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- akti  Skupštine: na područje obrazovanja, zdravstva, prostornog i 

urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, 

prometa i prometne infrastrukture, održavanja 

7. javnih cesta, planiranja i razvoja obrazovnih, 

zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, kao i 

na druga područja propisana posebnim zakonima.

Na temelju članka 36. Statuta Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 10/09 i 19/10) Županijska II.

skupština je na 19. sjednici, održanoj 12. ožujka 

2012. godine, donijela Slijedom navedenog predlažu se teme i akti koje je 

u ovom trenutku moguće identificirati s osnova 

pravne norme i pravne prakse za raspravu i 

PROGRAM RADA odlučivanje na sjednicama Županijske skupštine 

tijekom 2012. godine i to:

Županijske skupštine za 2012. godinu

I. 1. Prijedlog programa rada Županijske 

skupštine u 2012. godini

Programom rada okvirno se određuju aktivnosti 

predstavničkog t i jela t i jekom godine u Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

ostvarivanju zakonskih i statutarnih zadaća iz skupštine i župana

samoupravnog djelokruga Županije koja se odnose Rok rasprave: ožujak  2012.

ŽUPANIJA
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2. I z v j e š ć e  o  o s t v a r i v a n j u  P l a n a  Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i 

upravljanja i godišnjeg programa zaštite financije

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Predlagatelj: Župan BPŽ 

zaštićenog područja Rok rasprave: ožujak 2012.

Prema odredbi članka 76. stavak 6. Zakona 

o zaštiti prirode («Narodne novine» br. 70/05 i 4.        Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju 

139/08) Upravno vijeće Javne ustanove za u Brodsko-posavskoj županiji u 2011.   godini

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 

Brodsko-posavske županije osnivaču dostavlja Izvješće će sadržavati podatke o broju 

izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i zaposlenih u pravnim osobama, zaposlene kod 

godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, f i z i čk ih  osoba ,  ob r tn ika ,  i nd iv idua lne  

promicanja i korištenja zaštićenog područja do 1. pol jopr ivrednike – akt ivne os iguranike 

ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. mirovinskog osiguranja i samostalne profesionalne 

djelatnosti,  kao i registriranu nezaposlenost u 
Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje Područnoj službi HZZZ Slavonski Brod.
zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ Pored ovakvih statističkih pregleda u 
Predlagatelj:  Upravno vijeće Javne ustanove                  Izvješću se daje i prikaz aktivnosti vezano za 
Rok rasprave: ožujak  2012. profesionalno usmjeravanje, materi jalno 

osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, prijavljene 

potrebe za radnicima i na kraju, poseban osvrt na 
3. Odluka o davanju jamstva Općoj Vladine mjere za poticanje zapošljavanja.
bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za C i l j  I z v j e š ć a  j e  u p o z n a v a n j e  
kreditno zaduženje za izgradnju bolničke predstavničkog tijela sa stvarnim stanjem 
poliklinike zaposlenosti i aktivnom politikom u području 

zapošljavanja.
Ranije dano jamstvo Brodsko-posavske 

županije Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog 
Slavonski Brod za kredi tno zaduženje, zavoda za zapošljavanje Slavonski Brod,
Ministarstvo financija u postupku ocjene Predlagatelj: Župan BPŽ
sposobnosti Županijskog proračuna za prihvaćanje Rok rasprave: ožujak  2012.
jamstva, sukladno odredbi članka 86. do 88. 

Zakona o proračunu i odredbama Pravilnika o 

postupku zaduživanja, te davanja jamstva i 5. Informacija o općem stanju sigurnosti, 
suglasnosti jedinicama lokalne samouprave i kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom  
područne (regionalne) samouprave, nije prihvatilo, redu i miru na području Brodsko-posavske 
odnosno nije dalo suglasnost na Odluku Županijske županije u 2011. godini
skupštine o davanju jamstva, zbog čega je Opća 

bolnica zatražila od svog osnivača davanje jamstva Policija surađuje s tijelima jedinica lokalne 
u 2012. godini. Dok se ne ishodi novo jamstvo (regionalne) samouprave na poduzimanju mjera 
osnivača i pribavi suglasnost na isto od strane radi ostvarenja sigurnosti građana i imovine, pa 
Ministarstva financija, Bolnica je prolongirala polazeći od toga Policijska uprava Brodsko-
realizaciju kredita u suglasnosti s bankom posavska podnijet će Županijskoj skupštini 
davateljem kredita. Informaciju o općem stanju sigurnosti ,  

Prema stručnoj procjeni nadležnog kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i 
upravnog odjela Brodsko-posavska županija miru na području Brodsko-posavske županije u 
ispunjava uvjete iz članka 88. Zakona o proračunu i 2011. godini.
može dati jamstvo Općoj bolnici u 2012.
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Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska Na temelju odredbi Zakona o odgoju i 

Predlagatelji: PU Brodsko-posavska obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne 

Rok rasprave: ožujak 2012. novine br. 86/09, 87/08, 92/10, 105/10 i 92/11) 

Vlada Republike Hrvatske donosi  Odluku o 

kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 

6. Odluka o dodjeli županijskih priznanja prava za financiranje minimalnog financijskog 

u 2012. godini standarda javnih potreba u osnovnom školstvu za 

2012. godinu koja se odnosi na financiranje 

Svake godine u prigodi obilježavanja Dana decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu.

Županije zaslužnim pojedincima i pravnim i Na temelju Vladine odluke, Županijska 

fizičkim osobama dodjeljuju se određena skupština mora donijeti svoju odluku o kriterijima, 

županijska priznanja, koja će predložiti Županijsko mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

povjerenstvo nakon provedenog javnog poziva. funkcija u osnovnom obrazovanju na području 

Brodsko-posavske županije, pa će se nakon 

Nositelj izrade: Povjerenstvo za dodjelu donošenja Državnog proračuna pristupiti izradi 

županijskih priznanja županijske odluke.

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu županijskih 

priznanja Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

Rok rasprave: ožujak/travanj 2012. šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj 2012.

7. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu 

financiranja i rasporedu decentraliziranih 

funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i 9. Odluka o kriterijima i mjerilima za 

tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te financiranje decentraliziranih funkcija 

informatizacija zdravstvene djelatnosti u 2012. srednjih škola Brodsko-posavske županije u 

godini 2012. godini

Temeljem odredbi Vladine Odluke o Nakon donošenja Državnog proračuna za 

minimalnim financijskim standardima za 2012. godinu Vlada Republike Hrvatske donosi 

decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 

u 2012. godini Županijska skupština donosi za bilančnih prava za financiranje minimalnog 

područje Brodsko-posavske županije Odluku o financijskog standarda javnih potreba srednjih 

kriterijima i mjerilima, te načinu financiranja škola i učeničkih domova, a na temelju te Odluke 

decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2012. na Županijska skupština donosi Odluku o kriterijima i 

području Brodsko-posavske županije. mjerilima za financiranje decentraliziranih 

funkcija srednjih škola Brodsko-posavske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i u 2012. godini.

socijalnu skrb

Predlagatelj: Župan BPŽ Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

Rok rasprave: travanj 2012. šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj  2012.

8. Odluka o kriterijima, mjerilima i 

načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

u osnovnom obrazovanju na području Brodsko-

posavske županije u 2012. godini
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10. Prijedlog plana rashoda za nabavu 12. a) Plan rashoda za materijal, dijelove i 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

ulaganja na nefinancijskoj  imovini u osnovnom osnovnih škola u 2012. 

školstvu Brodsko-posavske  županije       b) Plan rashoda za materijal, dijelove i 

usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima srednjih škola u 2012.

za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog standarda javnih potreba osnovnog Prema Vladinim odlukama o kriterijima i 

školstva u 2012. Županija donosi Plan rashoda za mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna financiranje minimalnog standarda javnih potreba 

ulaganja na nefinancijskoj imovini. Plan mora u osnovnim školama u 2012., te srednjih škola i 

sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i učeničkih domova u 2012. nadležno tijelo Županije 

opis ulaganja, ukupno planirani iznos sredstava donosi poseban Plan rashoda za materijal, dijelove 

potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

projektom u 2012. Isti se dostavlja Ministarstvu osnovnih, odnosno srednjih škola Brodsko-

znanosti, obrazovanja i športa. posavske županije, te iste dostavlja Ministarstvu 

znanosti, obrazovanja i športa.

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, Na temelju operativnih planova za 2012., 

šport i kulturu izradit će se planovi pod a) i b) i predložiti 

Predlagatelj: Župan BPŽ Županijskoj skupštini njihovo donošenje. U 

Rok rasprave: travanj  2012. planovima se raspoređuju sredstva svakoj školi.

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

11. Prijedlog plana rashoda za nabavku šport i kulturu

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna Predlagatelj: Župan BPŽ

ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje Rok rasprave: travanj  2012.

škole Brodsko-posavske županije u  2012.

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima 13. Izvješće o radu i f inancijskom 

za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje poslovanju u 2011. godini:

minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

srednjih škola i učeničkih domova u 2012. Županija a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski 

donosi Plan rashoda za nabavu proizvedene Brod  

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na b) Spomen galerije "Ivan Meštrović" 

nefinancijskoj imovini u srednjim školama Vrpolje

Brodsko-posavske županije i dostavlja ga c) Zajednice športskih udruga i saveza 

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Plan BPŽ  

mora sadržavati naziv škola na koje se odnose d) Zajednice tehničke kulture Slavonski 

ulaganja, vrstu i opis ulaganja, ukupan planirani Brod  

iznos potreban za realizaciju svih ulaganja e) Hrvatskog instituta za povijest-

obuhvaćenih projektom i planirani iznos u 2012. Podružnica za povijest Slavonije, 

godini . Srijema i Baranje  Slavonski Brod

f) Hrvatskog Crvenog križa - Društvo 

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, Crveni križ BPŽ

šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ Polazeći od prava, obveza i odgovornosti 

Rok rasprave: travanj  2012. osnivača, odnosno vlasnika ustanova, utvrđenih 

Zakonom o ustanovama, Zakona o lokalnoj upravi i 
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područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim Sredstva za ovaj izdatak osigurava Vlada 

posebnim zakonima, Skupština će razmotriti RH u Državnom proračunu.

godišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju 

ustanova u kulturi, te udruga  iz područja tehničke Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 

kulture i športa u prethodnoj godini. socijalnu skrb

Predlagatelj: Župan BPŽ

Nositelj izrade: ustanove, nadležne zajednice i Rok rasprave: travanj 2012.

udruge

Predlagatelji:  Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj  2012. 16. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu 

f i n a n c i r a n j a  m a t e r i j a l n i h  r a s h o d a ,  

nefinancijske imovine i hitnih intervencija 

14.   P r i j e d l o g  p l a n a  f i n a n c i r a n j a  investicijskog i tekućeg održavanja Doma za 

materijalnih rashoda Zavoda za socijalnu skrb starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2012.

u  Brodsko-posavskoj županiji za 2012.

Temel jem Odluke o minimaln im 

Prema odredbi članka 15. stavak 2. Zakona financijskim standardima za decentralizirano 

o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 57/11) u financiranje domova za starije i nemoćne osobe 

proračunu jedinice područne (regionalne) Županijska skupština svojom odlukom utvrđuje 

samouprave osiguravaju se sredstva za materijalne kriterije za raspodjelu i dodjeljuje sredstva Domu 

rashode i financijske rashode Zavoda i to: naknade za starije i nemoćne osobe, kojem je osnivač 

troškova zaposlenima (prijevoz i sl.), rashodi za Brodsko-posavska županija.

materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski 

rashodi (bankarske usluge i sl.), te ostali rashodi. Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 

Sredstva za spomenute izdatke osigurat će socijalnu skrb

se u Državnom proračunu, a minimalne financijske Predlagatelj: Župan BPŽ

standarde odredit će Vlada RH svojom odlukom, Rok rasprave: travanj  2012.

temeljem koje će se predložiti Županijskoj 

skupštini donošenje predloženog Plana.

17.  Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu 

Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i prava pacijenata na području Brodsko- 

socijalnu skrb posavske županije u 2012.

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj 2012. U cilju ostvarivanja i promicanja prava 

pacijenata Županijska skupština je temeljem 

Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne 

15.  Odluka o pomoći za stanovanje korisnicima novine“ br. 169/04 i 37/08) osnovala Povjerenstvo 

koji se griju na drva u 2012. za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-

posavske županije.

Korisniku stanovanja koji se grije na drva Sukladno članku 33. stavak 1 podstavak 5. 

Zakonom o socijalnoj skrbi (članak 66.) osigurano Povjerenstvo godišnje podnosi Županijskoj 
2 skupštini i nadležnom ministarstvu izvješće o svom je pravo jednom godišnje na 3 m  ogrjevnog drveta, 

radu, u okviru djelokruga poslova utvrđenog i to na način plaćanja troškova ovlaštenoj pravnoj 
odredbama  čl. 33, 36 i 37. Zakona o zaštiti prava ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila ili mu se 
pacijenata.odobrava novčani iznos za podmirenje troška 

ogrijeva u visini koju odredi predstavničko tijelo 
Nositelj izrade: Povjerenstvo za zaštitu prava Županije.
pacijenata
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Predlagatelj: Povjerenstvo za zaštitu prava posebna pravna osoba za gospodarenje  otpadom 

pacijenata na području Brodsko-posavske županije, koja je 

Rok rasprave: travanj 2012. počela s radom u 2011. godini, pa će osnivača 

putem godišnjeg izvješća obavijestiti o ostvarenju 

djelatnosti i objektivnim poteškoćama s kojima se 

18.  I n f o r m a c i j a  o  e l e m e n t a r n i m  susreće u radu.

nepogodama na području Brodsko-posavske 

županije Nositelj izrade: Centar za gospodarenje otpadom 

d.o.o.

U Informaciji će se dati svi relevantni Predlagatelj: Župan BPŽ

podaci o elementarnim nepogodama tijekom 2011. Rok rasprave: travanj 2012. 

g o d i n e  n a  p o l j o p r i v r e d n i m  u s j e v i m a ,  

građevinskim i drugim objektima, zatim o 

obavljenoj procjeni šteta, visini šteta, kao i o 21. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za 

dodijeljenim sredstvima Vlade Republike socijalnu skrb u Brodsko-posavskoj  županiji

Hrvatske za djelomično ublažavanje posljedica 

šteta i njihovoj raspodjeli onima koji su pretrpjeli Prema odredbi članka 11. Zakona o 

štete. socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 57/11) 

Županija je obvezna osnovati Savjet za socijalnu 

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu skrb, radi planiranja i razvoja mreže socijalnih 

Predlagatelj: Povjerenstvo za procjenu šteta od usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva 

elementarnih nepogoda socijalne skrbi na svom području. Odluku o 

Rok rasprave: travanj  2012. snivanju Savjeta donosi Županijska skupština, a 

čine ga predstavnici jedinica područne (regionalne) 

i lokalne samouprave, Zavoda za socijalnu skrb, 

19.  Izvješće o radu Županijske uprave za Obiteljskog centra, domova socijalne skrbi, 

ceste u 2011. godini centara za pomoć i njegu, vjerskih zajednica, te 

    drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju 

S u k l a d n o  o d r e d b a m a  Z a k o n a  o  djelatnost socijalne skrbi, ustanova obrazovanja i 

ustanovama («Narodne novine» br. 76/93, 29/97, zdravstva, zapošljavanja i drugih djelatnosti 

47/99) te Odluci o osnivanju Županijske uprave za vezanih za socijalno uključivanje korisnika, 

ceste, Županijska skupština najmanje jedanput komora u socijalnoj skrbi, strukovnih udruga, 

godišnje razmatra Izvješće o radu i poslovanju udruga za promicanje prava korisnika socijalne 

Županijske uprave za ceste, odnosno o izvršenju skrbi, te sindikata i poslodavaca u socijalnoj skrbi.

Programa građenja i održavanja županijskih i 

lokalnih cesta na području Županije iz svoje Nositelj izrade: UO za zdravstvo i socijalnu skrb

nadležnosti u 2011. godini. Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj/svibanj 2012.

Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste

Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i župan BPŽ

Rok rasprave: travanj 2012. 22. I z v j e š ć e  o  p r o v o đ e n j u  P l a n a  

upravljanja vodama na području malih slivova: 

Brodska Posavina i Šumetlica-Crnac

20. Izvješće o radu Centra za gospodarenje 

otpadom d.o.o. Brodsko-posavske županije, Zakonom o vodama („Narodne novine“ br. 

Slavonski Brod 153/09) utvrđena su dva vodna područja u 

Republici Hrvatskoj: 

Temeljem Zakona o otpadu osnovana je 
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- Vodno područje rijeke Dunav, 24. Izvješće o radu i f inancijskom 

poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe   - Jadransko vodno područje, 
Slavonski Brod za 2011. godinua ova područja mogu se podijeliti na podslivove, 

male slivove i sektore.
Prema odredbama Zakona o socijalnoj Slijedom ovih podjela u Brodsko-

skrbi osnivačka prava nad Domom za starije i posavskoj županiji nalaze se dva područja malih 
nemoćne osobe, nad kojim ima osnivačka prava slivova i to: Brodska Posavina i Šumetlica-Crnac.
Brodsko-posavska županija. Ustanova ima obvezu Planom upravljanja vodnim područjem 
najmanje jedanput godišnje osnivača izvijestiti o obuhvaćeno je upravljanje malim slivovima, pa će 
svom financijskom poslovanju i provođenju se predstavničkom tijelu prezentirati izvješće o 
politike upravljanja, kao i realizaciju projekata upravljanju na ova dva mala sliva u Brodsko-
koje je osnivač podržao.posavskoj županiji.

Uz izvješće dat će se i informacija o svim 
Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe novinama – organizacijske, upravljačke, razvojne i 
Slavonski Brod  druge naravi, propisanih Zakonom o vodama koji je 
Predlagatelj: Župan BPŽstupio na snagu 1. siječnja 2010.
Rok rasprave: travanj 2012.

Nositelj izrade: Hrvatske vode - Vodno 
25. Izvješće o radu Savjeta za zdravlje gospodarske ispostave u Slavonskom Brodu i 
Brodsko-posavske županijeNovoj Gradiški u koordinaciji s UO za 

poljoprivredu
Teme l j em č l anka  10 .  Zakona  o  Predlagatelji: Župan BPŽ

zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, Rok rasprave: travanjsvibanj  2012.
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 114/11 i 12/12) 

Županijska skupština je osnovala Savjet za zdravlje 

2009. godine u sastavu kako je utvrđeno Zakonom.23. I n f o r m a c i j a  o  d o d i j e l j e n i m  
Savjet je obvezan podnositi Županijskoj stipendijama Brodsko-posavske županije za 

skupštini Izvješće o svom radu, odnosno o 2012. 
ostvarivanju ciljeva, prava i obveza na području 

zdravstvene zaštite u Brodsko-posavskoj županiji.Na temelju čl. 34. Statuta Brodsko-

posavske županije «Službeni vjesnik Brodsko-
Nositelj izrade: Savjet za zdravlje BPŽposavske županije» br. 10/09 i 19/10), a sukladno 
Predlagatelj: Savjet za zdravlje BPŽčl. 2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku 
Rok rasprave: svibanj 2012. dodjele stipendija iz sredstava Županijskog 

proračuna («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» br. 15/08 i 17/09). Komisija za 
26. Izvješće o radu i f inancijskom stipendiranje studenata daje informaciju 
poslovanju u 2011. zdravstvenih ustanova:predstavničkom tijelu o dodijeljenim stipendijama 

za 2012. godinu.
- Opće bolnice «Dr. J. Benčević», 

Slavonski BrodNositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 
- Opće bolnice Nova Gradiška,šport i kulturu
- Doma zdravlja Slavonski Brod,Predlagatelj: Župan BPŽ
- Doma zdravlja "Dr. A. Štampar" Nova Rok rasprave: travanj/svibanj 2012.

Gradiška,

- Ljekarne Slavonski Brod,

- Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – 

posavske županije 
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- Izv je šće  o  poče tku obav l jan ja  za provođenje Nacionalne strategije

djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Predlagatelj: Župan BPŽ i Povjerenstvo za 

praćenje provođenja Nacionalne  strategije

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Rok rasprave: svibanj 2012.

Zakona o zdravstvenom osiguranju, te pravima i 

o b v e z a m a Ž u p a n i j e  n a d  z d r a v s t v e n i m 

ustanovama, čiji je osnivač, Županijska skupština 28. Informacija o provođenju mjera i 

razmatra stanje i problematiku zdravstvenih aktivnosti nacionalnih planova i programa na 

ustanova na osnovu godišnjih izvješća o području Brodsko-posavske županije vezano 

poslovanju u prethodnoj godini. Izvješća trebaju za:

obuhvaćati prikaz stanja i poslovanja zdravstvenih - populacijsku politiku,

ustanova, rezultate provedenih reformskih - prava i interese djece,

zadataka i prijedloga mjera za poboljšanje stanja u - prevenciju poremećaja u ponašanju 

zdravstvu u Županiji, s posebnim osvrtom na djece i mladih,

financijsku problematiku. - za mlade,

Izvješće o početku obavljanja djelatnosti - za sprečavanje nasilja među djecom i 

Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske mladima,

županije, osim faktičkih podataka dat će se pregled - prava osoba s invaliditetom

svih formalno pravnih aktivnosti, te ostalih 

aktivnosti vezano za dobivanje dozvole za početak U materijalu će se dati pregled mjera i 

rada ustanove i potpisivanje ugovora s HZZO-om. aktivnosti koje  su utvrdila povjerenstva i 

koordinacije, imenovane za područje Brodsko-

Nositelji izrade: zdravstvene ustanove posavske županije, za provođenje aktivnosti iz 

Predlagatelj: Župan BPŽ nacionalnih planova i programa na području 

Rok rasprave: svibanj 2012. Brodsko-posavske županije, a u cilju promicanja 

razvoja i dobrobiti određenih skupina i pojedinaca.

27. Informacija o provedbi Nacionalne Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

strategije suzbijanja zlouporabe droga na šport i kulturu i Upravni odjel za zdravstvo i  

području Brodsko-posavske županije u 2011. socijalnu skrb

godini Predlagatelj: Župan BPŽ 

Rok rasprave: prvo polugodište 2012.

Informacija će sadržavati sve relevantne 

pokazatelje vezano za provedbu Nacionalne 

strategije suzbijanja zlouporabe droga na području 29. Izvješće o provedbi Županijske 

Brodsko-posavske županije, s prikazom aktivnosti razvojne strategije za 2011.

pojedinih tijela u provođenju preventivnih mjera, i 

to: Službe za prevenciju ovisnosti Zavoda za javno Brodsko-posavska županija jedna je od 

zdravstvo (Centar za prevenciju ovisnosti, prvih županija koja je već u travnju 2011. donijela 

Policijska uprava Brodsko-posavska, centara za razvojnu strategiju, a sukladno završnim 

socijalnu skrb, škola, vjerskih zajednica, udruga, te odredbama iste, svake godine podnosi se izvješće o 

Povjerenstva za praćenje Nacionalne strategije. provođenju Strategije nadležnom ministarstvu i 

Informacija treba sadržavati i prijedlog tijelima Županije.

novih preventivnih mjera za suzbijanje zlouporabe Praćenje, evaluacija i pregled kvalitete 

droga. izvedbe provedbe Županijske razvojne strategije 

provodi se do mjeseca veljače svake godine kada se 

Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i evaluira realizacija unaprijed postavljenih 

socijalnu skrb u suradnji s institucijama zaduženim aktivnosti kao i njihovih učinaka o čemu se 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  3 Strana:  171



sastavlja izvješće u ožujku za prethodnu godinu. Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

Izvješće se obvezno dostavlja Ministarstvu skupštine i župana u suradnji s upravnim  odjelima 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te i ustanovama

županu i Županijskoj skupštini. Rok rasprave:  a) travanj - svibanj 2012.

U Izvješću će se dati i pregled rada,                           b) rujan  - listopad 2012. 

odnosno uloga Savjeta za europske integracije u 

funkciji doprinosa stvaranja pozitivnog ozračja u 

Brodsko-posavskoj županiji za ulazak Republike 31. Izvješće o stanju kakvoće zraka na 

Hrvatske u Europsku uniju. Kako se Strategijom području Brodsko-posavske županije

planiraju razvojni projekti čijom se evaluacijom 

doprinosi svekolikom napretku ove regije, sasvim U Izvješću će se prikazati svi relevantni 

sigurno u funkciji razvoja su i projekti koje pokazatelji o stanju kakvoće zraka, do kojih se 

objektivno možemo realizirati sa susjednom BiH, i dolazi putem mjernih postaja na području grada 

to iz sredstava predpristupnih fondova Europske Slavonskog Broda.

unije, u materijalu će se dati i osvrt i na tu 

problematiku. Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša

Nositelj izrade: Upravni odjel za razvoj i europske Predlagatelj: Župan BPŽ 

integracije Rok rasprave: drugo polugodište 2012.

