preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika), odnosno samohranog roditelja;
potvrdu poslodavca o zaposlenju za svakog zaposlenog roditelja, odnosno skrbnika ili potvrda o
zaposlenju za samohranog roditelja;
potvrdu o visini plaće za svakog zaposlenog roditelja, odnosno skrbnika ili potvrda o visini plaće za
samohranog roditelja;
rodni list djeteta;
ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti;
potvrda općine Sibinj o ispunjenim obvezama prema općini Sibinj.

Članak 5.
Roditelji, skrbnici, odnosno samohrani roditelji dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj, u
roku od 15 (petnaest) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su utjecale na odobrenje
sufinanciranja, a koje bi mogle utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja.
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U slučaju da roditelji, skrbnici, odnosno samohrani roditelji u roku iz stavka 1. ovog članka ne prijave
promjenu okolnosti koje bi mogle utjecati na sufinanciranje, isti gube pravo da dalje sufinanciranje, te su obvezni
općini Sibinj vratiti sva uplaćena sredstva za sufinanciranje, od trenutka kad su izgubili pravo na sufinanciranje.

Članak 6.
Općina Sibinj i dječji vrtići zaključit će ugovor o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima kojim će
se urediti međusobna prava i obveze.

Članak 7.
Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine
Sibinj.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 021-05/15-01/3
Urbroj: 2178/08-01-15-3
Sibinj, 4. rujna 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.

20.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.
33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na 13. sjednici održanoj 4. rujna 2015.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika
u razdoblju siječanj-lipanj 2015. g.
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I.
Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća Izvješće općinskog načelnika o provedenim aktivnostima u
razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine.
Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 022-06/15-01/18
Urbroj: 2178/08-01-15-2
Sibinj, 4. rujna 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković , v.r.

21.

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještavanju („NN“ 24/13), Općinsko vijeće općine Sibinj je na 13. sjednici održanoj 4. rujna 2015.g.
donijelo
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine sibinj za razdoblje 1.1.-30.6.2015.g.

OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom Proračuna općine Sibinj za
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 4.102.051,77 Kn.

razdoblje 1.1.-30.6.2015. godine utvrđeni su
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II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za 1.1.-30.06.2015. godine izvršeni su u ukupnom
iznosu od 3.292.641,28 Kn.

III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak prihoda:
Ostvareni prihodi i primici …………………...…........ .4.102.051,77 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…..3.292.641,28 Kn
Višak prihoda u razdoblju 1.1.-30.06..2015.g. ......….....809.410,49 Kn
Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Manjak prihoda iz 2014.g. ……………………………………...-194.133,23 Kn
Višak prihoda u razdoblju 1.1.- 30.06..2015.g............................809.410,49 Kn
Ukupni višak prihoda ………………………………..................615.277,26 Kn

IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015.godine bilo je 647.312,78 Kn, a na dan 30.6.2015.godine
1.094.933,08 Kn.
Stanje izdvojenih novčanih sredstava za ostale namjene (ovrhe plaća) na dan 1.1.2015.g. bile su 0,36
Kn, a na dan 30.6.2015.g.0,36 Kn.

V
Stanje blagajne na dan 1.1.2015.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 30.6.2015.godine bilo je 3.181,80 kn.

VI
Stanje potraživanja na dan 30.6.2015.g.:
potraživanja za dane koncesije…………………………………….26.000,00 Kn
potraživanja za općinske poreze……………………….…..........183.866,66 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..866.901,38 Kn
potraživanja za komunalni doprinos...........................................56.250,89 Kn
potraživanja-grobna naknada…………………………………………..853,80 Kn
potraživanja-dodjela grobnog mjesta……………………………….4.200,00 kn
potraživanja za stanarine..............................................................8.026,72 Kn
potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH........................200.791,83 Kn
potraživanje po osnovi prodaje poljop. zemljišta........................18.492,50 Kn
potraž. za naknade od nefin. imovine –javne površine…….………1.276,69 Kn
nakn.za nezak.izgrađ.građevine………………………………….…..1.749,15 Kn
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-

ostala nespomenuta potraživanja………………………………….....8.220,26 Kn
potraž. od više ovršenog za dopr.,poreze i prirez od plaća……....31.217,60 Kn
potraživanja za uplate za vodovod………………………………..…11.440,00 Kn
potraživanja za najam poslovnog prostora (prema izlaznim fakturama) a kojima je sastavni dio i
potraživanje od najmoprimaca za grijanje.

-

najam:
grijanje:

64.534,71 Kn
300,00 Kn
VII

-

Nepodmirene obveze na dan 30.6.2015.godine, u ukupnom iznosu 527.508,62 kn, odnose se na:
ostale nespomenute obveze:
za jamčevine……………...............50.885,49 Kn
za jamčevine 2010............... …..........851,22 Kn
štete od elem.nepogode( dug) … ..21.612,16 Kn
ostale obveze…(ogrijev)……………….860,00 Kn
ostale obveze……………………….....1.250,22 Kn
obveze-dug Porezna uprava…………2.196,74 Kn
nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 30.6.2015.godine iznosile su 449.852,79 kn
VIII

Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna općine Sibinj za
razdoblje 1.1. do 30.6.2015. g.
POSEBNI DIO
IX
Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.
X
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno s usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/15-01/20
Ur.broj: 2178/08-03-15-1
Sibinj, 4.9.2015.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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