Predlagatelj: Župan BPŽ 

Rok rasprave: svibanj/lipanj 2012.

32. Informacija o poslovanju Slobodne zone 

Đuro Đaković-Slavonski Brod d.o.o. u 2011. 

30. a) Izvješće o radu župana Brodsko- godini

posavske županije za razdoblje lipanj –  

prosinac 2011. godine Brodsko-posavska županija jedna je od 

      b) Izvješće o radu župana Brodsko- osnivača i suvlasnika Slobodne zone "Đuro 

posavske županije za razdoblje siječanj –  lipanj Đaković"-Slavonski Brod d.o.o., s udjelom od 

2012. godine 15,19% udjela, pa će u tom svojstvu razmotriti 

poslovanje te tvrtke, osobito s aspekta njenog 

Prema odredbi članka 35. b) Zakona o doprinosa razvoju gospodarstva Brodsko-

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi posavske županije.

(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09 i 150/11) župan je obvezan dva puta Nositelj izrade: Uprava Slobodne zone "Đuro 

godišnje podnijeti predstavničkom tijelu Izvješće o Đaković"-Slavonski Brod d.o.o.

radu. Predlagatelj: Župan BPŽ

Kako je čl. 58. Statuta Brodsko-posavske Rok rasprave: lipanj 2012.

županije propisano da župan polugodišnje izvješće              

o svom radu podnosi do 31. ožujka tekuće godine za 

razdoblje lipanj-prosinac prethodne godine i do 15. 33. Informacija o gospodarenju zajedničkim 

rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine, lovištima na području Brodsko-posavske  

postupat će se u ovim terminskim okvirima, županije

odnosno rokovima podnošenja godišnjeg, odnosno 

polugodišnjeg financijskog izvješća o izvršenju Polazeći od odredbi Zakona o lovstvu 

Proračuna, Županijskoj skupštini podnijet će se i («Narodne novine» br. 140/05 i 175/09), kao i prava 

polugodišnje izvješće o radu župana. i obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u području lovstva, te Odluke o 

zajedničkim lovištima, Skupštini će biti podnesena 
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Informacija  o gospodarenju zajedničkim lovištima 36. I z v j e š ć e  o  o b a v l j e n o j  re v i z i j i  

na području Brodsko-posavske županije radi Županijskog proračuna za 2011. godinu

sagledavanja organiziranosti i stanja lovstva na 

području Brodsko-posavske županije. Sukladno odredbama Zakona o reviziji 

Područni ured za reviziju obavit će kontrolu 
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu županijskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o 
Predlagatelj: Župan BPŽ tome izvijestiti župana koji će izvijestit  Skupštinu 
Rok rasprave: lipanj 2012. o nalazu revizije i eventualno naloženim mjerama.

Nositelji izrade: Područni ured Državne revizije
34. I z v j e š ć e  o  p r o v o đ e n j u  P l a n a  Predlagatelj: Župan BPŽ
gospodarenja otpadom na području Brodsko-  Rok rasprave: prvo polugodište 2012.
posavske županije za razdoblje 2008. – 2011.

Plan gospodarenja otpadom donijela je 37. a)  Analiza poljoprivrede Brodsko-
Županijska skupština temeljem članka 10. stavka 4. posavske županije u 2011. godini
i 5. odredbi Zakona o otpadu („Narodne novine“ br.      b) Analiza poticajnih mjera Vlade RH 
178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), a o provođenju na području BPŽ u 2011. godini
utvrđenih aktivnosti iz Plana upoznat će se 

Županijsku skupštinu putem predloženog Izvješća. Izvješće će sadržavati sve relevantne 
Usvojeno Izvješće nadležni upravni odjel dostavlja pokazatelje vezano za ukupno stanje u 
Ministarstvu zaštite okoliša i Agenciji. Izvješće se poljoprivredi, od vlasničke strukture, proizvodnje 
temelji na članku 10. stavku 6. i objavljuje u poljoprivrednih proizvoda novčanih poticaja i 
službenom glasilu Županije. potpora do mjera zemljišne politike koje donosi 

Vlada Republike Hrvatske.
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Župan BPŽ Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj 2012. Rok rasprave: srpanj 2012.

35. Davanje prethodnog mišljenja na 

prijedlog mreže javne socijalne službe

38. Analiza poslovanja gospodarstva 
Djelatnost socijalne skrbi kao javna služba Brodsko-posavske županije u 2011. s dostupnim 

obavlja se u okviru mreže javne socijalne službe i pokazateljima za 2012.
izvan mreže javne socijalne službe, te se može dati 

u koncesiju mrežu javne socijalne službe, sukladno Polazeći od temeljnih zadaća Županije u 
odredbi članka 160. Zakona o socijalnoj skrbi području gospodarstva da usklađuje interese i 
(„Narodne novine“ br. 57/11) donosi ministar uz poduzima aktivnosti radi ravnomjernijeg 
prethodno mišljenje područnih (regionalnih) gospodarskog razvitka, a time i osiguranja uvjeta 
jedinica samouprave i Zavoda za socijalnu skrb. za brže i kvalitetnije zapošljavanje, izradit će se i 
Mjerila za određivanje Mreže utvrđene su člankom prezentirati Skupštini cjelovit prikaz poslovanja 
166. točke 7. citiranog Zakona. gospodarstva u 2011. godini, s dostupnim 

pokazateljima za 2012. godinu
Nositelj izrade:UO za zdravstvo i socijalnu skrb u 

koordinaciji sa Zavodom za socijalnu skrb Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u 
Predlagatelj: Župan BPŽ suradnji s Poreznom upravom, FINA-om, 
Rok rasprave: lipanj/srpanj 2012. Gospodarskom i obrtničkom komorom Brodsko-
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posavske županije, te s HZZZ, podružnica skupštini (čl. 107. Zakona o proračunu).

Slavonski Brod

Predlagatelj: Župan BPŽ Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i 

Rok rasprave: srpanj 2012. financije

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: lipanj/srpanj 2012.

39. Izvješće o radu Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova BPŽ

41. Z a v r š n o  l i k v i d a c i j s k o  i z v j e š ć e  

Sukladno Nacionalnoj poli t ici za Projektbiroa d.d. Slavonski Brod

ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. – 

2015., te Zakonu o ravnopravnosti spolova Budući su se stekli uvjeti za okončanje 

(„Narodne novine“ br. 82/08 i 125/11) u Brodsko- likvidacijskog postupka nad društvom Projektbiro 

posavskoj županiji osnovano je posebno d.d. Slavonski Brod, likvidacijska upraviteljica 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova koje podnijet će tijelima Društva završno likvidacijsko 

podnosi nadležnom uredu Vlade RH za izvješće i izvješće o provedenoj likvidaciji 

ravnopravnost spolova i Županijskoj skupštini sukladno članku 382. Zakona o trgovačkim 

Godišnje izvješće o svom radu s posebnim društvima, a s istima će upoznati i Županijsku 

naglaskom na skupštinu koja je i pokrenula postupak likvidacije.

provedbu mjera Nacionalne politike.

Nositelj izrade: Likvidacijska upraviteljica

Nositelj izrade: Tajništvo Povjerenstva za Predlagatelj: Likvidacijska upraviteljica

ravnopravnost spolova BPŽ Rok rasprave: prvo polugodište 2012.

Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost 

spolova BPŽ

Rok rasprave: srpanj 2012. 42. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna 

Brodsko-posavske županije za 2012. godinu

40. G o d i š n j i  i z v j e š t a j  o  i z v r š e n j u  U praksi se do sada pokazalo da prilikom 

Županijskog proračuna za 2011. donošenja Proračuna nisu poznati svi fiskalni 

parametri, osobito u okolnostima ne donošenja 

Prema odredbi članka 110. Zakona o Državnog proračuna i funkcioniranja državnih 

proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) župan tijela temeljem privremenog financiranja, kao što 

podnosi Županijskoj skupštini na donošenje je sada slučaj i kod izvora prihoda i kod izdataka, pa 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. će se tijekom 2012. godine provesti usklađivanje 

lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, čiji je Županijskog proračuna, a ako bude potrebno 

sadržaj propisan člankom 108. citiranog Zakona. tijekom godine provodit će se uravnoteženje 

Dakle, osim obveznog sadržaja iz članka 108. točka proračunskih prihoda i rashoda

1. do 6.., Godišnji izvještaj obuhvaća i izvršenje 

financijskih planova izvanproračunskih korisnika Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i 

na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i financije

obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka Predlagatelj: Župan BPŽ

rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika. Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi

Slijedom ovih zakonskih određenja 

Upravni odjel za Proračun i financije do 1. svibnja 

tekuće za prethodnu godinu dužan je izraditi i 

dostaviti županu Brodsko-posavske županije 

Godišnji izvještaj, a župan do 1. lipnja Županijskoj 
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43. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 

Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. gospodarstvo i zaštitu okoliša u suradnji sa  

godinu stručnim institucijama

Predlagatelj: Župan BPŽ

Prema odredbi čl. 110. Zakonu o proračunu Rok rasprave: rujan 2012.

(«Narodne novine» br. 96/03) župan će podnijeti 

Županijskoj skupštini na donošenje Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske 45. Analiza stanja pomoći socijalno 

županije u prvom polugodištu (I-VI mj. 2009.) do ugroženim osobama i brige o socijalno 

15. rujna tekuće godine. Sadržaj polugodišnjeg ugroženim građanima u Brodsko-posavskoj 

izvještaja propisan je člankom 108. Zakona u točki županiji u 2011. 

od 1. do 6. Zajedno s Polugodišnjim izvještajem 

izvršenja Proračuna, podnosi se Županijskoj U Analizi će se nastojati dati što realnija 

skupštini na suglasnost i Polugodišnji izvještaji o slika Županije temeljem strukture, dobi i spola, 

izvršenju financijskih planova izvan proračunskih školskoj naobrazbi i imovnom stanju, dužini 

korisnika. korištenja raznih oblika socijalnih pomoći. Ujedno 

Slijedom navedenoga, Upravni odjel za će to biti podloga za eventualne korekcije u 

Proračun i financije i izvan proračunski korisnici korištenju socijalne pomoći u smislu usklađivanja 

pripremit će polugodišnje izvještaje i uputiti prava socijalno ugrožene skupine građana sa 

Županijskoj skupštini na usvajanje. činjeničnim stanjem.

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i Nositelj izrade: UO za zdravstvo i socijalnu skrb u 

financije suradnji sa Centrima za socijalnu skrb Slavonski 

Predlagatelj: Župan BPŽ Brod i Nova Gradiška

Rok rasprave: listopad 2012. Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave:  rujan/listopad 2012.

44. Program energetske učinkovitosti u 

neposrednoj potrošnji energije u Brodsko- 46. Informacija o stanju očuvanosti 

posavskoj županiji pokretne i nepokretne kulturne baštine na 

prostoru  Brodsko-posavske županije

Prema članku 9. Zakona o učinkovitosti 

korištenja energije u neposrednoj potrošnji Materijal će dati uvid u stvarno stanje 

(„Narodne novine“ br. 152/08) Županija je obvezna pokretne i nepokretne kulturne baštine, prostora 

donijeti Program energetske učinkovitosti u gdje se nalazi, kategoriji, odnosno razvrstanosti po 

neposrednoj potrošnji energije kao planski propisanim standardima, stanju očuvanosti i 

dokument za vrijeme od tri godine kojim se u ugroženosti, zatim preventivna zaštita, uključujući 

skladu s Nacionalnim akcijskim planom utvrđuje i rekonstrukciju i konzervaciju spomenika kulture 

politika za poboljšanje energetske učinkovitosti na prostoru Brodsko-posavske županije. U 

krajnje potrošnje energije na području Brodsko- materijalu će se dati i osvrt na zaštićena 

posavske županije. nematerijalna kulturna dobra (lokalni govori-

Program sadrži prikaz i ocjenu stanja, te narječja, „slavonski bećarac“ i dr.)

potrebe u neposrednoj potrošnji energije, ciljeve, 

uključujući okvirni cilj ušteda energije na području Nositelj izrade: Koordinator UO za obrazovanje, 

Županije, mjere za poboljšanje energetske šport i kulturu, Konzervatorski odjel Slavonski 

učinkovitosti, izvore sredstava za financiranje Brod, Muzej Brodskog Posavlja, Gradska knjižnica 

ulaganja u primjeni mjera poboljšanja energetske Slavonski  Brod i Nova Gradiška, Galerija "Ivan 

učinkovitosti, te druge potrebne podatke. Meštorvić" Vrpolje i druge institucije, koje se 
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izravno ili neizravno skrbe o kulturnoj baštini 49. a) Izvješće o radu Turističke zajednice 

Predlagatelj: Župan BPŽ Brodsko-posavske županije za I-IX 2012. i 

Rok rasprave:  rujan/listopad 2012. Financijsko izvješće za isto razdoblje

      b) Plan rada Turističke zajednice 

Brodsko-posavske županije za 2013. i 

47. Prijedlog plana održavanja i građenja Financijski   plan za 2013. godinu

županijskih i lokalnih cesta na području 

Brodsko-posavske županije u 2013. – prethodno Županijska turistička zajednica za 

mišljenje izvršenje svog Plana ostvaruje sredstva iz 

Županijskog proračuna, pa je s tog osnova, ali i 

Županijska uprava za ceste obvezno svake potrebe upoznavanja javnost i o svoj im 

godine temeljem članka 22. Zakona o cestama aktivnostima na promicanju turističkih mogućnosti 

(«Narodne novine» br. 84/11) donosi Program Županije, dužna izvijestiti predstavničko tijelo o 

građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta svom radu u 2012. godini, kao i o Programu rada i 

uz prethodnu suglasnost Ministarstva, a Financijskom planu za 2013. godinu. Navedeno je, 

Županijska skupština temeljem odredbi Statuta među ostalim, u  svrsi planiranja Županijskog 

Županijske uprave za ceste na isti daje suglasnost. proračuna za 2013. godinu.

Slijedom rečenog Županijska uprava za 

ces te će podni je t i  Program građenja i  Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko-

rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta za 2013. posavske županije

godinu radi davanja suglasnosti. Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: studeni 2012.

Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste

Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i župan BPŽ

Rok rasprave:  listopad/studeni 2012. 50. a) Izvješće o radu CTR-a d.o.o. 

Slavonski Brod - županijske razvojne agencije 

za I-IX 2012. i Financijsko izvješće za isto 

48. a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice razdoblje

Brodsko-posavske županije za I-IX 2012. godine       b) Plan rada CTR-a d.o.o. Slavonski 

i Financijsko izvješće za isto razdoblje Brod - županijske razvojne agencije za 2013. i 

      b) Plan rada Vatrogasne zajednice Financijski plan za 2013. godinu

Brodsko-posavske županije za 2013. godinu i 

Financijski plan za 2013. godinu Budući je Brodsko-posavska županija 

vlasnik 100% udjela u tvrtki CTR d.o.o. Slavonski 
S obzirom da se Vatrogasna zajednica Brod i da ista obavlja poslove Županijske razvojne 

Brodsko-posavske županije u cijelosti financira iz agencije, ista je u obvezi izvijestiti predstavničko 
Županijskog proračuna potrebno je da Županijskoj tijelo Županije, o svojim aktivnostima, te 
skupštini svake godine podnese Izvješće o radu i polučenim efektima i koristima za poduzetnike. 
Financijsko izvješće za tekuću godinu, te Plan rada Navedeno je, među ostalim, u svrsi planiranja 
i Financijski plan za narednu godinu, a što je i Županijskog proračuna za 2013. godinu.
obveza iz Zakona o vatrogastvu. Navedeno je, 

među ostalim, u svrsi planiranja Županijskog Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod - 
proračuna za 2013. godinu. županijska razvojna agencija  

Predlagatelj: Župan BPŽ
Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodsko- Rok rasprave: studeni 2012.
posavske županije

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: studeni 2012.
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51. a )  I z v j e š ć e  o  r a d u  H r v a t s k e  Nositelj izrade: UO za zdravstvo i socijalnu skrb

poljoprivredne komore – Područnog ureda Predlagatelji: Župan BPŽ

Brodsko-posavske županije za 2012. s Planom Rok rasprave: studeni 2012.

rada za 2013. 

       b )  I z v j e š ć e  o  r a d u  H r v a t s k e  

poljoprivredne agencije – Županijskog ureda 53. Programi rada i financijski planovi za 

Brodsko-posavske županije za 2012. s Planom 2013. godinu:

rada za 2013. a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod  

b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

Budući je djelatnost navedenih službi i c) Županijskog saveza športova 

ureda u Slavonskom Brodu izuzetno značajna za d) Zajednice tehničke kulture

poticanje razvoja i unapređenje poljoprivrede i e) Županijskog crvenog križa

stočarstva u Županiji, za njihovo financiranje f) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za 

planiraju se sredstva i u Županijskom proračunu. povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Izvješće će sadržavati prikaz ostvarenja Programa 

rada i Financijskih sredstava u 2012. godini, te o Temeljem osnivačkih prava i obveza 

njihovoj iskorištenosti prema stajalištu Skupštine, osnivača ovih ustanova propisanih Zakonom o 

a u planovima rada pobliže će se definirati ustanovama i posebnim zakonima, kao i odlukama 

aktivnost navedenih ureda u 2013. godini s predstavničkog tijela, Županija osigurava sredstva 

naznakom potrebitih sredstava za njegovu za njihov rad, pa su slijedom toga spomenute 

realizaciju. ustanove kao korisnici Županijskog proračuna 

dužne sa svojim programima rada i financijskim 

Nositelj izrade: a) Hrvatska poljoprivredna planovima za narednu godinu upoznati Županijsku 

komora – Područni ured BPŽ                                                 s  k  u  p  š t  i n u i župana. 

    b) Hrvatska poljoprivredna 

agencija – Županijski ured BPŽ

Predlagatelj: Župan BPŽ Nositelj izrade: ustanove i zajednice

Rok rasprave: studeni 2012. Predlagatelji: upravna vijeća, župan BPŽ

Rok rasprave: studeni/prosinac 2012.

52. Plan zdravstvene zaštite za područje 

Brodsko-posavske županije 54. a) Izvješće o radu HCK – Društva 

Crveni križ Brodsko-posavske županije u 

O d r e d b o m  č l a n k a  9 .  Z a k o n a  o  razdoblju I-IX 2012. i Financijsko izvješće za to 

zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, razdoblje

71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 114/11 i 12/12)       b) Plan rada HCK Društva Crveni križ 

utvrđeno je da jedinice područne (regionalne) Brodsko-posavske županije za 2013. i 

samouprave ostvaruju svoja prava, obveze, zadaće Financijski plan za 2013.

i ciljeve na promicanju zdravstvene zaštite između 

ostaloga i tako da sukladno planu zdravstvene Nositelj izrade: HCK – Društvo Crveni križ BPŽ

zaštite RH donosi Plan zdravstvene zaštite za Predlagatelji: Župan BPŽ

područje jedinice (područne) samouprave slijedom Rok rasprave: studeni/prosinac 2012.

toga Županijska skupština će donijeti Plan 

zdravstvene zaštite za područje Brodsko-posavske 

županije.  
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55.  Izvješće o stanju zaštite i spašavanja s Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

prijedlogom smjernica za organizaciju i  sustav skupštine i župana

zaštite i spašavanja na području Županije Predlagatelji: Savjet mladih BPŽ

Rok rasprave: prosinac 2012.

Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Narodne 

novine", br. 174/04) između ostalog propisana su 

određena prava i obveze u području zaštite i 57. Prijedlog programa javnih potreba u 

spašavanja za predstavnička i izvršna tijela. Ista su osnovnom i srednjem školstvu u 2013. godini

sadržana u odredbi članka 28. i 29. Zakona i odnose 

se na: razmatranje stanja, zaštite i spašavanja na Prema odredbi članka 143. Zakona o 

području županija najmanje jednom godišnje, te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

utvrđivanje smjernica za razvoj tog sustava; na («Narodne novine» br. 87/08) Županija može 

osiguranje sredstava u županijskom proračunu (1% utvrditi šire javne potrebe u osnovnom i srednjem 

izvornog proračuna) te određivanje kontakt osobe; školstvu (sufinanciranje prehrane učenika, 

donošenje procjene ugroženosti; planova zaštite i materijalni troškovi, sufinanciranje prijevoza, 

spašavanja i dr. cjelodnevni boravak učenika ostalih programa 

Postupajući po odredbama ovog Zakona osnovnog školstva od zajedničkih interesa jedinica 

nadležna služba u suradnji s Područnim uredom za lokalne samouprave, kapitalna ulaganja u prostor i 

zaštitu i spašavanje i drugim institucijama će opremu), te osigurati sredstva u Proračunu za 

Izvješće o stanju zaštite i spašavanje, kao i njihovu realizaciju.

smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 

Brodsko-posavskoj županiji, te uputiti nadležnim Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

tijelima na raspravu i usvajanje, do kraja godine. šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ

Nositelj izrade: Stručna služba Županijske Rok rasprave: prosinac 2012.

skupštine i župana  u suradnji s Područnim uredom 

za zaštitu i spašavanje

Predlagatelj: Županijski stožer zaštite i 

spašavanja 58. Program javnih potreba u kulturi na 

Rok rasprave: studeni/prosinac 2012. području Brodsko-posavske županije u 2013. 

godini

56. Izvješće o radu Županijskog savjeta Zakonom o financiranju javnih potreba u 

mladih u 2012. i Program rada za 2013. godinu kulturi («Narodne novine» br. 47/90 i 27/93) 

propisano je da županija donosi Program javnih 

Sukladno Zakonu o savjetu mladih u potreba u kulturi od zajedničkog interesa za 

Brodsko-posavskoj županiji ustrojen je Županijski gradove i općine u svom sastavu, kao i županije u 

savjet mladih  20. svibnja 2008. godine. cjelini, usklađuje interese i poduzima aktivnosti 

Savjet svoje obveze izvršava temeljem radi ravnomjernog kulturnog razvitka gradova i 

Programa rada koji odobrava Županijska općina, zatim utvrđuje odnose u financiranju 

skupština, a najmanje jedanput godišnje podnosi kulture pojedinih općina i gradova na području 

izvješće o radu i djelovanju Županijskoj skupštini. županije i županije kao cjeline, te usklađuje 

Savjet će zajedno s Izvješćem za 2012. razvitak. Program javnih potreba u kulturi donosi 

godinu podnijeti Županijskoj skupštini i Program Skupština na prijedlog župana, zajedno s 

rada za 2013. godinu radi davanja suglasnosti na Proračunom.

isti.

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

šport i kulturu
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Predlagatelj: Župan BPŽ 61. Izvješće o realizacij i Programa 

Rok rasprave: prosinac 2012. poticanja malog gospodarstva Brodsko-

 posavske  županije u 2012. godini 

59. Program javnih potreba u tehničkoj Izvješće će sadržavati podatke o realizaciji 

kulturi na području Brodsko-posavske županije ostvarenih i započetih projekata poticanja malog i 

u 2013. godini srednjeg poduzetništva temeljem Županijskog 

programa poticanja malog gospodarstva. Isto će 

Zakonom o tehničkoj kulturi («Narodne sadržavati podatke o ukupnoj svoti odobrenih i 

novine» br. 76/93 i 11/94) propisano je da Županija realiziranih kredita za razvojne programe malih i 

donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi srednjih poduzetnika, o financijskoj potpori 

od zajedničkog interesa za gradove i općine od poduzetnicima, o funkcioniranju poduzetničkih 

interesa za Županiju, usklađuje interese i poduzima inkubatora, poslovnih zona i poduzetničkih 

aktivnosti radi ravnomjernog razvitka tehničke centara, te o efektima cjelokupnog programa. 

kulture na području Županije.

Program donosi Skupština na prijedlog Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo

župana BPŽ. Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: prosinac 2012. 

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ 62. a) Prijedlog proračuna Brodsko-

Rok rasprave: prosinac 2012. posavske županije za 2013. godinu

      b) Prijedlog odluke o izvršenju 

Proračuna Brodsko-posavske županije za 2013.          

60. Program javnih potreba u športu na godinu

području Brodsko-posavske županije u 2013. 

godini Sukladno odredbi čl. 39 Zakona o 

proračunu župan će predložiti Županijskoj 

Člankom 37. Zakona o športu («Narodne skupštini na donošenje Proračun za 2012. godinu i 

novine» br. 71/06 i 150/08) propisano je da projekciju na razini podskupine ekonomske 

Županija utvrđuje javne potrebe u športu i za klasifikacije za iduće dvije proračunske godine do 

ostvarivanje Programa osigurava financijska konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje 

sredstva u Proračunu. Župan će temeljem članka primjenu Proračuna od 1. siječnja godine za koju se 

39. narečenog Zakona predložiti Županijskoj donosi Proračun. Proračun se sastavlja po uputama 

skupštini Program javnih potreba u športu za 2013. Ministarstva financija izrađenih na osnovi 

godinu, zajedno sa sredstvima za planirane smjernica Vlade RH i uputa Upravnog odjela za 

namjene. Proračun i financije za izradu Županijskog 

proračuna koje obvezno dostavlja korisnicima 

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, Proračuna radi izrade prijedloga financijskih 

šport i kulturu planova za iduću godinu.

Predlagatelj: Župan BPŽ Županijska skupština u okviru donošenja 

Rok rasprave: prosinac 2012. Proračuna za iduću godinu razmatra i daje 

suglasnost na prijedlog financijskog plana izvan 

proračunskih korisnika (čl. 36 Zakona).

Odlukom o izvršenju Proračuna propisuje 

se izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka u 

skladu s namjenom, a istom se propisuje način i 

uvjeti izvršavanja Proračuna s računom Proračuna, 
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sukladno odredbi čl. 55. Zakona o proračunu. 65. Davanje suglasnosti na statute ustanova 

čiji je osnivač Brodsko-posavska  županija

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i 

financije u suradnji s proračunskim korisnicima i  Županijska skupština će razmotriti i dati 

izvan proračunskim korisnicima suglasnost ili prethodnu suglasnost na sve 

Predlagatelj: Župan BPŽ prijedloge statuta koji sukladno posebnim 

Rok rasprave: prosinac 2012. zakonima, budu dostavljeni radi davanja 

suglasnosti/prethodne suglasnosti i to ustanova 

kojima je osnivač (zdravstvene ustanove, 

63. P r i j e d l o g  i z m j e n a  i  d o p u n a  obrazovne ustanove, ustanove u kulturi i drugim 

Županijskog prostornog plana - usvajanje javnim djelatnostima).

Temel j em Odluke  o  p r i s tupan ju  Nositelji izrade: javne ustanove

izmjenama Županijskog prostornog plana Predlagatelji: školski odbori i upravna vijeća 

Županijski zavod za prostorno uređenje temeljem ustanova, te župan BPŽ

Zakona o elektroničkim medijima, te Uputa za Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine

postupanje po smjernicama i općim uvjetima za 

izradu izmjena i dopuna Prostornog plana županija, 

a poštujući zakonsku proceduru za ovakve planske 66. Prijedlog odluke o izmjenama i 

dokumente, izradit će i uputiti nadležnim tijelima dopunama Statuta Brodsko-posavske županije

Županije konačan Prijedlog izmjena i dopuna 

Županijskog prostornog plana na raspravu i Ovom Odlukom provest će se usklađivanje 

usvajanje. s najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje 

Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje BPŽ je donio Sabor RH na sjednici održanoj 22. 

Predlagatelj: Župan BPŽ prosinca 2012.

Rok rasprave: prvo polugodište 2012.

Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

skupštine i župana

64. Izvješće o stanju u prostoru Brodsko- Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise

posavske županije Rok rasprave: prvo polugodište 2012.

Prema odredbi članka 38. Zakona o prostornom 

uređenju («Narodne novine» br. 76/07) Zavod za 67. Kadrovska pitanja

prostorno planiranje dužan je pripremiti izvješće o 

stanju u prostoru na području Brodsko-posavske Županijska skupština će tijekom 2012. 

županije, te sukladno članku 26. Zakona, isto godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim 

upućivati nadležnim tijelima Županije na nadležnostima, raspravljati i odlučivati o 

prihvaćanje. konkretnim prijedlozima izbora i imenovanja. 

Nositelj izrade: Zavod za prostorno planiranje Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

Predlagatelj:  Župan BPŽ skupštine i župana

Rok rasprave: drugo polugodište 2012. Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja

Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine
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PROVEDBENE ODREDBE 8.

III.

Na temelju članka 133. Zakona o sudovima 

Osim navedenih tema iz točke II. (Narodne novine broj 122/10-pročišćeni tekst), te 

Skupština će raspravljati i odlučivati i o svim članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 

drugim pitanjima koja, iz bilo kojeg razloga, u ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

ovom Programu nije moguće preciznije iskazati, a 10/09 i 19/10) Županijska skupština je na 19. 

u datom trenutku će biti aktualna, kako za sjednici, održanoj 12. ožujka 2012. donijela 

Županiju, tako i za jedinice lokalne samouprave u 

njenom sastavu. RJEŠENJE 

o imenovanju sudaca porotnika za mladež  

IV. Općinskog suda u Slavonskom Brodu 

Sjednice Županijske skupštine u pravilu će 

se održavati prema terminskom planu koji će se I. 

utvrđivati na Predsjedništvu Županijske skupštine.

Za suce porotnike za mladež  Općinskog 

suda u Slavonskom Brodu, imenuju se: 

V.

1. Maja Martić, Županijska 10, Slavonski 

O provedbi Programa rada brinu Brod

predsjednik Županijske skupštine, župan, 2. Andrea Letić, Branimirova 68a, Slavonski 

zamjenici župana i Tajništvo Županijske skupštine. Brod

3. Ivana Marinić, Zrinska 6, Slavonski Brod

4. Ivanka Vrančić, Carinska 7, Slavonski 

VI. Brod

5. Tomislav Krpan, Jadranska 49, Slavonski 

Ovaj Program rada donosi se za 2012., a Brod

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- 6. Sandra Vašarević, Frana Supila 20, 

posavske županije“. Slavonski Brod

7. Zoran Komesarović, A. M. Relkovića 8, 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Slavonski Brod

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 8. Josip Dimitarević, Grofa Draškovića 42, 

Slavonski Brod

Klasa: 021-01/12-01/22 9. Dejan Kovačević, Slavonija II 1/3, 

Urbroj: 2178/1-01-12-1 Slavonski Brod

Slavonski Brod, 12. ožujka 2012. 10. Hrvoje Romić, Hrvatskih branitelja 282, 

Stari Slatinik

PREDSJEDNIK 11. Antonija Adžić, Baruna Trenka 253, Nova 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Gradiška

Zvonimir Markotić, prof., v.r. 12. Zorica Popović, Urije 13, Nova Gradiška

13. Darija Švaić, Ulica Zrinskih 65, Nova 

Gradiška

14. Maja Sokić, Kralja Zvonimira 318, Nova 

Gradiška
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15. Štefanija Milinović, Prvča 225, Nova 9.

Gradiška

16. Krešimir Likoder, Bana J. Jelačića 4c, 

Nova Gradiška Na temelju članka 133. Zakona o sudovima 

17. Hrvoje Tusić, Frankopanska 73, Nova (Narodne novine broj 122/10-pročišćeni tekst), te 

Gradiška članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 

18. Miroslav Matošević, Slavča 54 b, Nova ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

Gradiška 10/09 i 19/10) Županijska skupština je na 19. 

19. Danijel Arić, M. Krleže 4, Nova Gradiška sjednici, održanoj 12. ožujka 2012. donijela 

20. Antun Majetić, Mala 104, Nova Gradiška 

RJEŠENJE 

II. o imenovanju sudaca porotnika  

Županijskog suda u Slavonskom Brodu 

Suci porotnici za mladež Općinskog suda 

imenuju se na mandat od četiri godine i po isteku 

mandata mogu biti ponovno imenovani na istu I. 

dužnost. 

Za suce porotnike  Županijskog suda u 

Slavonskom Brodu, imenuju se: 

III. 1. Melita Milenković, Mesićeva 6, Slavonski 

Brod

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 2. Dunja Magaš, Matije Gupca 39, Slavonski 

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brod

Brodsko-posavske županije". 3. Matija Zubović, Brune Bušića 11, 

Slavonski Brod

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 4. Franjo Tonković, Brkića put 14, Slavonski 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Brod

5. Tomo Kožul, Rozinka 56, Slavonski Brod

Klasa: 021-01/12-01/16 6. Zlata Pongračić, Slunjska 8, Slavonski 

Urbroj:2178/1-01-12-1 Brod

Slavonski Brod, 12. ožujka 2012. 7. Dragan Grubišić,J. Runjanina 48a, 

Slavonski Brod

Predsjednik 8. Dragutin Mostarkić, Kneza Trpimira 38, 

Županijske skupštine Slavonski Brod

Zvonimir Markotić, prof., v.r. 9. Zoran Senjak, Don Ive Prodana 107, 

Slavonski Brod

10. Silvija Konjević, A. Cesarca 69, Slavonski 

Brod

11. Petar Tolić, V. Vidrića 30, Slavonski Brod

12. Amira Dugalić, Slavka Martinovića 1, 

Slavonski Brod

13. Vlasta Keler, S. Dubravčića 5, Slavonski 

Brod

14. Ana Ivanović, Trg I. B. Mažuranić 6, 

Slavonski Brod

15. Marica Došlić, Naselje Marsonia 15, 

Slavonski Brod
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16. Boris Grgić, Baruna Trenka 63, Nova 10.

Gradiška

17. Milica Jelančić, Urije 1C, Nova Gradiška

18. Branko Prodić,Seged 69, Prvča, Nova Na  temelju  članka  69.  Zakona  o  

Gradiška ustanovama  (”Narodne  novine”  76/93,  29/97,  

19. Goran Tomljanović, Baruna Trenka 87, 47/99,  35/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-

Nova Gradiška posavske  županije  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-

20. Franjo Vidoš, I. G. Kovačića 22, Nova posavske  županije”  br.  10/09,  19/10),  

Gradiška Županijska  skupština  je  na  19.  sjednici  

21. Ivan Barišić, Slavonska 40, Vranovci održanoj  12.  ožujka  2012.  godine,  donijela

22. Krešo Kolarić-Cifrek, S. Radića 103, 

Batrina ODLUKU

23. Branko Jakovljević, Ulica 121. brigade 

HV br.8, Okučani o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  Upravnog  

24. Josip Dubac, Kardinala Alojzija Stepinca vijeća  Doma  Zdravlja  Slavonski  Brod  

50, Vrhovina broj: 1252-1/2011  od  28.  prosinca  2011

25. Dario Dragić, M. Gupca 17, Staro Petrovo 

Selo

26. Dragutin Lukić, Zagrebačka 54, D. I.

Andrijevci

27. Đuro Martin, Sv. Filipa i Jakova 99, Donja Županijska  skupština  daje  suglasnost  na  

Vrba Odluku  Upravnog  vijeća  Doma  zdravlja  

28. Željko Tucić, Baćindol 109, Cernik Slavonski  Brod  broj: 1252-1/2011  od  28.  

prosinca  2011.  kojom  se  predlaže  prijenos  

prava  vlasništva  na  Zdravstvenu  ustanovu  

II. Ljekarne  Slavonski  Brod  nad  poslovnim  

prostorima  koji  se  nalaze  u  sastavu  objekta  u  

Suci porotnici  Županijskog suda imenuju vlasništvu  Doma  zdravlja  Slavonski  Brod  i  to:

se na mandat od četiri godine i po isteku mandata 

mogu biti ponovno imenovani na istu dužnost. 1. Ljekarna  Vrpolje

(poslovni  prostor  i  stambeni  prostor)

III. 2. Ljekarna  Oriovac

(poslovni  prostor)

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 3. Ljekarna  Garčin

Brodsko-posavske županije". (poslovni  prostor)

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 4. Ljekarna  Donji  Andrijevci

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE (poslovni  prostor).

Klasa: 021-01/12-01/15

Urbroj:2178/1-01-12-1

Slavonski Brod, 12. ožujka 2012.

Predsjednik 

Županijske skupštine 

Zvonimir Markotić, prof., v.r.
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II. 11.

Županijska  skupština  podržava  prijedlog  

da  se  provedba  postupka  prijenosa  i  uknjižbe  Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i 

prava  vlasništva  nad  poslovnim  prostorom  iz  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

točke  I.  ove  Odluke  uredi  posebnim  ugovorom  novine“ br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10. i 

(etažnim  ugovorom),  te  da   troškovi  provedbe  90/11.)članka 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa 

istog  podmiri  Ljekarna  Slavonski  Brod. pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u 2011.godini (Narodne novine broj 

III. 29/11. i 66/11. ), članka 5.Uredbe o načinu izračuna 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  funkcije jedinica lokalne i područne samouprave u 

donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  prvom tromjesečju 2012.godine („Narodne 

vjesniku  Brodsko-posavske  županije”. novine“149/11. ) i članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije„ broj 10/09 i 19/10.) Županijska 

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA skupština Brodsko-posavske županije na 19. 

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE sjednici, održanoj 12. ožujka 2012. godine, 

donijela je

Klasa  :  021-01/12-01/2

Urbroj: 2178/1-01-12-1 PLAN 

Slavonski  Brod, 12.  ožujka  2012.

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

Predsjednik imovini osnovnih škola Brodsko-posavske 

Županijske  skupštine županije u 2012.godini

Zvonimir  Markotić, prof., v.r.

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodsko-

posavske utvrđuju se ukupno  planirana  sredstva 

za tu namjenu u ukupnom iznosu od  3.387.088,00 

kn kako slijedi:
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Napomena: 12.

Završetak ulaganja na objektu OŠ „A.Mihanović“ 

Nova Kapela  planiran je   u  2013. godini u iznosu Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i 

od 1.356.780,36 kn. obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“ br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10. i 

90/11.)članka 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa 

Članak 2. pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

Plan  stupa na snagu danom objavljivanja u samouprave u 2011.godini (Narodne novine broj 

«Službenom vjesniku Brodsko-posavske 29/11. i 66/11. ), članka 5.Uredbe o načinu izračuna 

županije«. iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 

funkcije jedinica lokalne i područne samouprave u 

ŽUPANIJSKA   SKUPŠTINA prvom tromjesečju 2012.godine („Narodne 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE novine“149/11. ) i članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

Klasa: 021-01/12-01/13 posavske županije„ broj 10/09 i 19/10.) Županijska 

Urbroj: 2178/1-01-12-1 skupština Brodsko-posavske županije na 19. 

Slavonski Brod, 12. ožujka 2012. sjednici, održanoj 12. ožujka 2012. godine, 

donijela je

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PLAN 

Zvonimir Markotić, prof., v.r.

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

imovini  srednjih škola Brodsko- posavske 

županije u 2012. godini

 
 
Red. 
broj 

     
 
 
Naziv objekta 

 
 
 

Opis radova 

 
 
 

Plan 

Izvori financiranja 

       

          BPŽ 

 
   Ostali 
   izvori 

 
 1. 

 
OŠ „Antun 

Mihanović“Nova 
Kapela 

 
Rekonstrukcija i 

dogradnja 

 
 

2.850.264,70 

 
 

2.850.264,70 

 

  
 2. 

 
OŠ“Vjekoslav 
Klaić“Garčin 

 
Rekonstrukcija i 
dogradnja 

 
    486.823,30 

 
486.823,30 

 

 
 2. 

Nadzor nad 
radovima 

  
50.000,00 

 
50.000,00 

 

 UKUPNO  3.387.088,00 3.387.088,00  

 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  3 Strana:  185



Članak 1. imovini srednjih škola Brodsko-posavske županije 

utvrđuju se ukupno bilancirana sredstva za tu 

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne namjenu u iznosu od 2.125.792,00 kuna kako 

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj slijedi:

Napomena: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Sredstva za sufinanciranje projekta IPA III C kojeg 

provodi SŠ „M.A.Relković“ Slavonski Brod za Klasa: 021-01/12-01/12

2013.godinu bit će osigurana  u iznosu od Urbroj: 2178/1-01-12-1

400.000,00 kn. Slavonski Brod, 12. ožujka 2012.

Članak 3. PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

              Plan stupa na snagu danom donošenja, a Zvonimir Markotić, prof., v.r.

objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije».

Red. 
 broj 

 
     Srednje škole 
 

     
    Opis radova 
 
 

              
               Plan 

Izvori financiranja 

        BPŽ Ostali izvori 

 
 
 

1. 

 
 

Srednja škola 
„Matija Antun 

Reljković“Slavonski 
Brod 

 
Sufinanciranje 

projekta  
IPA III C 

 
 

1.100.000,00 

 

1.100.000,00 

 

 
2. 

 
Industrijsko-

obrtnička škola,  
Slavonski Brod 

 
Radionica za 

automehatroniku 
II faza 

 
 

425.792,00 

 

   425.792,00 

 

 
3. 

 
Industrijsko-

obrtnička škola,  
Nova Gradiška 

 
Solarna elektrana-
građevinski radovi 

 
 

150.000,00 

 

   150.000,00 

 

4. Gimnazija Nova 
Gradiška 

Izrada projektne 
dokumentacije 

 
 

400.000,00 

 

400.000,00 

 

6. Nadzor  50.000,00       50.000,00  

UKUPNO  2.125.792,00   2.125.792,00  
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13. PLAN  

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg 

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i i investicijskog održavanja osnovnih škola 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Brodsko-posavske županije u 2012.godini

novine“ br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10. i 

90/11.)članka 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa 

pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Članak 1.

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u 2011.godini (Narodne novine broj Planom  rashoda za materijal, dijelove i usluge 

29/11. i 66/11. ), članka 5.Uredbe o načinu izračuna tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane Brodsko-posavske županije u 2012.godini 

funkcije jedinica lokalne i područne samouprave u utvrđuju se ukupno bilancirana sredstva za tu 

prvom tromjesečju 2012.godine („Narodne namjenu  u iznosu od 1.915.636,00 kn  kako slijedi:

novine“149/11. ) i članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko- a) tekuće i investicijsko održavanje školskih 

posavske županije„ broj 10/09 i 19/10.) Županijska objekata      1.365.636,00 kn

skupština Brodsko-posavske županije na 19. b) opremanje školskih objekata 550.000,00 

sjednici, održanoj 12. ožujka 2012. godine, kn

donijela je

a) Tekuće i investicijsko održavanje 

osnovnih škola u 2012.
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R
B. 

 
Objekt 

 
Opis potrebnih radova 

 
Plan 

Izvori financiranja 

       BPŽ Ostali 

izvori 

 
   
   1. 

 
OŠ“Ivan 

Mažuranić“Sibinj,PŠ 
Ravan,PŠ G.Andrijevci 

 
Izmjena i bojanje stolarije 

 
103.234,00 

 
103.234,00 

 

   
   2. 

 
OŠ „Ivan Filipović“            

V. Kopanica 

 
Rekonstrukcija kotlovnice 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 

   3. OŠ „Josip 
Kozarac“Slavonski Šamac 

Izmjena parketa u 
učionicama 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 

 
4. 

 
OŠ“Ivan Meštrović“ 

Vrpolje 

 
Izmjena stolarije 

 
120.000,00 

 
120.000,00 

 

 
5. 

 
OŠ Sikirevci, Sikirevci 

 
Priključak na vodovod i 
kanalizaciju 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 

 
6. 

 
OŠ“Ivan Goran 

Kovačić“S.P.Selo 

 
Natkrivanje terase uz 

školsku dvoranu 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 

7.          OŠ Vrbova, PŠ  

         Komarnica 
Obnova objekta 200.000,00   200.000,00  

 
 
8. 

 
OŠ „M.Lovrak“Nova 
Gradiška, PŠ Ljupina 

Uvođenje plinskog grijanja  
67.000,00 

 
 67.000,00 

 

 
 
 
9. 

OŠ“V.C.Emin“Donji 
Andrijevci, PŠ 

Divoševci 

 
Spuštanje stropa 

 
110.000,00 

 
110.000,00 

 

 
 
10. 

OŠ 
„Dr.S.Ilijašević“Oriovac 

 
Zamjena parketa u 

blagovaonici 

 
80.000,00 

 
80.000,00 

 

 
11. 

 
OŠ „V.Nazor“Adžamovci 

 
ugradnja gromobrana 

 
40.000,00 

 
40.000,00 

 

 
12. 

 
OŠ „Lj.Gaj“Lužani 

 
Odvodnja oborinskih voda 

 
25.000,00 

 
25.000,00 

 

 
13. 

Nadzor i izrada troškovnika    
70.000,00 

 

 

                           UKUPNO 
1.365.636,00 1.365.636,00  
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b)     opremanje školskih objekata - po utvrđenim prioritetima opreme i školskih objekata

 

R
B 

 
 

Objekt 

 
 

Opis potrebne opreme 

 
 
 

Plan 

Izvori financiranja 

 

      BPŽ 

Ostali 

izvori 

 
   1. 

OŠ“I.G.Kovačić“S.P.Se
lo,PŠ Tisovac,PŠ
Godinjak 

 
Učionički namještaj 

 
30.000,00 

 
30.000,00 

 

   
   2. 

 
OŠ“Lj.Gaj“ Lužani 

 
Oprema za kuhinju 

 
48.000,00 

 
48.000,00 

 

 
3. 

OŠ 
„M.A.Reljković“Davor 

 
Oprema za školsku 

kuhinju 

 
80.000,00 

 
80.000,00 

 

 
4. 

OŠ Augusta Šenoe, 
Gundinci 

 
Učionički namještaj 

 
52.000,00 

 
52.000,00 

 

 
5. 

 
OŠ „Dr.S.Ilijašević“ 

Oriovac 

 
Učionički namještaj,  

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 

 
6. 

 
OŠ „Josip Kozarac“ 

Slavonski Šamac 

 
Učionički namještaj 

 
30.000,00 

 
30.000,00 

 

 
7. 

 
OŠ Sikirevci 

 
Učionički namještaj 

 
30.000,00 

 
30.000,00 

 

 
8. 

OŠ 
„I.Meštrović“Vrpolje 

 
AV sredstva, sportski 

rekviziti 

 
25.000,00 

 
25.000,00 

 

 
9. 

OŠ „M.A.Relković“ 
Bebrina 

Kosilica za travu, računalo  
35.000,00 

 
35.000,00 

 

 
10. 

 
OŠ“Lj.Gaj“Nova 

Gradiška 

 
Učionički namještaj 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 

 
11. 

 
OŠ Okučani 

 
Učionički namješta 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 

12. OŠ“I.Mažuranić“ 
Sibinj 

 
Učionički namješta 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 

 

UKUPNO 
  

 
550.000,00 

 

  550.000,00 
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Članak 2. samouprave u 2011.godini (Narodne novine broj 

29/11. i 66/11. ), članka 5.Uredbe o načinu izračuna 

Plan stupa na snagu danom objave u iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 

«Službenom vjesniku Brodsko-posavske funkcije jedinica lokalne i područne samouprave u 

županije«. prvom tromjesečju 2012.godine („Narodne 

novine“149/11. ) i članka 34. Statuta Brodsko-

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE posavske županije„ broj 10/09 i 19/10.) Županijska 

skupština Brodsko-posavske županije na 19. 

Klasa: 021-01/12-01/11 sjednici, održanoj 12. ožujka 2012. godine, 

Urbroj: 2178/1-01-12-1 donijela je

Slavonski Brod, 12. ožujka 2012.                

PLAN 

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg 

Zvonimir Markotić, prof., v.r. i investicijskog održavanja srednjih škola 

Brodsko-posavske županije u 2012.

Članak 1.

Planom  rashoda za materijal, dijelove i 

14. usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih 

škola Brodsko-posavske županije u 2012.godini 

utvrđuju se ukupno bilancirana sredstva za te 

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i namjene u iznosu od  1.098.832,00 kn  kako slijedi:

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“ br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10. i a) Tekuće i investicijsko održavanje školskih 

90/11.)članka 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa objekata    699.998,00 kn

pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije b) Opremanje školskih objekata  398.834,00 

jedinica lokalne i područne (regionalne) kn
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Red.    
broj 

 
         

             Objekt 

     
    

      Opis radova 

                                    
 

      Plan 

               Izvori    
      financiranja 

    BPŽ Ostali 
izvori 

     
      1. 

      
    Industrijsko-obrtnička 
škola,Slavonski Brod 

 
Oprema autoservisne  

radionice 

 
 

150.000,00 

 

150.000,00 

 

      
      2. 

Ekonomsko-birotehnička 
škola, 

Slavonski Brod 

Sanacija od 
vlage,polaganje drenažnih 

cijevi 

 
200.000,00 

200.000,00  

 
      3. 

Gimnazija „M.Mesić“ 
Slavonski Brod 

Sanacija sanitarnog 
čvora 

70.000,00 70.000,00  

       
      4. 

Klasična gimnazija, 
Slavonski Brod 

Sanacija stolarije 50.000,00 50.000,00  

      
      5. 

Tehnička škola, 
Slavonski Brod 

Sanacija predulaza 120.000,00 120.000,00  

      
      6. 

Obrtnička škola,Slavonski 
Brod 

Izrada glavnog projekta 60.000,00 60.000,00  

      7. Nadzor nad radovima  49.998,00 49.998,00  

UKUPNO 699.998,00 699.998,00  

 

 
Redni 
broj 
 

 
                

                Objekt 
                  

 

  Opis potrebne  
        opreme 

 
 

Plan 

               Izvori    
      financiranja 
    BPŽ  Ostali  

izvori 
 
    1. 
 

Tehnička škola, 
Slavonski Brod 

Oprema kabineta  
elektrotehnike 

 
70.000,00 

 
70.000,00 

 

2. Klasična gimnazija, 
Slavonski Brod 

Opremanje kabineta  
za kemiju 

40.000,00 40.000,00  

3. Industrijsko-obrtnička 
škola,Slavonski Brod 

Oprema CNC 
praktikuma,oprema za 

solarnu elektranu 

123.834,00 123.834,00  

4. Gimnazija Nova Gradiška Školski namještaj, 
informatička i AV 

oprema 

65.000,00 65.000,00  

5. Industrijsko-obrtnička škola,Nova 
Gradiška 

Školska oprema 100.000,00 100.000,00  

 UKUPNO  398.834,00 398.834,00  

 

b)     Opremanje  školskih objekata

a)     Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola
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Članak 2. djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja 

skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, 

Ovaj  Plan  stupa na snagu danom opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske 

objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko- zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih 

posavske županije» pravnih osoba, te centra za pomoć i njegu u kući, 

koji je donijelo Upravno vijeće Doma za starije i 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA nemoćne osobe Slavonski Brod, 7. ožujka 2012. 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-01/12-01/10 II. 

Urbroj: 2178/1-01-12-1

Slavonski Brod, 12. ožujka 2012. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

PREDSJEDNIK Brodsko-posavske županije". 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zvonimir Markotić, prof., v.r. Klasa:023-01/12-01/102

Urbroj:21781/1-11-01-12-1

Slavonski Brod, 14. ožujka 2012. 

ŽUPAN 

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

- akti  župana:

15.

16.

Na temelju članka 56. Statuta Brodsko-

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" broj 10/09 i 19/10), a u svezi sa Na  temelju  članka  56.  Statuta  Brodsko-

člankom 180. Pravilnika o vrsti djelatnosti doma posavske  županije  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-

socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite posavske  županije”  br.  10/09  i  19/10), a  

obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma sukladno  odrednicama  Nacionalne  strategije  

socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske prevencije  poremećaja  u  ponašanju  djece  i  

zajednice, udruge i drugih pravnih osoba, te centra mladih  od  2009.  do  2012.  na  prijedlog  

za pomoć i njegu u kući ("Narodne novine" br. pročelnika  Upravnog  odjela  za  obrazovanje,  

64/09), župan Brodsko-posavske županije donio je šport  i  kulturu,  župan  Brodsko-posavske  

županije  donio  je

ODLUKU 

RJEŠENJE  

o davanju suglasnosti  na Pravilnik o radu i 

sistematizaciji poslova Doma za starije i o  razrješenju  i  imenovanju  drugog  člana  u  

nemoćne osobe Slavonski Brod Koordinaciju  za  provođenje  mjera  

Nacionalne  strategije  prevencije  poremećaja  

u  ponašanju  djece  i  mladih

I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o vrsti 
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I. II.

Dražen  Pukljo, dipl.psih.,  razrješuje  se  Ovo  Rješenje stupa na snagu danom 

dužnosti  člana  Koordinacije  za  provođenje  donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

mjera  nacionalne  strategije  prevencije  Brodsko-posavske županije". 

poremećaja  u  ponašanju  djece  i  mladih,  radi  

odlaska  na  novu  dužnost  u  PU  Brodsko- Klasa:023-01/12-01/111

posavsku. Urbroj:21781/1-11-01-12-1

Slavonski Brod, 21. ožujka 2012. 

dr.sc. Jelena  Lovrek,  policijska  

službenica  imenuje  se  za  članicu  Koordinacije  ŽUPAN 

za  provođenje  mjera  Nacionalne  strategije  Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

prevencije  poremećaja  u  ponašanju  djece  i  

mladih.
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2. - za  skupljanje  i  odvoz  posuda  (120 lit.)  

za  fizičke  i  pravne  osobe,  povećanje  cijene  od  

40,00 kuna  mjesečno  na  iznos  od  43,00 

Na  temelju  članka  21.  Zakona  o  mjesečno.

komunalnom  gospodarstvu  (”Narodne  novine”  

broj  26/03-pročišćeni  tekst,  82/04,  178/04,  Navedene  cijene  su  izražene  s  porezom  na  

38/09.  i  79/09)  i  članka  36.  Statuta  općine  dodanu  vrijednost.

Donji  Andrijevci  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije”  br.  10/09),  općinski  Datum  primjene  novih  cijena  je  1. ožujka  2012.  

načelnik  općine  Donji  Andrijevci  1.  ožujka  godine.

2012.  godine,  donosi

ODLUKU Članak  2.

o  prethodnoj  suglasnosti  za  povećanje  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

cijena  za komunalne  usluge  skupljanja  i  donošenja  a  objavit  će  se  u „Službenom 

odvoza  komunalnog  otpada vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

OPĆINSKO  VIJEĆE

Članak  1. OPĆINE  DONJI ANDRIJEVCI

Daje  se  prethodna  suglasnost  za  Klasa  :  363-01/12-01/17

povećanje  cijena  za  komunalne  usluge  Urbroj: 2178/04-03-12-2

skupljanja  i  odvoza  komunalnog  otpada  na  Donji  Andriejvci,  1. 3. 2012. godine

području  općine  Donji  Andrijevci  isporučitelju  

navedene  komunalne  usluge - Trgovačkom  Općinski  načelnik

društvu  „Runolist” d.o.o.  iz  Vrpolja,  J.J. Ivan  Musa, v.r.

Štrosmajera 34  i  to:

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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6. Javni naručitelj: 

Općina Gornja Vrba, 

Braće Radić 1, 

Na temelju članka 18. stavak 2. i čl. 24. Gornja Vrba,  

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine» br. MB:25410841,  

90/11) i članka 44. Statuta općine Gornja Vrba OIB:57288773562.

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

br.9/09) općinski načelnik donosi:

 Članak 2.

ODLUKU

 Planirana vrijednost nabave iznosi 500.000,00 kn

o početku postupka javne nabave električne 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 400.000,00 energije za 2012-13 godinu 

 kn  Evidencijski broj nabave: 22-12.

Članak 1.

Članak 3.

Pokreće se otvoreni postupak javne nabave sa  

Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim 

planirana u Općinskom proračunu.gospodarskim subjektom na vrijeme od 2 godine  

za javne nabave roba – električne energije za 2012-

13.godinu.

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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Članak 4. 7.

Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni 

Na temelju čl. 44. i 48. Zakona o lokalnoj i postupak javne nabave, sa ciljem sklapanja 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, okvirnog sporazuma.

60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
 125/08 i 36/09), te čl. 44. Statuta općine Gornja 

 Članak 5. Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 09/09“), donosim sljedeću:
Ovlašteni predstavnici naručitelja: 

- Slavko Popić ODLUKU
- Marica Pavlović 

- Tea Tomas, član o načinu sufinanciranja sportskih klubova 

s područja općine Gornja Vrba u 2012. godini
Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:

koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne 

nabave, javno otvaranje ponuda, sudjeluju u I.
pregledu i ocjeni ponuda, te ostali poslovi u vezi s 

postupkom javne nabave. Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja 
sportskih udruga s područja općine u 2012. godini, 
kako slijedi:Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad 

odgovaraju odgovornoj osobi.
1. NK “OMLADINAC” Gornja Vrba – 

50.000,00 kn za proljetnu i jesensku 
sezonu (registracija igrača, troškovi 

Članak 6.
sudaca i delegata, režije, kotizacija, 
prijevoz na udaljenija gostovanja, troškovi 

Odgovorna osoba naručitelja: za rad domara, trenera i sl.) 

Odgovorna osoba je općinski načelnik Niko Pavić. 2. NK “ZVONIMIR” Donja Vrba – 
50.000,00 kn za proljetnu i jesensku 
sezonu (registracija igrača, troškovi 
sudaca i delegata, režije, kotizacija, Članak 7.
prijevoz na udaljenija gostovanja, troškovi 
za rad domara, trenera i sl.)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. ŠRU BISTRO Gornja Vrba – 3.000,00 kn ( 
KLASA: 404-01/12-01/2 organizacija KUP-a i sl.)
URBROJ: 2178/28-01-12-1

Gornja Vrba, 2.ožujka 2012.god. 4. Organiziranje šahovskog turnira „Drago 
Mandić“ – 1.000,00 kn,

OPĆINSKI NAČELNIK:

Niko Pavić, ing.str., v.r. 5. Lovna udruga Donja Vrba – 2.000,00 kn

6. Lovna udruga Gornja Vrba – 2.000,00 kn

7. Neraspoređeno - 2000,00 kn
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II.  ZAKLJUČAK

Odobrena sredstva isplaćivat će se iz Proračuna  o davanju suglasnosti za povećanje cijene
općine na žiro-račune sportskih klubova po potrebi  usluge odvoza komunalnog otpada
i u skladu s mogućnostima Proračuna. 

1. Daje se suglasnost Komunalnom 
 III. poduzeću Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba za 

povećanje cijene usluge odvoza komunalnog 
otpada za 11,27%.Nogometni klubovi dužni su računima pravdati sve 

navedene troškove naznačene u članku I. stavak 1. i 
2. općinskom načelniku. 2. Nova cijena komunalne usluge odvoza 

otpada odnosi se na fizičke osobe i iznosi 46,24 kn., 
po posudi, a primjenjuje se za račune iz 
03/2012.godine. IV.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
posavske županije».županije», a primjenjuje se od 1.1.2011.godine.

KLASA: 363-01/12-01/8KLASA: 402-08/12-01/5
UR.BROJ: 2178/28-01-12/2URBROJ: 2178/28-01-12/1
U Gornjoj Vrbi, 16.3.2012.godineU Gornjoj Vrbi, 5. 3. 2012. god.

OPĆINSKI NAČELNIK:Općinski načelnik:
Niko Pavić, inž. str., v.r.Niko Pavić, ing. str., v.r.

8.

Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 

broj 26/03. - pročišćeni tekst) i čl. 44. Statuta 

općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 09/09 ), općinski načelnik 

općine Gornja Vrba donio je:
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8. upravnog odjela općine Klakar, broj potrebnih 

djelatnika, te opis i popis osnovnih poslova i radnih 

zadaća sa stručnim uvjetima potrebnim za 

Na temel ju č lanka 4 .  Zakona o obavljanje tih poslova, te druga pitanja značajna za 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i rad odjela.

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

Novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 41. Statuta 

općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – Članak 2.

posavske županije“ br. 12/09) i članka 3. Odluke o 

ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine U Jjedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar 

Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske obavljanju se poslovi utvrđeni zakonom, Statutom 

županije“ br. 05/11) načelnik općine Klakar općine Klakar, Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog 

donosi: upravnog odjela i ovim Pravilnikom.

PRAVILNIK

II. Način rada i rukovođenja poslovima 

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar

Članak 3.

I. Opće odredbe Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi 

pročelnik.

Članak 1.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odredit će 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog radno vrijeme u tijeku radnog tjedna u kojem su 

upravnog odjela općine Klakar (u nastavku: djelatnici dužni primati stranke.

Pravilnik) uređuje se unutarnji ustroj Jedinstvenog 

OPĆINA  KLAKAR
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Tjedno radno vrijeme je 5 radnih dana od III. Radna mjesta i stručna sprema

ponedjeljka do petka.

Djelatno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog Članak 6.

odjela je  od 8:00 do 16:00 sati. 

Općinski načelnik izvršava sve ovlasti i U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar 

odgovornosti pročelnika u slučaju njegove ustrojava se sljedeća organizacija i utvrđuju 

spriječenosti. Općinski načelnik po vlastitoj odluci sljedeća radna mjesta i poslovi:

i u drugim slučajevima izvršava ovlasti i 

odgovornosti pročelnika Jedinstvenog upravnog 1. P R O Č E L N I K  J E D I N S T V E N O G  

odjela. UPRAVNOG ODJELA

    Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:

Članak 4. - VII/I stupanj stručne spreme pravnog, 

ekonomskog ili tehničkog smjera;

Godišnji plan i program rada Jedinstvenog - najmanje 3 godine radnog iskustva u 

upravnog odjela donosi, uz prethodnu suglasnost struci;

općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog - poznavanje rada na računalu;

upravnog odjela. - položen državni stručni ispit ili obavezno 

polaganje državnog stručnog ispita u roku 

Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i godinu dana;

radnih zadaća iz djelokruga Jedinstvenog upravnog Broj izvršitelja: 1

odjela.

Opis poslova:

Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću - rukovodi radom odjela,

kalendarsku godinu, pročelnik dostavlja - osigurava zakonit rad odjela,

općinskom načelniku najkasnije do 15. prosinca - planira, organizira, koordinira i kontrolira 

tekuće godine. rad unutar odjela,

- provodi i osigurava izvršenje odluka 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su Općinskog vijeća općine Klakar,

sudjelovati u izradi plana i programa iz stavka 1. - prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, 

ovog članka s obzirom na poslove i radne zadaće te daje prijedloge za primjenu istih,

koje izvršavaju. - donosi rješenja u upravnim postupcima iz 

nadležnosti odjela,

- odgovoran je za materijalno-financijsko 

Članak 5. poslovanje upravnog odjela,

- predlaže pokretanje sudskih sporova radi 

Izvješće o ostvarenju plana i programa za proteklu naplate općinskih prihoda,

ka lendarsku godinu iz rađuje  proče ln ik - obavlja pravne i kadrovske poslove 

Jedinstvenog upravnog odjela i podnosi ga Jedinstvenog upravnog odjela,

općinskom načelniku na usvajanje najkasnije do - po ovlaštenju čelnika tijela lokalne 

15. veljače tekuće godine. samouprave donosi akte iz nadležnosti 

Jedinstvenog  upravnog odjela,

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su - izrađuje program rada odjela, te podnosi 

sudjelovati u izradi izvješća iz stavka 1. ovog izvješća,

članka s obzirom na poslove i radne zadaće koje - razmatra predstavke i pritužbe na rad 

izvršavaju. djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela,

- izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnosti 

Jedinstvenog upravnog odjela,
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- koordinira rad odbora, te drugih tijela okoliša, te gospodarenja stambenim i 

Općinskog vijeća, poslovnim prostorima;

- vodi evidenciju i prati postupak javne - odgovorna je osoba za pravilno i zakonito 

nabave, d o n a š a n j e  p r o s t o r n o - p l a n s k e  

- obavlja i druge poslove utvrđene dokumentacije;

Zakonom, Statutom i drugim aktima - priprema nacrte akata iz oblasti javne 

općine kao i poslove po nalogu čelnika nabave;

tijela lokalne samouprave. - priprema nacrte akata vezanih za 

raspolaganje državnim poljoprivrednim 

2. VODITELJ ODJELA ZA FINANCIJE, zemljištem;

P R O R A Č U N  I  K O M U N A L N E  - priprema nacrte akata vezanih za 

POSLOVE r a s p o l a g a n j e  p o l j o p r i v r e d n i m  i  

    Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka: građevinskim općinskim  zemljištem.

- obavlja ostale poslove po nalogu čelnika 

- VII/I stupanj stručne spreme Ekonomskog tijela lokalne samouprave i pročelnika.

smjera

- 2 godina radnog iskustva u struci,

- poznavanje rada na računalu, 3. VODITELJ ODJELA ZA STRUČNE I 

- položen državni stručni ispit ili obavezno A D M I N I S T R AT I V N E P O S L O V E 

polaganje državnog stručnog ispita u roku OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA

godine   dana.   Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:

Broj izvršitelja: 1

- VI/I stupanj stručne spreme upravnog, 

Opis poslova: ekonomskog ili drugog odgovarajućeg 

- organizira rad službe, te odgovara za njenu smjera;

efikasnost; - poznavanje rada na računalu;

- prati problematiku i propise iz svog - položen državni stručni ispit ili obavezno 

djelokruga, te načelniku i pročelniku polaganje državnog stručnog ispita u roku 

predlaže mjere, sredstva i akte za njegovo godine  dana.

unapređenje;

- vodi financijsko poslovanje općine; Broj izvršitelja: 1

- priprema Proračun, godišnji i polugodišnji Opis poslova:

izvještaj o izvršenju Proračuna;

- naplata prihoda i primitaka koji pripadaju - obavlja radnje u upravnom postupku do 

općini; donošenja rješenja;

- obavlja računovodstvene poslove; - predlaže rješenja u jednostavnijim 

- vodi poslovne knjige općine (dnevnik, stvarima u granicama dobivene ovlasti;

glavna knjiga i pomoćne knjige); - sudjeluje u pripremi sjednica Općinskog 

- vodi evidenciju imovine općine – registar vijeća, vodi i izrađuje zapisnik sa sjednica   

nekretnina; Općinskog vijeća, izrađuje pismene 

- vodi evidenciju ugovora o koncesiji i otpravke akata Općinskog vijeća;

prijava istih u registar koncesija; - vodi evidenciju o postavljenim pitanjima 

- priprema nacrte općih akata iz oblasti vijećnika i brine za pravovremenu dostavu   

komunalnog gospodarstva, provodi odgovora;

upravni postupak u najsloženijim - vodi evidenciju o nagrađenima općine 

upravnim stvarima do donošenja rješenja; Klakar;

- priprema nacrte općih akata iz oblasti - dostavlja akte na nadzor i objavu;

graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite - vodi i izrađuje zapisnike radnih tijela 
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Općinskog vijeća; - prima i otprema poštu;

- vodi poslove arhive i skrbi o arhivskom - sudjeluje u obavljanju poslova pisarnice;

materijalu; - obavlja i druge poslove po nalogu voditelja 

- vodi registar Općinskog vijeća; službe i pročelnika.

- vodi poslove pisarnice;

- vrši protokolarne poslove za potrebe 

čelnika tijela lokalne samouprave kao i za 5. KOMUNALNI REDAR

pročelnika  Jedinstvenog upravnog odjela;   Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:

- vodi zapisnike javnih rasprava u postupku 

donošenja prostornih planova i drugih - IV/I stupanj stručne spreme, srednja 

javnih rasprava uz djelokrug rada stručna sprema (četverogodišnja srednja 

općinskih tijela; škola)

- prati problematiku i propise, te priprema - poznavanje rada na računalu,

nacrte općih akata iz oblasti predškolskog i  - državni stručni ispit ili obavezno 

školskog obrazovanja, kulture, socijalne polaganje državnog stručnog ispita u roku 

skrbi, sporta i drugih društvenih godine  dana.

djelatnosti; - položen vozački ispit »B« kategorije.

- predlaže pročelniku i načelniku mjere, 

sredstva i akte za unapređenje poslova iz Broj izvršitelja: 1

o b l a s t i  d r u š t v e n i h  d j e l a t n o s t i  i  

informiranja; Opis poslova:

- pomaže u izradi smjernica, nacrta i planova - provodi nadzor nad komunalnim redom;

protupožarne i civilne zaštite; - priprema nacrte općih akata iz oblasti 

- obavlja ostale poslove po nalogu čelnika komunalnog gospodarstva i  prat i  

tijela lokalne samouprave i pročelnika. problematiku i  propise iz tih oblasti;

- nadzire provođenje odluka i drugih akata iz 

oblasti komunalnog gospodarstva;

4. ADMINISTRATIVNI - obavlja radnje u upravnom postupku 

TAJNIK/REFERENT sukladno Zakonu o komunalnom 

  Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka: gospodarstvu i Zakonu o sigurnosti 

prometa;

- IV/I stupanj stručne  spreme upravnog ili - nadzire rad poslovnih subjekata koji na 

drugog odgovarajućeg smjera području općine Klakar obavljaju 

- Poznavanje rada na računalu komunalnu  djelatnost;

- Položeni državni stručni ispit ili obavezno - obavlja poslove vezane uz gospodarenje 

polaganje državnog stručnog ispita u roku javnim površinama, te vodi poslove 

godine  dana. održavanja i izgradnje komunalnih 

Broj izvršitelja: 1 objekata i infrastrukture;

- obavlja poslove vezane uz katastarsku 

Opis poslova: izmjeru, vodi katastarsku evidenciju 

- vrši protokolarne poslove za potrebe prostora; 

opć inskog nače ln ika ,  Opć inskog - priprema objave poziva na nadmetanje u 

poglavarstva; otvorenom i ograničenom postupku javne    

- prima stranke i usmjerava ih nadležnim nabave;

osobama; - priprema objave poziva na otvoreni ili 

- vodi telefonsku centralu; ograničeni natječaj;

- obavlja uredske i tehničke poslove za - izrađuje i postupa s dokumentacijom za 

potrebe Općinskog poglavarstva i Odjela; nadmetanje i ponudama, sastavljanje 
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upisnika o  zaprimanju ponuda, zapisnika o o rasporedu na radno mjesto najkasnije u roku od 30 

otvaranju ponuda i zapisnika o pregledu i dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

ocjeni ponuda;

- sudjeluje u izradi izviješća o stanju u 

prostoru i postupak izrade i donošenja Članak 9.

Prostornog  plana uređenja općine;

- sudjeluje u izradi i donošenju plana zaštite Plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela 

od požara na temelju procjene ugroženosti općine Klakar određuju se temeljem uvjeta 

od  požara; određenih člankom 6. ovog Pravilnika, Odluke o 

- izrađuje nacrta smjernica za organizaciju plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom 

sustava zaštite i spašavanja na području upravnom odjelu općine Klakar i Odluke o 

općine; utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i 

- sudjeluje u izradi nacrta procjene namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – 

kulturnih  dobara i plan zaštite i spašavanja posavske županije“ br. 05/11). 

stanovništva; 

- obavlja poslove umnažanja i dostave 

materijala; Članak 10.

- odgovara za održavanje i ispravnost 

voznog parka; Prava iz radnog odnosa i druga prava u svezi s 

- obavlja ostale poslove po nalogu čelnika radom djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela 

tijela lokalne samouprave i pročelnika. ostvaruju sukladno Zakonu o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i  područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11) i 

Članak 7. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i 

namještenike (Kolektivni ugovor).

Za radna mjesta navedena u prethodnom članku 

ovog Pravilnika, za koje je kao uvjet za zasnivanje 

radnog odnosa određen položeni državni stručni Članak 11.

ispit, radni odnos se može zasnovati sa 

službenikom koji ne ispunjava navedeni uvjet, uz Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi 

uvjet da stručni ispit položi u roku od godine dana pročelnik.

od dana zasnivanja radnog odnosa.

Djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je 

Za radno mjesto navedeno u točki 4. članka 6.ovog izvršavati poslove i zadatke, koji po svojoj naravi 

Pravilnika, radni odnos može se zasnovati sa spadaju u njegov djelokrug, kao i druge poslove 

službenikom u svojstvu vježbenika. kad to odredi rukovoditelj.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, pročelnik Odluke o zasnivanju radnog odnosa djelatnika u 

Jedinstvenog upravnog odjela donijet će Pravilnik Jedinstvenom upravnom odjelu na temelju javnog 

o programu stručnog osposobljavanja vježbenika natječaja ili oglasa donosi općinski načelnik, a po 

za navedena radna mjesta. pribavljenom mišljenju pročelnika.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su 

Članak 8. kvalitetno i učinkovito obavljati poslove i zadaće 

utvrđene ovim Pravilnikom, te se pridržavati uputa 

Djelatnicima zaposlenim u Jedinstvenom pročelnika i općinskog načelnika.

upravnom odjelu općine Klakar izdat će se rješenja 
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Članak 12. Članak 1.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, Operativne snage zaštite i spašavanja općine 

prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu Klakar

Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar, koji 

je donesen 23. siječnja 2009.godine („Službeni 1. Stožer zaštite i spašavanja općine Klakar, 

vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09). Klakar bb

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene 

općine Klakar , Klakar bb

Članak 13. 3. Veterinarska ambulanta „Gornja Bebrina“

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – Članak 2.

posavske županije“.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, 

NAČELNIK OPĆINE KLAKAR a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za 

provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja 

Klasa: 023-05/12-01/2 nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica 

Ur. broj: 2178/07-01-12-1 katastrofa i velikih nesreća.

U Klakaru, 13. siječnja 2012.g. Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih 

djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti 

NAČELNIK radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka 

Josip Stanić, dipl. ing. geod., v.r. katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati 

obavljanje redovite djelatnosti okolnostima, kada 

je proglašena katastrofa.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira 

načelnik općine Klakar uz stručnu potporu Stožera 

zaštite i spašavanja općine Klakar.

9. U katastrofama i velikim nesrećama načelnik 

općine Klakar izravno zapovijeda operativnim 

snagama zaštite i spašavanja općine Klakar.

Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i 

spašavanju stavka 1. alineje 5. ("Narodne novine" 

RH br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 41. Članak 3.

Statuta općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko 

posavske županije“ 12/09), te u skladu s Procjenom Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih značaja za zaštitu i spašavanje na području

dobara od prirodnih i tehničko-tehnoloških općine Klakar

katastrofa i velikih nesreća za područje općine 

Klakar, općinski načelnik donosi 1. „ARAMBAŠIĆ“ obrt za usluge u 

građevinarstvu, Klakar 42 A

ODLUKU 2. A U T O M E H A N I Č A R S K I  O B RT  

STANIĆ, RUŠĆICA, RUŠČIČKIH 

o određivanju operativnih snaga zaštite i ŽRTAVA 4

spašavanja i pravnih osoba od interesa za 3. GRAĐEVINSKI OBRT GUDELJ,  

zaštitu i spašavanje RUŠČICA, HRVATSKIH BRANITELJA 

u općini Klakar 61
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4. STOLARIJA VUKOVIĆ, STOLARSKI Članak 6.

O B R T,  R U Š Č I C A ,  A L O J Z I J A  

STEPINCA 80    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

5. STOLARIJA JELUŠIĆ. RUŠČICA, objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko 

RUŠČIČKIH ŽRTAVA  64 posavske županije“.

6. ŽAMBOK 3 TH X 1903-1, BRAVARSKO-

KOVAČKI OBRT, RUŠČICA 225 OPĆINSKI NAČELNIK 

7. P ILANA I  STOLARIJA MAJIĆ ,   OPĆINE KLAKAR

KLAKAR KBR. 65

8. LOVIĆ proizvodnja i prerada mlijeka, Klasa:   810-01/12-02/1

GORNJA BEBRINA 46 Urbroj:  2178/07-01-12-1

9. BEBRINKA d.o.o. DONJA BEBRINA Klakar,  1. veljače 2012. god.

64/A 

10. PRIJEVOZ RAŠIĆ D.O.O.  RUŠČIČKIH OPĆINSKI  NAČELNIK,

ŽRTAVA  91, RUŠČICA                                  Josip Stanić, dipl.ing.geod., v.r.

11. TANKERSKA PLOVIDBA D.O.O.  

RUŠČIČKIH ŽRTAVA  45, RUŠČICA        

12. INTER-TRADE D.O.O.  Hrvatskih 

branitelja b.b.   RUŠČICA.

10.

Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na 

području općine Klakar

Na temelju članka 10. Zakona o 

1. LOVAČKO DRUŠTVO JELAS, Ruščica službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

Članak 4. Novine“ broj 86/08 i 61/11), a sukladno 

Općinskom proračunu općine Klakar za 2012. 

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, dobivanjem godinu, načelnik općine Klakar utvrđuje sljedeći

određene zadaće, stječu status sudjelovatelja u 

provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na PLAN

cjelokupnom području općine Klakar, te su dužne 

postupati u skladu s odredbama članka 18. i 19. prijema službenika i namještenika u

stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne Jedinstveni upravni odjel općine Klakar za 

novine" RH br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10). 2012. godinu

Članak 5. Članak 1.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Ovima Planom prijema utvrđuje se prijem 

općine Klakar su one pravne osobe koje su svojim lokalnih službenika i namještenika u Jedinstveni 

proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i upravno odjel općine Klakar tijekom 2012. godine.

drugim resursima najznačajniji nositelji tih 

djelatnosti na području općine Klakar.

Članak 2.

Plan prijema službenika i namještenika u 

Jedinstveni upravni odjel općine Klakar sadrži 
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stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Članak 6.

Općinskoj upravi, potreban broj lokalnih 

službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Na temelju ovoga Plana slobodna radna 

za 2012. godinu, potreban broj vježbenika i mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja i 

potreban broj službenika i namještenika na internog oglasa ili premještanjem, te putem oglasa 

određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla. koji se objavljuje kod nadležne službe za 

zapošljavanje.

Članak 3.

Članak 7.

U Općinskoj upravi općine Klakar 

zaposlen je 1 dužnosnik i 2 službenika. Plan prijema službenika i namještenika u 

Jedinstveni upravni odjel općine Klakar objavljuje 

se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske 

Članak 4. županije“.

Utvrđuje se potreban broj općinskih 

službenika na neodređeno vrijeme za 2012. godinu: Članak 8.

VSS – 1 službenik Ovaj Plan stupa na snagu danom 

SSS – 1 službenik ili donošenja.

SSS -  1 vježbenik

NAČELNIK OPĆINE KLAKAR

Članak 5. Klasa: 023-05/12-01/1

Ur. broj: 2178/07-01-12-1

Utvrđuje se prijem u Općinsku službu na Klakar, 13. siječnja 2012.g.

određeno vrijeme zbog povećanog obima posla  2 

službenika, od toga: NAČELNIK

 Josip Stanić, dipl. ing. geod., v.r.

1 službenik – VSS i

1 službenik – SSS 
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OPĆINA  ORIOVAC

1. Račun  prihoda  i  rashoda

PRIHODI 17,615.400,00 kuna

RASHODI 17.615.400,00 kuna

Na  temelju članka  37.  Zakona  o  

proračunu  (NN  br. 87/08)  i  članka  32.  Statuta  Prihodi  i  izdaci  po  grupama  utvrđuju  se  u  

općine  Oriovac  (”Služeni  vjesnik  Brodsko- Bilanci  prihoda  i  izdataka  za  2011.  godinu,  

posavske  županije”  10/09),  Općinsko  vijeće  koja  je  sastojak  ove  Odluke.

općine  Oriovac  na  16.  sjednici  održanoj  16. 12. 

2011.  godine,  donosi

Članak  2.

IZMJENE  I  DOPUNE

Opći  dio  prihoda  i  primitaka  sadrži  prihode  i  

Proračuna  općine  Oriovac  za  2011.  godinu primitke  po  izvorima  i  vrstama  prihoda,  po  

ekonomskoj  klasifikaciji  kako  slijedi:

I. OPĆI  DIO

Članak  1.

Proračun  općine  Oriovac  za  2011.  godinu  

sastoji  se  od:
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2.

Na osnovu članka 30. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 

110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 43/11, 84/11 i 90/11) te članka 32. Statuta općine Oriovac 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 16.sjednici 

održanoj  16.12.2011.godine. donosi

IZMJENE I DOPUNE 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Oriovac za 2011.godinu.

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac u 2011.godini (u 
daljnjem tekstu: Program) članak 1. stavak.2. mijenja se i glasi:
    „Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz 
stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u ukupnom iznosu 
od 7.723.000,00  kuna.“

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

1. JAVNE  POVRŠINE – SKUPINA 42131 I 4213

Radovi u iznosu od 200.000,00  kuna financirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva.

2.  NERAZVRSTANE  CESTE – SKUPINA 42131

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA Plan za 2011. 
godinu /kn 

Izmjena Plana za 
2011.god./kn 

1. 
 

2. 

Sanacija deponija Radovanje, Sl.Kobaš, 
Malino i Lužani 
Izgradnja komunalne infrastrukture za 
poduzetničku zonu Čaplja – vodovod 

 
1.900.000,00 

 
1.000.000,00 

 
_ 
 
200.000,00 

                                              UKUPNO: 2.900.000,00 200.000,00 
 

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA Plan za 2011. 
godinu/kn 

Izmjena Plana za 
 2011.god./kn 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Izgradnja ceste Malino-Sl.Kobaš 
Asfaltiranje ul.ZNG Sl.Kobaš 
Asfaltiranje platoa u Malinu 
Asfaltiranje prilaza sport. objek. u Lužanima 
Asfaltiranje ul. J.Kozarca Oriovac 
Dug za izvedene radove – parkiralište, plato 
Oriovac i dio ulice V.Nazora 

2.400.000,00 
170.000,00 

80.000,00 
100.000,00 
150.000,00 

 
800.000,00 

2.777.000,00 
- 
- 
65.000,00 
- 
 
- 

                                         UKUPNO: 3.700.000,00 2.842.000,00 
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Radovi u iznosu od 2.842.000,00 kn financirat će se iz komunalnog doprinosa i proračuna općine Oriovac:
- iz komunalnog doprinosa ………………           25.000,00 kn
- proračuna općine ……………………...             40.000,00 kn
- Ministarstvo regionalnog razvoja ……….     2.777.000,00 kn

3. JAVNA  RASVJETA – SKUPINA 42144

Radovi iz točke 3. ovog članka ukupnog iznosa  1.000,00  kuna financirat će se iz:
- Proračuna općine Oriovac ……………………… 1.000,00  kuna

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: „ 1. OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 
OTPADNIH VODA  – SKUPINA 42129

- Izgradnja II. etape kanalizacijske mreže u naselju Oriovac ……….  4.650.000,00 kuna
 Radovi u iznosu od 4.650.000,00 kuna financirat će  Hrvatske vode..

     2. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Radovi iz točke 2. ovog članka u ukupnom iznosu od  30.000,00 kuna financirat će se iz Proračuna općine 
Oriovac.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/55
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine         PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r. 

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA Plan za 2011. 
godinu/kn 

Izmjena Plana za 
2011.god./kn 

1. 
2. 
3. 

Izrada javne rasvjete Oriovac – Malino 
Izrada javne rasvjete ul. V.Nazora – Oriovac 
Izrada proj.dok. za javnu rasvjetu u ul. 
V.Nazora Lužani 

430.000,00 
20.000,00 

 
20.000,00 

1.000,00 
- 
 
- 

                                        UKUPNO: 470.000,00 1.000,00 
 

Red.broj OPIS POSLOVA Plan za 
2011.god./kn 

Izmjena Plana za 
2011.god./kn 

1. 
 

2. 

Izgradnja vodovodne mreže u Orljavskoj ul. 
u Sl.Kobašu 
Proširenje vodovodne mreže Lužani 

150.000,00 
 

- 

- 
 
30.000,00 

 UKUPNO: 150.000,00 30.000,00 
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3.

Na temelju članka 28. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 32. Statuta općine Oriovac 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 16.sjednici 
održanoj 16.12.2011.godine donosi

IZMJENE I DOPUNE 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti  iz članka 22. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu u 2011.godini na području općine Oriovac

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 
2011.godini na području općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Program), članak 1. st.2. mijenja se i glasi:

„ Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz st.1. ovog 
članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u ukupnom iznosu od 1684.600,00 
kuna.“

1. ODVODNJA  OTPADNIH  VODA – SKUPINA  32329

    Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se  pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste i odvodnja 
atmosferskih voda.

· Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine po potrebi – radovi su temeljem 
ugovora povjereni tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz Oriovac.

   Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od  48.000,00  kuna, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 
JAVNIH POVRŠINA  - SKUPINA 32329

  Pod održavanjem čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina razumijeva se čišćenje 
javnih površina, te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta:

- čišćenje raslinja i ostalog otpada na javnim površinama na području općine, pražnjenje košarica za otpad 
na javnim površinama …………………………….. 35.000,00 kn.

     Sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.
 

3. ODRŽAVANJE  JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA  32329

Pod održavanjem čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje i održavanje javnih površina, čišćenje raslinja i 
košnja trgova, dječjih igrališta, okoliša vrtića, zelenih površina na području cijele općine:
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Period studeni – veljača:

Sredstva za izvršenje radova previđaju se u ukupnom iznosu od 37.500,00  kuna, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – SKUPINA 32244 I 32329

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj 
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te 
gospodarenjem cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala ( nerazvrstane ceste, 
poljski i brdski putovi).

Redni 
broj 

OPIS  RADOVA Plan za 2011. 
godinu/kuna 

Izmjena Plana za  
2011.god./kuna 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Košenje parka i dječjeg vrtića u Oriovcu 
Košenje zelenih površina „Čimen“ Radovanje 
Košenje parka i dječjeg igrališta Lužani 
Košenje parka i Trga sv.Marka Slav.Kobaš 
Košenje okoliša crkve u Malinu i Cigleniku 
Košenje spomen parka u Živikama 
Košenje zelenih površina ispred napušt. kuća 
Košenje okoliša crkve u Pričcu 
Košenje i održavanje RC „Čaplja“ Oriovac 
Košenje zelenih površina „Ograde“ Bečic 

2.000,00 
20.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
1.000,00 

10.000,00 
2.000,00 

1.200,00 
5.000,00 

800,00 
800,00 
920,00 
500,00 
500,00 
620,00 

4.300,00 
750,00 

UKUPNO: 46.000,00 15.390,00 

 

Redni 
broj 

OPIS RADOVA Plan za 2011. 
godinu/kuna 

Izmjena Plana za 
2011.god./kuna 

1.  
 
2.  

Čišćenje snijega u parkovima na području cijele 
općine 
Čišćenje snijega prilaznih putova na grobljima i 
nerazvrstanim cestama na području cijele općine  

 
10.000,00 

 
 

25.000,00 

 
7.000,00 

 
 

15.110,00 
UKUPNO: 35.000,00 22.110,00 
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Sredstva u iznosu od 1.004.100,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine a 
povjereni su temeljem ugovora tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz Oriovac.

2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – SKUPINA 32329

Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, 
uključivo podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje 
prolaze kroz naselja i nerazvrstanim cestama:

Sredstva u ukupnom iznosu od  490.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.
Izmjena i popravci rasvjetnih tijela – održavanje javne rasvjete na području općine Oriovac povjereni su temeljem 
ugovora tvrtki „Orioelektro“ Oriovac.

Redni 
broj 

OPIS RADOVA Plan za 2011. 
godinu/kuna 

Izmjena Plana za 
2011.god./kuna 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 

Slav.Kobaš- uređenje putova, radovi na igralištu, 
nasipanje kamena na poljske putove 
Malino- uređenje putova – zemljani radovi, 
nasipanje kamena, uređenje putova za groblje i 
puta pokraj doma, radovi na igralištu 
Pričac – uređenje puta 
Živike – tarupanje putova, uređenje puta 
Kereković, postavljanje betonskih cijevi  
Ciglenik – nasipanje putova tucanikom, 
postavljanje betonskih cijevi, planiranje zemlje 
kod Orljave , 
Bečic- nasipanje tucanika na putove, uređenje 
terena kod Rujek 
Lužani – dovoz kamena i razgrtanje na poljske 
putove, ugradnja betinskih cijevi, nasipanje 
kamena kod škole, kod igrališta, rad bagera na 
groblju 
Oriovac – nasipanje kamena na brdske i poljske 
putove, tarupiranje putova, rad na groblju 
Radovanje, Mlinci, popravak ograde Čaplja, 
ugradnja betonskih cijevi 
Dug prethodne godine tvrtka I.K.S. 
 

 
130.000,00 

 
 

70.000,00 
60.200,00 

 
60.000,00 

 
 

50.000,00 
 

50.000,00 
 
 
 

130.000,00 
 
 
 

51.000,00 
800.000,00 

 

 
162.000,00 

 
 

137.000,00 
75.000,00 

 
82.000,00 

 
 

70.000,00 
 

70.000,00 
 
 
 

165.000,00 
 
 
 

243.100,00 
- 

 
                                                                                                 

UKUPNO: 
 

1.401.200,00 
 

1.004.100,00 

 

Redni 
broj 

OPIS RADOVA Plan za 2011. 
godinu/kuna 

Izmjena Plana za 
2011.god./kuna 

1.  
 
2. 

Izmjena i popravci rasvjetnih tijela za područje 
općine po potrebi tijekom godine 
Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 

 
150.000,00 
380.000,00 

 
110.000,00 
380.000,00 

  UKUPNO: 530.000,00 490.000,00 
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2. ODRŽAVANJE GROBLJA – SKUPINA 65232 I 65269

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrana, te ukopa 
pokojnika.

Sredstva za izvršenje radova predviđena su u iznosu od 70.000,00  kuna, financirat će se iz sredstava grobne 
naknade i ukopa pokojnika.

Članak 2.

Ova izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu u 2011.godini na području općine Oriovac objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/57
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac,  16.12.2011.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko  Mličević, v.r.

4.

Na temelju članka 32 Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br 10/09), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 16 sjednici održanoj 16 12 2011 godine donosi

IZMJENE I DOPUNE 

Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2011 godini 

I

Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2011 godini (u daljnjem 
tekstu: Program) mijenja se i glasi:

II

„Programom su planirana sredstva u iznosu od 1 501 400,00 kuna Sredstva za provođenje ovog Programa 
osigurana su u Proračunu općine Oriovac za 2011 godinu i to:

Redni 
broj 

OPIS RADOVA Plan za 2011. 
godinu/kuna 

Izmjena Plana za  
2011.god./kuna 

1. 
2. 

Održavanje groblja 
Održavanje objekata – mrtvačnica 

70.000,00 
40.000,00 

40.000,00 
30.000,00 

UKUPNO:                                                                    110.000,00 70.000,00 
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III

Sredstva iz točke II ovog Programa raspoređena su kako slijedi:

1. OPĆINSKA ZGRADA – uređenje kancelarije 9 402,66 kn

2. LUŽANI –ličenje doma 38 485,60 kn
- vrata na dom 14 500,00 kn
- uređenje sanitarnog čvora u domu 35 085,71 kn
- uređenje prostorije hitne medicine 91 873,07 kn
- uređenje župnog ureda 40 551,13 kn
 _________________________________________
 UKUPNO: 220 495,51 kn
 
3. PRIČAC - uređenje doma 134 643,33 kn
- povećanje snage HEP u domu 15 367,03 kn
- ličenje crkve 6 354,18 kn
 __________________________________
 UKUPNO: 156 364,54 kn

4. ŽIVIKE - uređenje lovačkog doma 187 288,00 kn
- uređenje NK – igralište 31 573,02 kn
 ________________________________
 UKUPNO: 218 861,02 kn

5. CIGLENIK – uređenje sale i škole dom 54 104,25 kn
- uređenje tribine na NK Omladinac 32 673,07 kn
 _________________________________
 UKUPNO: 86 777,32 kn

6. SLAVONSKI KOBAŠ – uređenje – župni ured 36 900,00 kn
- priključak el energije NK Slavonac 12 221,28 kn
- izrada ograde oko župnog ureda 36 900,00 kn
- uređenje prostorija NK Slavonac 507,87 kn
- uređenje doma 196 478,88 kn
 _____________________________ 
 UKUPNO: 283 008,03 kn

7. ORIOVAC – ličenje dom Radovanje 18 499,20 kn
- uređenje zgrade FINE 58 204,48 kn
- radovi na NK Oriolik 55 666,72 kn
- uređenje župni ured 201 812,31 kn
- radovi na DVD-u 24 997,39 kn
- radovi na ribarskoj kući 53 270,00 kn

Redni 
broj 

SKUPINA OPIS Planirani iznos 
kuna 

Izmjene plana 
kuna 

1  
2  

32241 
32321 

Materijal za održavanje građevinskih 
objekata 
Usluge tek i invest održavanja građ 
objekata  

368 500,00 
400 000,00 

810 400,00 
691 000,00 

  UKUPNO: 768 500,00 1 501 400,00 
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- popločenje ulaz dom 4 722,44 kn
- uređenje dom Oriovac 91 956,76 kn
- uređenje kino sale 13 659,13 kn
- dom Kujnik (materijal) 271,98 kn
- škola nogometa (materijal) 1 272,05 kn
- uređenje savjetodavne službe 2 158,07 kn
 _____________________________
 UKUPNO: 526 490,62 KN
 

IV

Ove izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2011 

godini objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" .

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/58
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16 12 2011 godine 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v r 

5.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 16.sjednici održanoj  16.12.2011. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011.godini.

I

U Programu kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011.godini (u daljnjem tekstu: Program) članak I. 
mijenja se i glasi:

„Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011.godini (u daljnjem tekstu:Program) planirana 
su sredstva u iznosu od 7.916.800,00 kuna.“

II

Članak II. Programa mijenja se i glasi:

„Navedena sredstva rasporedit će se kako slijedi:
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 UKUPNO:               10.045.000,00            7.916.800,00                                  

1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – 15.000,00  kuna

Kupnja građevinskog zemljišta za parkiralište kod nogometnog igrališta NK „Oriolik“ Oriovac.

2. POSLOVNI OBJEKTI DOM BEČIC –  73.800,00 kuna

Izrada glavnog projekta za Dom Bečic

3. KANALIZACIJA – 4.650.000,00  kuna

Izgradnja II etape kanalizacijske mreže u naselju Oriovac.

4. CESTE – 1.575.400,00  kuna

5. PODUZETNIČKA ZONA ČAPLJA – 200.000,00 kuna

Radovi na poduzetničkoj zoni – Hrvatske šume -  tarupanje.

Redni 
broj 

Skupina Vrsta radova Planirana  
vrijednost kuna 

Izmjena Plana 
     Kuna 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

41112 
42129 
42129 
42131 

4213 
42144 

4214 
42211 
42273 
42316 
43121 
42521 

Građevinsko zemljište 
Poslovni objekti – dom Bečic 
Kanalizacija 
Ceste 
Poduzetnička zona Čaplja 
Elektroinstalacije 
Izgradnja vodovodne mreže 
Računala i računalna oprema 
Oprema 
Sanacija deponija 
Knjige 
Ulaganja u računalne programe 

5.000,00 
50.000,00 

3.400.000,00 
3.700.000,00 
1.000.000,00 

470.000,00 
150.000,00 

20.000,00 
100.000,00 

1.900.000,00 
20.000,00 

5.000,00 

15.000,00 
73.800,00 

4.650.000,00 
2.842.000,00 

200.000,00 
1.000,00 

30.000,00 
10.000,00 
75.000,00 
_ 
15.000,00 

5.000,00 

 

Redni 
broj 

 
OPIS 

 
Plan za 2011. 

 
Izmjene Plana za 2011. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Izgradnja ceste Malino – Slav.Kobaš 
Asfaltiranje ulice ZNG Slav.Kobaš 
Asfaltiranje platoa u Malinu 
Asfaltiranje prilaza šport. Objektu u Lužanima 
Asfaltiranje ulice Josipa Kozarca Oriovac 
Dug za izvedene radove 
 

2.400.000,00 
170.000,00 

80.000,00 
100.000,00 
150.000,00 
800.000,00 

2.777.000,00 
- 
- 

65.000,00 
- 
- 

  3.700.000,00 2.842.000,00 
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6. ELEKTROINSTALACIJE – 1.000,00  kuna

7. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – 30.000,00 kuna

Proširenje vodovodne mreže u Lužanima.

8. RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA – 10.000,00 kuna

Nabavka računala i printera …………. 10.000,00 kn

9. OPREMA – 75.000,00  kuna

10.  SANACIJA DEPONIJA - O

11. KNJGE – 15.000,00 kuna

Nabavka knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac.

12. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME – 5.000,00  kuna

Redni 
broj 

OPIS Plan za 2011.godinu. Izmjena plana za 2011.g. 

1. 
2. 
3. 

Izgradnja javne rasvjete Radovanje – Malino 
Izgradnja projektne dok.  za javnu rasvjetu Lužani 
Izgradnja javne rasvjete u ul. V.Nazora Oriovac 

430.000,00 
20.000,00 
20.000,00 

1.000,00 
- 
- 

  470.000,00 1.000,00 

 

Redni 
broj 

OPIS Plan za 2011.godinu. Izmjena plana za 2011.g. 

1. 
2. 
3. 

 
 

4. 
 
 

5. 
6. 
7. 

 
8. 

 
 

Sl.Kobaš – nabavka klima uređaja za dom 
Lužani – oprema za TK Svjetlost 
Pričac – nabavka klima uređaja za dom 
           - nabavka kuhinje za dom 
Oriovac – nabavka opreme za dječje igralište 

- nabavka klime za dom 
- nabavka projektora 

Lužani -  nabavka opreme za dječje igralište 
Malino – nabavka opreme za dječje igralište 
Općina – nabavka printera 

- nabavka fotokopirnog stroja 
- nabavka telefonske centrale 

Komunalni pogon – alat 
 

20.000,00 
15.000,00 
30.000,00 

- 
30.000,00 

- 
- 

15.000,00 
15.000,00 

- 
- 
- 
- 

20.373,72 
- 
- 

3.350,00 
- 

5.965,94 
6.779,21 

- 
- 

3.200,00 
10.800,00 
5.900,00 

18.631,13 
 

 Ukupno: 100.000,00 75.000,00 
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III

Ove Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011. godini objavit će se u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01¸/11-01/53
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko  Mličević, v.r.

6.

Na temelju članka 13. st.1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine 
Oriovac (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 
16.sjednici održanoj  16.12.2011.godine donosi

IZMJENE I DOPUNE  

Plana nabave općine Oriovac za 2011.godinu

I.

Donose se izmjene i dopune Plana nabave općine Oriovac za 2011.godinu kako slijedi:
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II.

Ove Izmjene i dopune Plana nabave općine Oriovac za 2011.godinu objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/56
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko  Mličević, v.r. 

7.

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu (NN 71/O6, 150/08, 124/10 i 124/11) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na   16.  
sjednici održanoj  16.12.2011.  godine donosi,

IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u športu
na području općine Oriovac   u  2011. godini

Članak 1.

 U Programu javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program), 
članak 3. mijenja se i glasi:
      “Sredstva za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2011. godinu u 
ukupnom iznosu od  600.600,00 kuna.”

Članak 2.

Članak 4. stavak 1. Programa mijenja se i glasi:
        “Na ime prijenosnih sredstava (skupina 38115) športskim klubovima i organizacijama u Proračunu je 
izdvojeno 550.600,00 kuna i to za 14 športskih udruga (klubova).”

Članak 3.

      Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2011. godini objavit će 
se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije". 
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/11-01/43
URBROJ: 2178/10-01-11-1
ORIOVAC, 16.12.2011.

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
OPĆINE ORIOVAC 

Jadranko Mličević, v.r.

8.

Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. br. 47/90, 27/93 i 38/09) i 
članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće 
općine Oriovac na 16. sjednici održanoj 16.12.2011. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2011. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program), 

članak 2. mijenja se i glasi:

 „Sredstva za ostvarenje ovog Programa planirana su u iznosu od 173.000,00 kuna u Proračunu općine Oriovac za 

2011. godinu.“

Članak 2.

TRANSFERI KULTURNO UMJETNIČKIM DRUŠTVIMA – SKUPINA 38119

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

 „Značajnu ulogu u očuvanju kulturne baštine imaju tri kulturno umjetnička društva koja djeluju na području 

općine Oriovac.

 Za 2011. godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 65.000,00 kuna, a ova sredstva raspoređena su shodno 

potrebama i aktivnostima ovih društava i to: 

- KUD „Luka Ilić Oriovčanin“ Oriovac n.26.000,00 kuna,

- KUD „Matija Gubec“ Slav. Kobaš n24.000,00 kuna,

- KUD „Graničar“ Lužani 15.000,00 kuna.“
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Članak 3.

MANIFESTACIJE U KULTURI – SKUPINA 32999

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

 „Na području općine Oriovac održava se niz manifestacija u kulturi i za isto su osigurana sredstva kako slijedi: 

- Čijalo perja Lužani n12.000,00 kn 

- Smotra tamburaških sastava BPŽ Slav. Kobaš n.14.000,00 kn 

- Žetvene svečanosti u Oriovcu n.14.000,00 kn 

- Oriovita i fišijada u Oriovcu 10.000,00 kn 

- Ribarske večeri u Lužanima n.5.000,00 kn

- Večer pod bajerom u Slav. Kobaš n5.000,00 kn

- Božićni koncerti n5.000,00 kn

- Pokladne manifestacije n. 5.000,00 kn

 Ukupno: 70.000,00 kn“

Članak 4.

NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU – SKUPINA 43121

Članak 5. mijenja se i glasi:

 „ Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu za 2011. godinu 15.000,00 kuna za nabavku knjiga za Narodnu 

knjižnicu i čitaonicu Oriovac.“

Članak 5.

KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST – SKUPINA 32391

Članak 6. mijenja se i glasi: 

 „Općina Oriovac u 2011. godini izdala je 2 broja općinskog glasila „OBZOR“ i osigurala financijska sredstva u 

iznosu od 23.000,00 kuna.“

Članak 6.

 Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2011. godini objavit će se u 

"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/48

Urbroj: 2178/10-01-11-1

Oriovac, 16.12.2011.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.
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9.

Na temelju članka 4. stavak 3.  Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 57/11) i članka 32. Statuta općine 

Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na  16. sjednici  

održanoj 16.12.2011.godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa  socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2011. godinu

Članak 1.

       Program socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Program) mijenja 
se i glasi kako slijedi.

Članak 2.

     Programom socijalne zaštite u 2011. godini u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je  489.000,00 kuna.

Članak 3.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Podmirenje troškova stanovanja - zakonska obveza

Opis Programa:

     Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, 
odvodnju i druge troškove u skladu s drugim propisima.
     Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi općina je donijela Odluku o socijalnoj skrbi temeljem koje se utvrđuju 
prava i oblici pomoći socijalno ugroženim obiteljima i samcima.
    U rješavanju zahtjeva za ovu vrstu pomoći općina surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Slav. Brod, te vodi 
evidenciju korisnika.
     Uzimajući u obzir strukturu korisnika troškova za navedenu namjenu potrebno je planirati sredstva za Program 
u iznosu od:
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 266.000,00 kuna    

     
Nabava ogrijeva

Opis programa:

     Sukladno Zakonskim odredbama, samcu ili obitelji koja se grije na drva može se jednom godišnje osigurati 
novčani iznos za podmirenje toga troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave 
(Županija).
     Sredstva za tu namjenu doznačavaju se u Općinski proračun po dozvoljenom zahtjevu od strane općine koji je 
sukladan evidenciji Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 66.000,00 kuna
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NAKNADE I RAZNE POMOĆI GRAĐANIMA

Jednokratne  novčane pomoći odobravaju se socijalno ugroženim obiteljima koji zbog posebnih okolnosti 
(bolest, smrt člana obitelji, štete od požara i dr.) dođu u teške materijalne prilike.
     Pomoći se odobravaju sukladno Odluci o pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi 
na području općine Oriovac. Istom odlukom utvrđeni su uvjeti za ostvarivanje prava na ovu pomoć.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 38.000,00 kuna 

Podmirenje pogrebnih troškova financirat će se u cijelosti najnužniji pogrebni troškovi za osobe  za koje te 
troškove nije dužan snositi nadležni Centar za socijalnu skrb, ako umrli nije prije smrti osigurao sredstva za 
podmirenje tih troškova (ušteđevina, osiguranje i dr.) te ako ne postoje osobe koje bi morale i mogle snositi 
pogrebne troškove.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 1.000,00 kuna   

Sufinanciranje studenata – općina Oriovac sufinancirat će četiri studenta s područja općine, sukladno općinskoj 
odluci – skupina 37215.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 39.000,00 kuna 

Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu – sredstva za financiranje ovog Programa isplaćuju se 
prema zahtjevima roditelja, a temeljem općinske odluke.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 56.000,00 kuna 

Školska kuhinja – pravo na besplatnu školsku kuhinju može ostvariti učenik iz socijalno ugroženih obitelji. 
Pravo utvrđuje uprava škole i dostavlja popis općini Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 12.000,00 kuna 

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene osobe koje 
udovoljavaju uvjetima iz članka 10. te Odluke.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 1.000,00 kuna

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA – SKUPINA 38119

Opis Programa:

     Planiranjem sredstava u Proračunu općine Oriovac financirat će se programi humanitarnih i drugih udruga čiji 
se programi odnose na posebne grupe građana koje udruživanjem lakše ostvaruju svoje potrebe.
     Transferima udrugama slijepih, invalida cerebralne i dječje paralize, te humanitarnim organizacijama, općina 
Oriovac će u skladu sa svojim mogućnostima sufinancirati rad i aktivnosti ovih organizacija i udruga, prvenstveno 
s područja općine Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 10.000,00 kuna
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Članak 4.

    Ove Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac  u 2011. godini objavit će se u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/46
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r. 

10.

Na temelju članka 30. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
110-04-Uredba 178/04, 38/09 , 79/07, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 16.sjednici 
održanoj 16.12.2011.godine donosi

PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac u 2012.godini.

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac 
u 2012.godini (u daljnjem tekstu: Program) i to za:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- javnu rasvjetu
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
- opskrbu pitkom vodom

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz st.1. ovog 
članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u ukupnom iznosu od 8.200.624,00 kuna.

Članak 2.

1. JAVNE POVRŠINE – SKUPINA 42149 I 4213

- sanacija deponija Radovanje, Sl.Kobaš, Malino i Lužani 2.760.624,00 kn
- izgradnja komunalne infrastrukture za poduzetničku zonu Čaplja 1.100.000,00 kn
 ___________________
 3.860.624,00 kn
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Sredstva u iznosu od 3.860.624,00 kuna osigurati će se u:
- Fond za zaštitu okoliša – EU sredstva 2.760.624,00 kuna
- Ministarstvo gospodarstva 1.000.000,00 kuna
- Proračun općine Oriovac 100.000,00 kuna

2. NERAZVRSTANE CESTE – SKUPINA 42131

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine:
- Asfaltiranje ceste Fran Gundrum Oriovac 150.000,00 kn
- Asfaltiranje ul. ZNG Sl.Kobaš 170.000,00 kn
- Asfaltiranje ulice Hrvatskih branitelja u Lužanima.. 200.000,00 kn
- Asfaltiranje ulice J.Kozarca u Oriovcu 180.000,00 kn
 __________________
 UKUPNO: 700.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu općine Oriovac.

3. JAVNA RASVJETA – SKUPINA 42144

Izgradnja javne rasvjete na području općine Oriovac:
- Izgradnja javne rasvjete Radovanje-Malino 425.000,00 kuna
- Izgradnja javne rasvjete u ul. V.Nazora, Oriovac 20.000,00 kuna
- Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu 
u ulici V.Nazora, Lužani 45.000,00 kuna
 ___________________
 UKUPNO: 490.000,00 kuna

Radovi u iznosu od 490.000,00 kuna financirat će se iz:
- Fonda za zaštitu okoliša 425.000,00 kuna
- Proračun općine Oriovac 65.000,00 kuna

4. OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – SKUPINA 
42129

- Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Oriovac 3.000.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna financirat će se iz sredstava Hrvatskih voda.

5. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – SKUPINA 4214

- Izgradnja vodovodne mreže u Orljavskoj ulici u Sl.Kobašu 150.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu općine Oriovac za 2012.godinu.

Članak 3.

Načelnik općine Oriovac dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o izvođenju ovog 
Programa do 31.ožujka 2013.godine.
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Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/52
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.

11.

Na temelju članka 28. stavka Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
110-04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), i članka 32. Statuta općine Oriovac 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 16. sjednici 
održanoj 16.12..2011. godine, donosi

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gopodarstvu u 
2012. godini na području općine Oriovac

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području općine Oriovac za 
komunalne djelatnosti:
· Odvodnja atmosferskih voda
· Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
· Održavanje javnih površina
· Održavanje nerazvrstanih cesta
· Održavanje groblja i
· Javna rasvjeta 
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
· Opseg i opis održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
· Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa predviđena su sredstva u 
iznosu od 2.180.000,00 kuna, a obuhvaća: 

1. ODVODNJU OTPANIH VODA – SKUPINA – 32329
Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje atmosferskih voda, te 
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pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste:
· Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine po potrebi – radovi s temeljem 
ugovora povjereni tvrtki „I.K.S“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz, Oriovac

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne 
naknade.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 
JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA 32329 

Pod održavanje čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina, te skupljanje i odvoz komunalnog 
otpada na uređena odlagališta
- čišćenje raslinja i ostalog otpada na javnim površinama na području općine (pražnjenje košarica za otpad na 
javnim površinama i sl) 50.000,00 kn.
Sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA 32329

Pod održavanjem javnih površina razumijeva se čišćenje i održavanje javnih površina, čišćenje raslinja i košnja 
trgova, dječjih igrališta, okoliša vrtića, zelenih površina na području cijele općine:
 - košenje parka i dvorišta vrtića u Oriovcu  2.000,00 kn
 - košenje zelenih površina Čimen Radovanje 20.000,00 kn
 - košenje parka i Trga Sv.Marka u Sl.Kobašu  2.000,00 kn
 - košenje zelenih površina u Lužanima 2.000,00 kn
 - košenje okoliša crkve u Malinu i Cigleniku 2.000.00 kn
 - košenje spomen parka u Živikama 2.000,00 kn
 - košenje zelenih površina ispred napuštenih kuća 3.000,00 kn 
 - košenje okoliša crkve u Pričcu 1.000,00 kn
 - košenje i održavanje RC „Čaplja“ Oriovac 9.000,00 kn
 - košenje zelenih površina „Ograde“ Bečic 2.000,00 kn
 _____________________________________
 UKUPNO: 45.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova predviđena su u iznosu od 45.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne 
naknade. 

 Period – studeni-veljača:
- čišćenje snijega u parkovima na području cijele općine 10.000,00 kn
- čišćenje snijega prilaznih putova na grobljima na 
području općine 25.000,00 kn
 _______________________
 Ukupno: 35.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova predviđena u iznosu od 35.000,00 kn i osiguravaju se iz sredstava komunalne 
naknade.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – SKUPINA 32244 I 32329 
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj 
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te 
gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala u naseljima:

 - Oriovac – Luke Ilića 200.000,00 kn
 - pješačka staza Luke Ilića 80.000,00 kn
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 - Mlinci Vinogradska 250.000,00 kn
 - Radovanje – pristupna cesta Čimen 50.000,00 kn
 - Slav.Kobaš – Savska 150.000,00 kn
 - nasipanje kamena nerazvrstanih cesta 670.000,00 kn
 _____________________________
 UKUPNO: 1.400.000,00 kn

 
Sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – SKUPINA 32329
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, 
uključivo podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze 
kroz naselja i nerazvrstanih cesta:
- Izmjena i popravci rasvjetnih tijela za područje općine po potrebi 
 tijekom godine 130.000,00 kn. 

 Sredstva u iznosu od 130.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, a povjereni su, temeljem 
ugovora, tvrtki „Orioelektro.“, Oriovac 

6. - Utrošak električne energije za javnu rasvjetu skupina 32244 380.000,00 kn

Sredstva u iznosu od 380.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.

7. ODRŽAVANJE GROBLJA – SKUPINA 65232 I 65269
Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane, te ukopa 
pokojnika:
- održavanje groblja 50.000,00 kn
- održavanje objekata – mrtvačnice 20.000,00 kn
 _________________
 UKUPNO: 70.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova predviđena u iznosu od 70.000,00 kn financirat će se iz sredstava grobne naknade i 
ukopa pokojnika.

Članak 3.

Načelnik općine Oriovac dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o ostvarenju ovog 
Programa do kraja ožujka 2013. godine.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko posavske 
županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/59
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine.

PREDSJEDNIK VIEJĆA 
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.
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12.

Na temelju članka 13. st.1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine 
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 
16.sjednici održanoj  16.12.2011.godine donosi

PLAN NABAVE

općine Oriovac za 2012.godinu.

I.

Planom nabave općine Oriovac za robu, radove i usluge u 2012.godini (u daljnjem tekstu: Plan), određuje se 
nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu općine Oriovac u 2012.godini.

II.
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III.

Odluku o početku postupka javne nabave donosi odgovorna osoba – načelnik općine, sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi.

IV.

Za provedbene postupke nabave u Jedinstvenom odjelu vodit će se evidencija postupaka nabave i sklopljenih 
ugovora o nabavi.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/50
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.

13.

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu (NN 71/06, 150/08 i 124/10) i članka 32. Statuta općine 
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko  vijeće općine Oriovac na 16.  sjednici 
održanoj  16.12.2011. godine, donosi

 PROGRAM

javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2012. godini

Članak 1.

     Programom javnih potreba u športu općine Oriovac u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se 
aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značenja za općinu Oriovac, a osobito:
- poticanje i promicanje športa,
- provođenje dijela programa tjelesne kulture djece i mladeži,
- djelovanje športskih udruga,
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- stručni rad u športu,
- organizacija i provođenje sustava natjecanja u športu.

Članak 2.

     Realizacijom Programa nastoje se ostvariti ciljeve promicanja športa, čime će omogućiti postizanje dodatne 
kvalitete i razvoja športa, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti športa i športske rekreacije 
djece i mladeži.
 

Članak 3.

     Sredstva za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2012. godinu u ukupnom 
iznosu od 1.125.000,00 kuna.

Članak 4.

      Na ime prijenosnih sredstava (skupina 38115) športskim klubovima i organizacijama u proračunu je izdvojeno 
1.100.000,00 kuna, i to za 14 športskih  udruga (klubova):

     5 nogometnih klubova:
NK „Oriolik“ Oriovac
NK „Svjetlost“ Lužani
NK „Slavonac“ Slav. Kobaš
NK „Omladinac“ Ciglenik
NK „Mladost“ Malino

     1 košarkaški klub
KK „Rekord-tim“ Oriovac

     1 kajak-kanu klub
KKK „Oriolik“ Sl. Kobaš
   
  1 teniski klub
TK „Svjetlost“ Lužani

     1 tekwon-do klub
TDK „Škorpion“ Oriovac

     3 škole nogometa
Škola nogometa Oriovac
Škola nogometa Lužani
Škola nogometa Slav. Kobaš

      1 stolnoteniski klub
Stolno teniski klub Oriovac

       1 quad-cross klub
Quad crss klub Oriovac

     Raspodjelu ovih sredstava napravit će načelnik na prijedlog odbora za šport na temelju Pravilnika o uvjetima i 
kriterijima za financiranje programa športskih udruga općine Oriovac.
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Članak 5.

     Općina podupire i sufinancira športske manifestacije i natjecanja u športu u organizaciji su športskih klubova, 
ustanova u športu i drugih ustanova i organizacija.
     Na ime izdataka u športu (pehari, medijsko praćenje) u Proračunu općine Oriovac skupina 32999, izdvojeno je 
25.000,00 kuna 

Članak 6.

     Ukupna sredstva osigurana Proračunom općine Oriovac za realizaciju ovog Programa doznačivat će se 
neposredno na račune športskim klubovima i udrugama, a izvješće o izvršenju Programa podnijet će načelnik 
općine Oriovac Općinskom vijeću općine Oriovac do kraja ožujka 2013. godine.

Članak 7.

     Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".
     

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/43
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.

PREDSJEDNIK  VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.

14.

Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 
32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na 16. sjednici održanoj    16.12.2011. godine, donosi,

PROGRAM

javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2012. godini

Članak 1.

     Programom javnih potreba u kulturi općine Oriovac za 2012. godinu  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se 
aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za općinu Oriovac. 
     Ovim Programom smatraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturne djelatnosti:
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- transferi kulturno umjetničkim društvima
- manifestacije u kulturi
- nabavka knjiga za knjižnicu
- književno-nakladnička djelatnost.

Članak 2.

   Sredstva za ostvarenje ovog Programa planirana su u ukupnom iznosu od  260.000,00 kuna u Proračunu općine 
Oriovac za 2012. godinu.

TRANSFERI KULTURNO UMJETNIČKIM DRUŠTVIMA – SKUPINA 38119

Članak 3.

    Značajnu ulogu u očuvanju kulturne baštine imaju tri kulturno-umjetnička društva koja djeluju na području 
općine. 
     Za 2012. godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je  165.000,00 kuna, a ova sredstva bit će raspoređena 
na sljedeći način:
- transferi KUD-ovima…………………..3 x 30.000,00 = 90.000,00 kn
- manifestacije u kulturi………................3 x 10.000,00 = 30.000,00 kn
- prijevoz KUD-ova…………..................3 x 15.000,00 = 45.000,00 kn
                                                                                                    165.000,00 kn
                     
MANIFESTACIJE U KULTURI – SKUPINA 32999

Članak 4.

            Za  manifestacije u kulturi izdvojeno je 50.000,00 kuna, a odnosi se na:

- darovi za djecu za Sv. Nikolu……………………………25.000,00 kn
- snimanje manifestacija (medijsko praćenje)……………..18.000,00 kn
- oglasi u kulturi…………………………………………….7.000,00 kn
                                                                                           50.000,00 kn
NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU – SKUPINA  43121

Članak 5.

     Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu za 2012. godinu 20.000,00 kuna za nabavku knjiga za Narodnu 
knjižnicu i čitaonicu Oriovac.

KNJIŽEVNO NAKLADNIČKA DJELATNOST – SKUPINA 32391

Članak 6.

Općina Oriovac u 2012. godini izdat će četiri broja glasila „OBZOR“ i osigurala je financijska sredstva u iznosu 
od 25.000,00 kuna.

Članak 7.

     Provođenje ovog Programa u nadležnosti je načelnika općine Oriovac. Načelnik općine Oriovac dužan je 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  3 Strana:  235



Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2013. godine.

Članak 8.

    Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa:022-01/11-01/47
Urbroj:2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.

15.

Na temelju članka 4.stavak 3 Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 57/11) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na  16. sjednici održanoj  
16.12.2011. godine, donosi

  PROGRAM

 socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2012. godinu

UVOD
Članak 1.

Program rada iz područja socijalne skrbi općine Oriovac utemeljen je na Zakonu o socijalnoj skrbi, te usmjeren na 
provođenje tog Zakona u smislu načina obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnika i prava 
korisnika socijalne skrbi. Sukladno odredbama članka 4. Zakona o socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u 
svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi  osigurati sredstva kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja, kao i za ostvarenje prava utvrđenih propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.

Članak 2.

Programom socijalne zaštite za 2012. godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 549.000,00 kuna. 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Članak 3.

Podmirenje troškova stanovanja – zakonska obveza

Opis Programa:

     Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, 
odvodnju i druge troškove u skladu s drugim propisima.
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     Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi općina je donijela Odluku o socijalnoj skrbi temeljem koje se utvrđuju 
prava i oblici pomoći socijalno ugroženim obiteljima i samcima.
     U rješavanju zahtjeva za ovu vrstu pomoći općina surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Slav. Brod, te vodi 
evidenciju korisnika.
     Uzimajući u obzir strukturu korisnika troškova za navedenu namjenu potrebno je planirati sredstva za program 
u iznosu od:
Potrebna sredstva za provođenje programa – 272.000,00 kuna

Nabava ogrijeva

Opis Programa:

     Sukladno Zakonskim odredbama, samcu ili obitelji koja se grije na drva može se jednom godišnje osigurati 
novčani iznos za podmirenje toga troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave 
(Županija).
     Sredstva za tu namjenu doznačavaju se u Općinski proračun po dozvoljenom zahtjevu od strane općine koji je 
sukladan evidenciji Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 66.000,00 kuna

Pomoć starim i nemoćnim osobama

Opis Programa:

     Općina Oriovac je u svom Proračunu za 2012. godinu osigurala topli obrok 2 puta tjedno za starije i nemoćne 
osobe.

Potrebna sredstva za provođenje Programa – 50.000,00 kuna

NAKNADE I RAZNE POMOĆI GRAĐANIMA

Jednokratne  novčane pomoći odobravaju se socijalno ugroženim obiteljima koji zbog posebnih okolnosti 
(bolest, smrt člana obitelji, štete od požara i dr.) dođu u teške materijalne prilike.
     Pomoći se odobravaju sukladno Odluci o pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi 
na području općine Oriovac. Istom odlukom utvrđeni su uvjeti za ostvarivanje prava na ovu pomoć.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 55.000,00 kuna 
      
 Podmirenje pogrebnih troškova financirat će se u cijelosti najnužniji pogrebni troškovi za osobe  za koje te 
troškove nije dužan snositi nadležni Centar za socijalnu skrb, ako umrli nije prije smrti osigurao sredstva za 
podmirenje tih troškova (ušteđevina, osiguranje i dr.) te ako ne postoje osobe koje bi morale i mogle snositi 
pogrebne troškove.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 1.000,00 kuna

Sufinanciranje studenata – općina Oriovac sufinancirati će četiri studenta s područja općine, sukladno 
općinskoj odluci – skupina 37215.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 39.000,00 kuna 

Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu – sredstva za financiranje ovog Programa isplaćuje se 
prema zahtjevima roditelja, a temeljem općinske odluke.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 40.000,00 kuna

Školska kuhinja – pravo na besplatnu školsku kuhinju može ostvariti učenik iz socijalno ugroženih obitelji. 
Pravo utvrđuje uprava škole i dostavlja popis općini Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje Programa 15.000,00 kuna
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Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene osobe koje 
udovoljavaju uvjetima iz članka 10. te Odluke.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 1.000,00 kuna

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA – SKUPINA 38119

Opis Programa:

     Planiranjem sredstava u Proračunu općine Oriovac financirat će se programi humanitarnih i drugih udruga čiji 
se programi odnose na posebne grupe građana koje udruživanjem lakše ostvaruju svoje potrebe.
     Transferima udrugama slijepih, invalida cerebralne i dječje paralize te humanitarnim organizacijama, općina 
Oriovac će u skladu sa svojim mogućnostima sufinancirati rad i aktivnosti ovih organizacija i udruga, prvenstveno 
s područja općine Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 10.000,00 kuna

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je načelnika općine Oriovac. Načelnik općine Oriovac dužan je 
Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2013. godine.

Članak 5

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/45
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2012.  

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.

16.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 16.sjednici održanoj  16.12.2011.godine donosi

PROGRAM
 

kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2012.godini.
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I

Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2012.godini (u daljnjem tekstu: Program), planirana 
su sredstva u iznosu od 8.550.624,00 kuna.

II

Navedena sredstva rasporedit će se kako slijedi:

1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – 20.000,00 kuna
Dug po ugovoru za kupnju zemljišta.

2. POSLOVNI OBJEKTI DOM BEČIC – 100.000,00 kuna
Izrada dokumentacije i temelja za Dom u Bečicu

3. KANALIZACIJA - 3.000.000,00 kuna
Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Oriovac 3.000.000,00 kuna

 4. CESTE - 700.000,00 kuna
 Asfaltiranje ulice ZNG Sl.Kobaš dužine 200 m 170.000,00 kn
 Asfaltiranje ulice Frana Gundruma dužine 260 m 150.000,00 kn
 Asfaltiranje ulice Hrvatskih branitelja u Lužanima dužine 300 m 200.000,00 kn
 Asfaltiranje ulice J. Kozarca Oriovac dužine 180.000,00 kn
 __________________
 700.000,00 kn

5. PODUZETNIČKA ZONA ČAPLJA - 1.100.000,00 kuna
Izgradnja komunalne infrastrukture za poduzetničku zonu Čaplja

6. ELEKTROINSTALACIJA - 490.000,00 kuna
Izgradnja javne rasvjete Radovanje – Malino 425.000,00 kuna
 Izgradnja projektne dokumentacije za javnu rasvjetu Lužani 45.000,00 kuna
 Izgradnja javne rasvjete u ulici V.Nazora u Oriovcu  20.000,00 kuna
 __________________
 490.000,00 kuna

Red.br. Skupina VRSTA RADOVA VRIJEDNOST KUNA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12.  

41112 
42129 
42129 
42131 
4213 
42144 
4214 
42211 
42273 
42316 
43121 
42521 

Građevinsko zemljište 
Poslovni objekti – dom Bečic  
Kanalizacija 
Ceste 
Poduzetnička zona Čaplja 
Elektroinstalacije  
Izgradnja vodovodne mreže 
Računala i računalna oprema 
Oprema 
Sanacija deponija   
Knjige 
Ulaganja u računalne programe 

20.000,00 
100.000,00 

3.000.000,00 
700.000,00 

1.100.000,00 
490.000,00 
150.000,00 

5.000,00 
200.000,00 

2.760.624,00 
20.000,00 

5.000,00 
                                           UKUPNO: 8.550.624,00 
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 7. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE - 150.000,00 kuna
Izgradnja vodovodne mreže u Orljavskoj ulici Sl.Kobaš.

 8. RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA - 5.000,00 kuna
 Ulaganja u računala i računalnu opremu. 
 9. OPREMA - 200.000,00 kuna
 - Sl.Kobaš – oprema za dom 30.000,00 kuna
 - Lužani – oprema za TK Svjetlost 15.000,00 kuna
 - Pričac – nabavka klima uređaja za dom 5.000,00 kuna
 - Lužani – oprema za dječje igralište 35.000,00 kuna
 - Malino – grijanje za dom 100.000,00 kuna
 - DVD Oriovac - posuđe 15.000,00 kuna
 _______________________
 200.000,00 kuna

10. SANACIJA DEPONIJA – 2.760.624,00 kuna
Sanacija deponija: Slav.Kobaš 715.136,00 kuna
 Lužani 486.048,00 kuna
 Malino 759.440,00 kuna
- dug za Radovanje 800.000,00 kuna
 _____________________
 2.760.624,00 kuna

11. KNJIGE - 20.000,00 kuna
Nabavka knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac.

12. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME – 5.000,00 kuna
Ulaganja u računalne programe.

III

Ovo kapitalno ulaganje je plansko, a visina i opseg utvrđuje se stvarnim tehničkim stanjem.
 

IV

Preraspodjela sredstava iz ovog Programa, kao i određivanje drugih nepredviđenih radova za ulaganje u 
izgradnju, regulirat će se izmjenom i dopunom Programa.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/49
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r. 
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17.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09) 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 16. sjednici održanoj 16.12.2011.godine donosi

PROGRAM 

tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2012.godini.

I

Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2012. godini (u daljnjem 
tekstu: Program) planirana su sredstva u iznosu od 1.604.259,00 kuna.
Potrebna sredstva za provođenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2012.godinu, i to:

II

Sredstva iz točke I. ovog Programa rasporedit će se kako slijedi:

1. Lužani – uređenje sanitarnog čvora u ŠRU Orljava 30.000,00 kn
 - uređenje sanitarnog čvora u mrtvačnici 20.000,00 kn
 - uređenje centralnog grijanja i postavljanje solarnih kolektora
 na objektu NK Svjetlost 200.000,00 kn
 
2. Oriovac – uređenje pročelja općinske zgrade 350.000,00 kn
 - uređenje prostorije tvistana 70.000,00 kn

3. Slavonski Kobaš – uređenje društvenog doma 30.000,00 kn
 - završetak zamjene crijepa na zgradi KUD-a 40.000,00 kn

4. Živike – uređenje doma 50.000,00 kn
 - uređenje objekta na nogometnom igralištu 20.000,00 kn
 - adaptacija područne škole 250.000,00 kn

5. Pričac – uređenje društvenog doma 50.000,00 kn

6. Malino – uređenje kapelice Sv. Roka 50.000,00 kn
 - poboljšanje rasvjete u velikoj Sali 30.000,00 kn
 - uređenje spremišta DVD 150.000,00 kn
 - potp. zid platoa kod mrtvačnice 50.000,00 kn 

7. Ciglenik – uređenje kuhinje u domu 20.000,00 kn

8. Kujnik – uređenje doma 44.259,00 kn

Redni broj Skupina OPIS Iznos kuna 
1. 32241 Materijal za održavanje građevinskih objekata 802.129,50 
2. 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. Objekata 802.129,50 
   UKUPNO: 1.604.259,00 
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9. Radovanje – saniranje krovišta i priključak struje na mrtvačnici 150.000,00 kn

 _____________________
 UKUPNO: 1.604.259,00 kn

III

Ovo održavanje je predviđeno i plansko održavanje, a visina i opseg uređuje se stvarnim tehničkim stanjem, 
potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšanja uvjeta korištenja objekata.

IV

Izmjena i dopuna ovog Programa regulirat će se preraspodjela sredstava kao i odrediti druge nepredviđene radove 
za održavanje.

V

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/51
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine. 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA
 OPĆINE ORIOVAC

 Jadranko Mličević, v.r.
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18.

Na temelju članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i 
članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće 
općine Oriovac na 16.sjednici održanoj  16.12.2011.godine, donosi

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području općine Oriovac u 2012.godini.

Sukladno razvoju opasnosti i prijetnji, te njihovim učincima i posljedicama utvrđenih Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, sa ciljem povećanja stupnja 
sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja 
sustava zaštite i spašavanja, donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 
2012.godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. PLANSKI DOKUMENTI

Temeljem odredbi čl.28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju (u daljnjem tekstu: Zakon), propisuje se obveza 
izrade i donošenja procjene ugroženosti od katastrofa i velikih nesreća i planova zaštite i spašavanja.
Općina je izradila Procjenu ugroženosti, a u tijeku je izrada Plana zaštite i spašavanja.
Sredstva za ove dokumente općina je osigurala u svom Proračunu.

2. CIVILNA ZAŠTITA (stožeri zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite)

· Temeljem odredbi Zakona i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(N.N. br. 40/08), propisuje se obveza osnivanja stožera zaštite i spašavanja.
U općini Oriovac formiran je Stožer zaštite i spašavanja dana 14.7.2009.godine, te su obavljene izmjene u sastavu 
Stožera dana 11.2.2010.godine i 20.12.2010.godine.

· Temeljem odredbi Zakona, Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(N.N. br. 40/08), te Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 
(N.N. br. 111/07) potrebno je donijeti Odluku o usvajanju postrojbi civilne zaštite i provesti njihovu popunu, 
opremanje, osposobljavanje, a prema potrebi i aktiviranje.
   Za područje općine Oriovac formirana je postrojba Civilne zaštite opće namjene sa 42 vojna obveznika. 
    U Proračunu općine za 2012.godinu potrebno je osigurati financijska sredstva za opremanje postrojbe.

3. VATROGASTVO

  Vatrogasna zajednica općine okuplja pet vatrogasnih društava s područja općine Oriovac, te ima organiziranu 
zaštitu na cijelome našem području – kako zaštitu stanovništva od požarne opasnosti tako i zaštite od elementarnih 
nepogoda, te su pojedina društva osposobljena i posjeduju opremu za obavljanje tehničkih intervencija.
    Stožerno društvo je DVD Oriovac koje izlazi na sve tehničke dojave, te kao takvo ima najveću odgovornost 
prilikom zaštite naše općine.
     U Proračunu općine za 2012.godinu potrebno je osigurati financijska sredstva za nabavu opreme po potrebi, sa 
ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja.
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4. SKLONIŠTA

       Prema Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara i procjeni vlastitih mogućnosti za zaštitu i 
spašavanje Brodsko-posavske županije od ratnih opasnosti, gradovi i općine Brodsko-posavske županije su 
svrstani od 1. – 4. Zone ugroženosti u kojima se planira gradnja skloništa.
       Općina Oriovac se nalazi u 4. Zoni ugroženosti. U naseljenim mjestima 4. stupnja ugroženosti, kamo spada 
područje općine Oriovac, treba na cijelom području planirati zaštitu stanovništva u zaklonima. Izuzetno se u ovom 
području grade skloništa i drugi objekti za zaštitu.
     Općina Oriovac bi trebala odrediti jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima, 
sukladno Planu zaštite i spašavanja, a sredstva treba osigurati u Proračunu općine.

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

   Udruge građana na području općine Oriovac koje u okviru svojih zadaća mogu značajno pridonijeti ukupnim 
aktivnostima u provođenju mjera zaštite i spašavanja trebaju prezentirati programe razvoja koje se odnose na 
daljnje mogućnosti materijalno-tehničkog i kadrovskog jačanja udruge u sklopu jedinstvenog sustava zaštite i 
spašavanja na području općine.
   Na temelju takvih programa i nakon utvrđivanja opravdanosti, općina će donijeti odluku o sufinanciranju 
djelatnosti udruge u tom dijelu.

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI

   Potencijali službi pravnih osoba koje se u okviru svojih redovitih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem su 
ograničene kako u ljudskim tako i u materijalnim potencijalima. Osposobljene su da mogu zadovoljiti potrebe 
stanovništva u svakodnevnim situacijama. Svaka pa čak i najmanja krizna situacija stavlja ove službe u ulogu 
organizatora, ali nikako kao potpune izvršitelje zadaća.
· Dobrovoljna vatrogasna društva su organizirana u sljedećim naseljima: Ciglenik, Lužani, Malino, Oriovac, 
Slav.Kobaš. Dobrovoljna vatrogasna društva općine organizirani su u Vatrogasnu zajednicu općine Oriovac.
Objekti zdravstva locirani su u naseljima Oriovac, Lužani i Slavonski Kobaš. U Oriovcu i Lužanima postoji 
zdravstvena stanica dok u Slavonskom Kobašu funkcionira samo ambulanta opće medicine. Ljekarna postoji u 
Oriovcu i Lužanima, a veterinarska ambulanta u Oriovcu i Slavonskom Kobašu.
· Obavljanje komunalnih djelatnosti riješeno je na dva načina: kroz vlastiti komunalni pogon općine i 
koncesijama.
Vlastiti pogon obavlja sljedeće djelatnosti:
- održavanje groblja
- održavanje zelenih površina i
- održavanje oborinskih kanala u naseljima.

               Ljudske i materijalne mogućnosti vlastitog komunalnog pogona općine su vrlo ograničene.
· Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Požega (dalje: HGSS), kao strukovni nositelj djelatnosti 
gorskog spašavanja, čiji su pripadnici specijalizirani za traganje i spašavanje u posebnim okolnostima, na 
nepristupačnim područjima, te pri elementarnim nepogodama i drugim akcidentnim situacijama, kada treba 
upotrijebiti posebne sposobnosti, spasilačku tehniku i opremu, stavit će općini Oriovac na raspolaganje svoje 
stručno osposobljene kadrove i raspoloživu opremu. Za financiranje redovne djelatnosti HGSS u 2012.godini u 
Proračunu općine planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna.

· Hrvatski crveni križ
Hrvatski crveni križ u svom djelokrugu rada obavlja djelatnost Službe traženja na razini jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, na ime čega općina mora izdvojiti 0,2% sredstava svojih prihoda (sukladno 
č.2. Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa.
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· Poljoprivredno savjetodavna služba 
Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje će se razvijati Poljoprivredno savjetodavna služba kako bi se 
poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od štetnih posljedica 
mogućih biljnih bolesti većih razmjera.

· OSTALO
Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te otklanjanje 
uzročnika zaraznih bolesti i unapređenja higijenskih uvjeta života pučanstva općine Oriovac provesti dva 
tretmana deratizacije i po potrebi tretman dezinsekcije. U organizaciji zaštite i spašavanja u općini nastaviti rad na 
unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća.
Na području općine Oriovac registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, 
prijevozničkom ili drugom sličnom djelatnošću, te se po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s 
drugim nadležnim službama, mogu sa svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom 
uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih 
skupina građana u izvanrednim situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja.

Katastrofe, kao specifična stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom 
aktivnošću, djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja 
i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.
Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedica ako se posveti veća 
pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći ukoliko se katastrofa dogodi.
Tako je potrebno:
- provođenje informiranja mještana putem sredstava javnog informiranja,
- edukacija stanovništva, a posebno učenika i mladih o problematici kriznih situacija
- održati prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na nivou općine.

Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA 
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2012.GODINI

REDNI BROJ OPIS POZICIJE PLANIRANO U 
2012.GODINI 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

PLANSKI DOKUMENTI 
- Izrada  plana zaštite i spašavanja 
 
VATROGASTVO 
- Vatrogasne zajednice (DVD-i) 
 
 
UDRUGE GRAĐANA 
- radio-amateri, lovci i sl. 
 
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE 
ZAŠTITA REDOVITA DJELATNOST 
- crveni križ 
- Hrvatska gorska služba spašavanja Požega 

 
36.900,00 

 
 

400.000,00 
 
 
 

10.000,00 
 
 
 

25.000,00 
15.000,00 

 UKUPNO: 486.900,00 
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Na temelju članka 28.stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 32. Statuta 

općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 

16.sjednici održanoj  16.12.2011.godine donosi

ZAKLJUČAK

o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području općine Oriovac u 2012.godini.

I

Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Oriovac u 
2012.godini.

II

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Oriovac u 2012.godini sastavni 
su dio ovog Zaključka.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/64
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac,  16.12.2011.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.
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19.

Temeljem članka 3. st.2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i Koncesije za ribnjake i članka 

32. Statuta općine  Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine 

Oriovac na 16.sjednici održanoj  16.12.2011.godine donosi
                  

ODLUKU

o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje
i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području općine Oriovac

Članak 1.

U 2012. godini planira se ostvarenje sljedećih prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke koristit će se za ostvarenje sljedećih rashoda i troškova u 2012.godini kako 
slijedi:

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/61
Urbroj: 2178/10-01-1-1
Oriovac, 16.12.2011.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r

Redni broj VRSTA  PRIHODA IZNOS/KUNA 
1. 
2. 

Uplate od zakupa poljoprivrednog  zemljišta 
Uplate od prodaje poljoprivrednog zemljišta 

216.450,00 
66.500,00 

                                        UKUPNO: 282.950,00 
 

Redni broj VRSTA RASHODA IZNOS/KUNA 
1. 
 
 
 
2. 

Program katastarsko geodetske izmjere 
poljoprivrednog  zemljišta na području općine 
Oriovac 
 
Za podmirenje dijela stvarnih troškova tijela 
državne uprave – Katastar Slav.Brod 

 
 

45.000,00 
 
 

237.950,00 
                                          UKUPNO: 282.950,00 
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20.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 39/10), Općinsko vijeće općine Oriovac na 16.sjednici 
održanoj  16.12.2011.godine. donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prodaju

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Oriovac

1. PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Oriovac i to:

1. UVJETI PRODAJE

          Prodaja nekretnina provest će se prikupljanjem pisanih ponuda. Nekretnine izložene prodaji prodaju se po 
sistemu viđeno – kupljeno.
        Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe 
registrirane u Republici Hrvatskoj.
         Zainteresirani  ponuđači dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na račun općine 
Oriovac broj: 2340009-1830900007, poziv na broj _________ - OIB.
 Ponuđačima koji ne budu izabrani jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o izboru 
najpovoljnijeg ponuđača, a ponuđaču koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu. 
Ponuđač koji odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nakon što je utvrđen kao najpovoljniji ponuđač 
ili koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine u predviđenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime, OIB i prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za 
pravne osobe),
-  preslik osobne iskaznice ako je ponuđač fizička osoba, odnosno Rješenje o upisu u Sudski registar za 
pravne osobe,
- oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda,
- iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama iskazan pojedinačno po nekretnini,
- dokaz o uplati jamčevine,
- podatke o računu na koji se vraća jamčevina.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuđača koji uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja ponudi 
najvišu kupoprodajnu cijenu.

Redni 
broj 

Katastarska čestica, uložak i 
katastarska općina 

Oznaka zemljišta Površina u čhv 
(m2) 

Početna cijena u 
kunama 

1. k.č.br. 354, z.k. uložak 1631,  
K.O. Oriovac 

šikara u Frišiću 411 čhv 
(1478 m2) 

8.868,00 

2. k.č.br. 357/1, z.k. uložak 1631,  
K.O. Oriovac 

šikara u Frišiću 101 čhv 
(363 m2) 

2.178,00 

3. k.č.br. 358/1, z.k. uložak 1631, 
K.O. Oriovac 

šikara u Frišiću 389 čhv 
(1399 m2) 

8.394,00 

4. k.č.br. 359/1, z.k. uložak 1631 
K.O. Oriovac 

šikara u Frišiću 94 čhv 
(338 m2) 

2.028,00 
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2. DOSTAVA PONUDE

     Ponude se dostavljaju na adresu:
OPĆINA ORIOVAC

TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
35250  ORIOVAC

Poštom ili u upravni odjel općine, u roku od 15 dana od objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom
„ ne otvarati – ponuda za javni natječaj“, s adresom ponuđača na omotnici.

  Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u sastavu:
1. Ivan Kuzmić, predsjednik
2. Pavao Haring, član
3. Darija Jandik, član – zapisničar.
Javno otvaranje održat će se 31.siječnja 2012.godine u 9,00 sati u vijećnici općine Oriovac.

4. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

   Odluku o izboru najpovoljnije ponude donijet će Općinsko vijeće općine Oriovac, na prijedlog Povjerenstva.
    Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u roku od 15 dana od dana primitka 
obavijesti o izboru sklopiti ugovor o kupoprodaji, te u daljnjem roku od 15 dana od sklapanja ugovora uplatiti 
cjelokupnu kupoprodajnu cijenu. Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim 
knjigama nakon što je isplatio kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
   Trošak ovjere i provedbe ugovora u zemljišnim knjigama snosi kupac.
    Dodatne informacije mogu se dobiti u općini Oriovac ili na telefon 035/431-232, svakog radnog dana od 7,00 – 
15,00 sati.

5. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/63
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.
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21.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), 

Općinsko vijeće općine Oriovac na 16.sjednici održanoj  16.12.2011.godine.  donosi

ODLUKU

o izuzimanju katastarskih čestica 1820/2 i 1021 u KO Slavonski Kobaš
iz postupka zakupa poljoprivrednog zemljišta na 5 godina 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac

I.

Katastarska čestica broj 1820/2 ukupne površine 1,0000 ha koja se sastoji od: oranice površine 0,6600 ha, livade 
površine 0,3400 ha i katastarska čestica 1021 ukupne površine 3,505 ha livade, izuzimaju se iz postupka zakupa 
poljoprivrednog zemljišta na 5 godina u vlasništvu Republike Hrvatske na području opčine Oriovac.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/62
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.
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22.

Općina Oriovac na temelju odredbe članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 
152/08, 21/10 i 63/11) i članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 16.sjednici održanoj  16.12.2011.godine. donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na 5 godina na području općine Oriovac

I

Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
5 godina sljedeće ponude:

KATASTARSKA OPĆINA ORIOVAC

1. JOSIP ČULETIĆ, NIKOLE ZRINSKOG BR. 22, SLAVONSKI KOBAŠ 

KATASTARSKA OPĆINA ŽIVIKE

2. IVAN JURKOVIĆ, ŽIVIKE 53

Redni 
broj 

k.č.br. Kultura Površina ha Početna 
zakupnina/kn 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena 

8. 3032 Oranica 8,5043 2.985,00 5.969,00 Zemljište predviđeno 
za prodaju 

Sve ukupno: 8,5043 2.985,00 5.969,00 
 

Redni 
broj 

k.č.br. Kultura Površina ha Početna 
zakupnina 

kuna 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena 

6. 253/3 oranica 0,8042 282,27 345,50 Zemljište predviđeno za 
prodaju 

9. 800 oranica 0,6672 210,76 230,95 Zemljište predviđeno za 
prodaju 

Sve ukupno: 1,4714 493,03 576,45 
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KATASTARSKA OPĆINA   SLAVONSKI KOBAŠ

1. JOSIP ČULETIĆ, NIKOLE  ZRINSKOG BR. 22, SLAVONSKI KOBAŠ

2. STJEPAN  TANDARIĆ, JOSIPA KOZARCA 30,  SLAVONSKI  KOBAŠ

Redni 
broj 

k.č.br.  Kultura Površina ha Početna 
zakupnina  

kuna 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena 

2. 1024 oranica 
livada 

0,3858 
0,9650 

81,24 
203,22 

 Zemljište predviđeno  
za prodaju 
 
 

Ukupno 1024 1,3508 284,46 
 

300,00 

3. 1025 Oranica 
livada 

0,2246 
0,5320 

47,30 
112,03 

 Zemljište predviđeno  
za prodaju 
 
 

Ukupno 1025 0,7566 
 

159,33 160,00 

4. 1026/1 livada 1,8496 389,52 400,00 Zemljište predviđeno 
za prodaju 

31. 1576/6 livada 0,6195 74,71 149,42 Zemljište predviđeno 
za prodaju 

32. 1578 Livada 
oranica 

0,1060 
0,3631 

12,78 
43,78 

 Zemljište predviđeno 
za prodaju 
 Ukupno 1578 0,4691 56,56 113,11 

33. 1588 Pašnjak 
Oranica 

livada 

0,8404 
0,5050 
0,1870 

63,53 
106,35 

22,55 

 Zemljište predviđeno 
za prodaju 

Ukupno 1588 1,5324 192,43 
 

193,00 

40. 1747 Oranica 
livada 

1,5200 
2,3815 

320,11 
478,68 

 Zemljište predviđeno 
za  povrat 
 
 

Ukupno 1747 3,9015 798,79 
 

1.597,00 

42. 1807 Pašnjak 
oranica 

1,000 
1,2507 

126,00 
439,99 

 Zemljište predviđ.za 
prodaju 
Zemljište predviđ.za 
povrat 

Ukupno 1807 2,2507 564,99 
 

1.129,98 

 
Sveukupno: 

 
12,7302 

 
2.520,79 

 
4.042,51 

 

Redni 
broj 

k.č.br. kultura Površina 
ha 

Početna 
zakupnina 

kuna 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena 

44. 1866 
 
 
 

1868/1 

Oranica 
oranica 

0,4440 
0,4440 

155,84 
155,84 

 
 
 
 

600,00 
 

 
 
Zemljište predviđeno 
za prodaju 
 
 

Ukupno 
1866 

 
Oranica 

0,8880 
 

0,6385 

311,68 
 

224,11 
 

45. 1872 Oranica 1,8474 648,43 670,00 Zemljište predviđeno 
za povrat 

 
Sveukupno: 

 
3,3739 

 
1.184,22 

 
1.270,00 
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3. OPG  STJEPAN LALIĆ, NIKOLE ZRINSKOG BR.42,  SLAVONSKI  KOBAŠ

4. IVAN ČULETIĆ,  MATIJE GUPCA BR. 23,  SLAVONSKI  KOBAŠ

5. IVAN KLASNIĆ, MATIJE GUPCA BR. 37,  SLAVONSKI  KOBAŠ

Redni 
broj 

k.č.br. kultura Površina ha Početna 
zakupnina 

kuna 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena 

46. 2005 Oranica 
livada 

0,3593 
0,0490 

126,11 
9,84 

 Zemljište predviđeno za 
prodaju 
 
 

 
Sveukupno 2005 

 
0,4083 

 
135,95 

 
271,90 

 

Redni 
broj 

k.č.br. kultura Površina  
ha 

Početna 
zakupnina  

kuna 

Postignuta 
cijena  kuna 

Napomena 

48. 2175 Oranica 
livada 

0,4833 
0,4832 

101,78 
58,27 

 Zemljište predviđeno za 
prodaju 

Sveukupno 2175 0,9665 160,05 320,10 

 

Redni 
broj 

k.č.br. kultura Površina  
ha 

Početna 
zakupnina  

kuna 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena 

59. 2288 Livada 
oranica 

0,2550 
0,8973 

51,25 
314,95 

 Zemljište predviđeno 
za prodaju 
 Ukupno 

2288 
1,1523 366,20 400,00 

61. 2333/1 Livada 
oranica 

0,7864 
0,2990 

158,06 
104,94 

 Zemljište predviđeno 
za prodaju 
         

Ukupno      
2333/1 

1,0854 263,00 300,00 

62. 2333/2 Livada 
oranica 

0,4315 
0,1440 

86,73 
50,54 

 Zemljište predviđeno 
za prodaju 
 Ukupno 

2333/2 
 

0,5755 
 

137,27 
 

150,00 
63. 2337 Oranica 

livada 
0,6151 
0,4520 

215,90 
90,85 

 Zemljište predv.za 
povrat 
Zemljište predv.za 
prodaju 
 

Ukupno 
2337 

 
1,0671 

 
306,75 

 
350,00 

64. 2339 Livada 
oranica 

0,9420 
1,5319 

189,34 
537,69 

 Zemljište predv.za 
prodaju 
Zemljište predv.za 
povrat 
 

Ukupno 
2339 

 
2,4739 

 
727,03 

 
750,00 

65. 2387 oranica 0,8318 291,96 583,92 Zemljište predv. za  
povrat 

66. 2388 oranica 1,7043 598,20 1.196,40 Zemljište predv.za 
povrat 

67. 2389 oranica 1,4789 519,09 1.038,18 Zemljište predv.za 
povrat 

 
SVEUKUPNO: 

 
10,3692 

 
3.209,50 

 
4.768,50 
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6. OPG PETAR LUŽANAC, MATIJE GUPCA BR. 13, SLAVONSKI KOBAŠ

7. MARIJAN BERTOLOVIĆ, LJUDEVITA GAJA  BR. 15, SLAVONSKI KOBAŠ

8. OPG NENAD MILOJČIĆ,  KLOŠTARSKA BR. 64,  SLAVONSKI KOBAŠ

Redni 
broj 

k.č.br. kultura Površina 
ha 

Početna 
zakupnina 

kuna 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena  

30. 1325 oranica 1,1398 280,04 560,08 Zemljište  predv. za 
prodaju 

Sveukupno: 1,1398 280,04 560,08 

 

Redni 
broj 

k.č.br. kultura Površina 
ha 

Početna 
zakupnina 

kuna 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena 

60. 2299/1 Livada 
Oranica 

0,3200 
0,2532 

64,32 
88,87 

 
 

306,38 

Zemljište predv. za 
prodaju 
Zemljište predv. za 
prodaju 

Ukupno 
2299/1 

 

0,5732 153,19 

Sveukupno:  0,5732 153,19 306,38 

 

Redni 
broj 

k.č.br. kultura Površina 
ha 

Početna 
zakupnina 

kuna 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena 

5. 1048 oranica 0,2414 59,31 60,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

6. 1049 oranica 0,1820 63,88 70,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

7. 1050/1 oranica 0,6567 230,50 235,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

8. 1050/2 oranica 0,8800 308,88 310,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

9. 1051 livada 0,2960 59,49 60,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

10. 1052 Livada 
oranica 

0,2430 
0,3370 

48,84 
118,28 

 Zemljište predv. za 
prodaju 
Zemljište predv. za 
prodaju 
 

Ukupno 
1052 

0,5800 167,12 170,00 

11. 1053 oranica 0,4070 142,85 150,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

Sveukupno: 3,2431 1.032,03 1.055,00 
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9. ZLATKO BALEN, MATIJE GUPCA BR. 18,  SLAVONSKI KOBAŠ

Redni 
broj 

k.č.br. kultura Površina 
ha 

Početna 
zakupnina 

kuna 

Postignuta 
cijena kuna 

Napomena 

13. 1092 Livada 0,7641 153,58 160,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

14. 1093 Oranica 2,0652 724,88 730,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

15. 1094 Livada 1,3340 268,13 275,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

16. 1095 Oranica 2,0378 572,21 580,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

17. 1096 Livada 0,4436 89,16 95,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

18. 1097 Livada 0,4917 98,83 105,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

19. 1098 Oranica 0,8692 174,70 180,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

20. 1099 Oranica 0,8870 178,28 185,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

21. 1100 Oranica 1,1375 228,63 240,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

22. 1101 Livada 0,4652 93,50 100,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

23. 1102 Livada 0,6859 137,86 145,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

24. 1103/1 Livada 1,6616 333,98 340,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

25. 1103/2 livada 0,5835 117,28 125,00 Zemljište predv. za 
prodaju 

Sveukupno: 13,4263 3.171,02 3.260,00 
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BLOK „BUBNJARE“  -  K.O. SLAVONSKI  KOBAŠ  DIO  T-7

1. OPG STJEPAN LALIĆ, NIKOLE ZRINSKOG BR. 42,  SLAVONSKI KOBAŠ

Redni 

broj  

b 

k.k.č.br..č.br. Kultura Površina  

ha 

Početna 

zakupnina 

Postignuta 

cijena kuna 

Napomena 

1. DIO T-7  964 oranica 2,0712 726,99  Pred.zemlj.za pr. 

965 oranica 0,5859 205,65 Pred.zemlj.za pr. 

968 oranica 0,8276 290,48 Pred.zemlj.za pr. 

969 oranica 1,5976 560,75 Pred.zemlj.za pr. 

970 oranica 1,3499 473,81 Pred.zemlj.za pr. 

971 oranica 0,5548 194,73 Pred.zemlj.za pr. 

972 oranica 0,7695 270,09 Pred.zemlj.za pr. 

973 oranica 0,6699 235,13 Pred.zemlj.za pr. 

974 oranica 0,6278 220,35 Pred.zemlj.za pr. 

975 oranica 0,4592 161,17 Pred.zemlj.za pr. 

976 oranica 0,5760 202,17 Pred.zemlj.za pr. 

977 oranica 0,4767 167,32 Pred.zemlj.za pr. 

978 oranica 1,5138 531,34 Pred.zemlj.za pr. 

979 oranica 0,7920 277,99 Pred.zemlj.za pr. 

980 oranica 0,3584 125,79 Pred.zemlj.za pr. 

981 oranica 0,5531 194,13 Pred.zemlj.za pr. 

982 oranica 1,3003 456,40 Pred.zemlj.za pr. 

983 oranica 0,2928 102,77 Pred.zemlj.za pr. 

984 oranica 0,2624 92,10 Pred.zemlj.za pr. 

985 oranica 0,5245 184,09 Pred.zemlj.za pr. 

986 oranica 0,4773 167,53 Pred.zemlj.za pr. 

987 oranica 0,2891 101,47 Pred.zemlj.za pr. 

988 oranica 0,2769 97,19 Pred.zemlj.za pr. 

990 oranica  0,2651 93,05 Pred.zemlj.za pr. 

991 oranica 0,5461 191,68 Pred.zemlj.za pr. 

992 oranica 0,4713 165,42 Pred.zemlj.za pr. 

994 oranica 0,6705 235,34 Pred.zemlj.za pr. 

995 livada 0,4712 94,71 Pred.zemlj.za pr. 

996 oranica 1,3685 480,34 Pred.zemlj.za pr. 

997 oranica 0,2621 91,99 Pred.zemlj.za pr. 

998 oranica 0,4706 165,18 Pred.zemlj.ze pr. 

999/1 oranica 0,6508 228,43 Pred.zemlj.za pr. 

UKUPNO:  22,3829 7.785,58 9.000,00  
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II.

       Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta za zakup utvrđena u članku I. ove Odluke iznosi  78,5891 ha.
       Ukupna zakupnina poljoprivrednog zemljišta utvrđena u članku I. ove Odluke iznosi 31.399,92 kuna.
     Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj 
razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća do 30.lipnja te godine.
    Ako je zakupac u posjedu poljoprivrednog zemljišta iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno 
plaćenoj naknadi za korištenje zemljišta.
    Godišnja zakupnina se revalozira  sukladno Pravilniku o revalorizaciji.

III.

Na temelju ove Odluke i na nju dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 
načelnik općine Oriovac i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na koji je prethodno dalo mišljenje nadležno Županijsko državno odvjetništvo.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", uz 
prethodno pribavljenu suglasnost nadležnog Ministarstva.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/11-01/34
Urbroj: 2178/10-01-11-1
Oriovac, 16.12.2011.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Jadranko Mličević, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  3 Strana:  257



OPĆINA  SIKIREVCI

1. raspoređivanja sredstava iz Proračuna općine 

Sikirevci za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: 

Proračun) za financiranje rada političkih stranaka i 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe vijeću općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: 

(„Narodne novine“ broj 24/11. i 61/11) i članka 32. Općinsko vijeće), za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik prosinca 2012. godine.

Brodsko-posavske županije» broj 10/09), 

Općinsko vijeće općine Sikirevci  na 8. sjednici 

održanoj 8.prosinca  2011. donijelo je Članak 2.

ODLUKU Sredstva planirana u Proračunu za redovito 

godišnje financiranje rada političkih stranaka 

o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava zastupljenih u Općinskom vijeću i nezavisnih 

za rad političkih stranaka i nezavisnih članova članova Općinskog vijeća iznose 20.000,00 kuna.

Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom 

vijeću općine Sikirevci za razdoblje od  1. 

siječnja do 31. prosinca 2012. godine Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u 

Članak 1. Općinskom vijeću utvrđuje se u svoti 1.818,18 

kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci 

Odlukom o raspoređivanju redovitih raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih 

godišnjih sredstava za rad političkih stranaka  i članova u Općinskom vijeću, odnosno broju 

nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih nezavisnih članova u Općinskom vijeću, a kako 

u Općinskom vijeću općine Sikirevci za razdoblje slijedi:

od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine (u 

daljnjem tekstu: Odluka) određuje se način 
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- HRVATSKA DEMOKRATSKA 2.

  ZAJEDNICA- HDZ 5 članova  9.090,90 kuna,

- HRVATSKA SELJAČKA 

  STRANKA – HSS 2 člana      3.636,38 kuna, Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 

- SOCIJALDEMOKRATSKA  PARTIJA    zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04, 79/07, 

  HRVATSKE – SDP      1 član       1.818,18 kuna 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta općine Sikirevci 

- HRVATSKA STRANKA («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

  UMIROVLJENIKA     1 član      1.818,18 kuna broj 10/09), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 

- NEZAVISNI ČLAN- 26. sjednici održanoj 6. 2. 2012. godine, donijelo je 

  MATO GALOVIĆ       1 član     1.818,18 kuna,

- NEZAVISNI ČLAN- ANALIZU

   ANTO JOSKIĆ           1 član     1.818,18 kuna,

sustava zaštite i spašavanja na području 

općine Sikirevci za 2011. godinu 

Članak 4.

Općina Sikirevci prema popisu stanovništva u 

Ukoliko se tijekom proračunske godine 2011. broji ukupno 2470 stanovnika koji žive u 2 

izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva naselja: naselje Sikirevci 1770 stanovnika, naselje 

raspoređena ovom Odlukom neće se Jaruge 700 stanovnika. Najveći broj stanovnika 

preraspodijeliti. živi u ravničarskom dijelu općine uz lokalne 

prometnice. Stanovništvo se većim dijelom bavi 

poljoprivredom. 

Članak 5.

Općinsko vijeće općine Sikirevci je na svojoj 

Sredstva utvrđena u članku 3.  ove Odluke, 12.sjednici održanoj 7. 6. 2010. godine usvojilo 

doznačuju se na žiro-račun političke stranke i procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

poseban račun nezavisnog člana najkasnije do 31. kulturnih dobara općine Sikirevci  i na istu je 

prosinca tekuće godine. dobivena suglasnost ravnatelja Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje 22.travnja 2010. godine. 

Tijekom 2012. godine planira se izrada Plana 

Članak 6. zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Za zaštitu od požara i drugih neželjenih nesreća 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku koje spadaju u djelokrug rada vatrogastva na 

Brodsko-posavske županije». području zaštite i spašavanja općine postoji dva 

dobrovo l jna  va t rogasna  d ruš tva :  DVD 

OPĆINSKO VIJEĆE SIKIREVCI, DVD JARUGE .

OPĆINE SIKIREVCI VZO Sikirevci uspostavila je daljinski sustav 

uzbunjivanja stanovništva na svom području koji je 

KLASA: 402-01/11-01/22 direktno povezan s Javnom vatrogasnom 

URBROJ: 2178/26-11-01-1 postrojbom Slavonski Brod, Županijskom 

Sikirevci, 8. prosinca 2011. vatrogasnom zajednicom Slavonski Brod i centrom 

112. 

PREDSJEDNIK:

Ivan Ivešić, v.r. U 2011. godini isplaćeno je 50.000,00 kn: VZO 

Sikirevci 46.000,00 kn , a DVD-u Sikirevci 

4.000,00kn. 
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Na prostoru općine djeluju udruge koje imaju ulogu 3.

u zaštiti i spašavanju:

Lovačko društvo»Graničar»Sikirevci čiji članovi 

zbog svog poznavanja lokalnog terena mogu biti Na temelju članka 32. Statuta općine 

vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i spašavanja. Sikirevci(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije”, br.10/09.), Općinsko vijeće općine 

Na području općine Sikirevci 16.rujna 2011.god. Sikirevci na 26. sjednici održanoj 6. 2. 2012. 

proglašeno je izvanredno stanje uslijed sušnog godine, donosi:

razdoblja, visokih temperatura i nedostatka 

oborina, naročito tijekom kolovoza i rujna DOPUNU  ODLUKE 

2011.god., a koje je zahvatilo čitavo područje  

Brodsko-posavske županije, te su prouzročene o izboru Komisije za popis dugotrajne imovine

velike štete na poljoprivrednim usjevima proljetne i sitnog inventara općine Sikirevci

sjetve-soji, šećernoj repi, kukuruzu, krmnim 

kulturama i povrću, te višegodišnjim nasadima. 

Stoga je župan Brodsko-posavske županije Članak 1.

proglasio stanje elementarne nepogode za čitavo 

područje Brodsko-posavske županije. Općina Članak  1. Odluke o izboru Komisije za popis 

Sikirevci zaprimila je 129 prijava  od strane dugotrajne imovine i sitnog inventara općine 

poljoprivrednika u ukupnoj površini 993,2108 ha Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

za zasijane proljetne kulture i povrće, te  na županije» br. 14/09.) dopunjuje se:

višegodišnje nasade ukupno je prijavljeno 10.152 

kom stabala. Županijsko povjerenstvo za procjenu «Imenovana Komisija bira se na vrijeme od četiri 

štete utvrđuje procjenu štete .        godine, zaključno do isteka mandata člana 

Za ublaživanje posljedica  štete od elementarne Općinskog vijeća.»

nepogode Odlukom Vlade RH općini Sikirevci je 

dodijeljen iznos od 1.572,26 kn koji je podijeljen  

oštećeniku koji je imao prijavljenu štetu na Članak 2. 

zasijanu kulturu šećernu repu za ostale kulture nije 

priznata naknada za štetu. Ova  dopuna Odluke stupa na snagu danom 

objavljivanja    u “Službenom vjesniku Brodsko-

U toku 2011.godine bilo je 12 intervencija posavske županije”.

vatrogasaca na području općine Sikirevci , od čega 

7 požarnih i 5 ostalih intervencija (osiguranje OPĆINSKO VIJEĆE

skupova, ispumpavanje bunara, pranje asfalta, OPĆINE SIKIREVCI

dostava vode osiguranje spaljivanja otpada i trave).

Klasa: 021-05/12-02/2

OPĆINA SIKIREVCI Urbroj:2178/26-02-12-1

OPĆINSKO VIJEĆE Sikirevci, 6. 2. 2012. god.

KLASA: 810-01/12-02/1

URBROJ: 2178/26-02-12-1 Predsjednik 

Sikirevci, 6. 2. 2012. Općinskog vijeća:

Ivan Ivešić, v.r.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Ivan Ivešić, v.r.
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4.

Na temelju članka 32. Statuta općine Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. 

Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 

županije“ br. 10/09) Općinsko vijeće općine broj 174/04) i Zakon o izmjena i dopunama Zakona 

Sikirevci na svojoj 27. sjednici održanoj  7. ožujka  o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 

2012. godine donosi: 79/07), članka 32. Statuta općine Sikirevci 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», 

ODLUKU br.10/09.), Općinsko vijeće općine Sikirevci, na 27. 

sjednici održanoj 7. ožujka 2012., donosi:

o prihvaćanju Izvješća Inventurne komisije 

općine Sikirevci  za 2011. godinu SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

Članak 1. spašavanja  na području općine Sikirevci 

za 2012. god.

Prihvaća se izvješće Inventurne komisije o 

izvršenom popisu imovine, novčanih sredstava, 

obaveza i potraživanja na dan 31.12.2011. godine. I.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i 

Članak 2. posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa 

utvrđenih nacrtom Procjene ugroženosti 

Ova Odluka stupa na snagu  danom objavljivanja u stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a sa 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih 

županije“. dobara, te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih 

nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna 

zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge 

građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i 

pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u 

okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 

2012. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i 

spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i timovi 

- postrojbe civilne zaštite)

Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i 

spašavanju, te sukladno članku 6. Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja («Narodne novine», broj 40/08 i 

44/08),Općinsko vijeće općine Sikirevci je dana 

24. lipnja 2009. godine donio Odluku o osnivanju i 

imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja, te 

dopunu Odluke o osnivanju i imenovanju članova 

5.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 021-05/12-01/3

Urbroj: 2178/26-12-02-1

Sikirevci, 7.ožujka 2012.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Ivan Ivešić, v.r.
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Stožera zaštite i spašavanja općine Sikirevci na financijska sredstva u Proračunu za  2012.godinu u 

svojoj 25. sjednici održanoj 8. prosinca 2011.god. sveukupnom  iznosu od 27.500,00kn.

Načelnik Stožera i spašavanja općine je zamjenik Sukladno zakonskoj regulativi u narednom periodu 

načelnika općine prema čl. 5. Pravilnika o neophodno je realizirati sljedeće:

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 1. Donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj 

spašavanja (Narodne Novine»br. 40/08 i 44/08). sustava ZS općine Sikirevci za 2012. godinu;

2. Predvidjeti proračunska sredstva za 

realizaciju donesenih Smjernica za organizaciju i 

1.1.  STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA razvoj sustava ZS u općini Sikirevci u 2012. godini;

  Stožer zaštite i spašavanja imenuje se za 3. U tijeku izrade Plan zaštite i spašavanja 

upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih sukladno novom Pravilniku o metodologiji za 

snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 

zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08.).

i velike nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja Izradu Plana povjerena je pravnoj osobi 

i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. «IN Konzalting» d.o.o.za poslovne usluge iz 

 Stožer zaštite i spašavanja osnovano je za Slavonskog Broda ovlaštenoj od strane ravnatelja 

upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih DUZS; 

snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa 4. Općina će nakon donošenja Procjene 

zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih 

i veće nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i dobara sukladno Pravilniku o metodologiji za 

otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće. izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 

Za potrebe zaštite i spašavanja u Proračunu općine spašavanja objavljen je u »Narodnim novinama« 

Sikirevci za 2012. godinu osigurana su sredstva u broj 38/08) hitno pristupiti izradi sljedećih 

iznosu od 2.000,00 kuna. dokumenta:

- Plan zaštite i spašavanja općine Sikirevci 

1.2. Izrada i usvajanje procjene ugroženosti i (planovi djelovanja po mjerama zaštite i 

planova zaštite i spašavanja (utvrđivanje spašavanja),

organizacije, aktiviranja i djelovanja sustava - Plan civilne zaštite koji se sastoji od: a) 

zaštite i spašavanja, zadaća i nadležnosti, mjera sklanjanja, b) mjera evakuacije i c) mjera 

ljudskih snaga i potrebnih materijalno- zbrinjavanja),

tehničkih sredstava, te mjera i postupaka za - izraditi izvode za sve učesnike u akcijama 

provedbu zaštite i spašavanja). zaštite i spašavanja, utvrditi potrebne elemente za 

Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju, izradu operativnih planova zaštite i spašavanja za 

predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu 

donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i energijom ili vodom i druge pravne osobe kojima 

spašavanja. "Procjena ugroženosti stanovništva, su planom utvrđene zadaće ili ima značaj u zaštiti i 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od spašavanju,

katastrofa i velikih nesreća za općinu Sikirevci  je 5. Sukladno Odluci ravnatelja DUZS u 

izrađena i za nju dobivena suglasnost Državne predmetnom razdoblju potrebno je realizirati 

uprave za zaštitu i spašavanje. edukaciju članova Stožera zaštite i spašavanja.

Suglasnost je dana na temelju članka 29.stavku 1. 6. U cilju razvoja vlastitih snaga za 

alineji 1. Zakona o zaštiti i spašavanju. Na temelju djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih 

"Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje 

nesreća za općinu Sikirevci " izradit će se u ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, 

2012.godini Plan zaštite i spašavanja, kojega će općina će u predmetnom razdoblju iskazati 

donijeti Općinsko vijeće. Za izradu  Plana zaštite i prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava 

spašavanja općine Sikirevci, osigurana su osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o 
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ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne Sredstva za financiranje Vatrogasne zajednice 

zaštite i postrojbi za uzbunjivanje, (»Narodne općine i dobrovoljnog vatrogasnog društva  

novine« broj 111/07), te planirati provođenje prikazana su tabeli u prilogu 1.

osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih Planirana sredstva utrošit će se za javne i 

aktivnosti timova (postrojbi) CZ sukladno dobrovoljne vatrogasne postrojbe sukladno 

Smjernicama. njihovim vlastitim programima i razvojnim 

7. U sklopu edukacija stanovništva o sustavu projektima, te osiguravaju materijalno- tehnički 

zaštite i spašavanja na području općine, Općinsko razvoj kadrovskih kapaciteta (s planiranim 

vijeće, odnosno stručne službe općine Sikirevci obučavanjem, vježbama i sl.), sustava organizacije 

provodi t  će informiranje i  obučavanje i djelovanja (dežurstva, dislokacija i sl.), a sve sa 

stanovništva, pri tome posebno djece, svoga ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u 

područja putem edukacijskih materijala i javnih jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na 

medija. području općine. 

3. S u s t a v  u z b u n j i v a n j a  g r a đ a n a  

2. VATROGASTVO (VZO Sikirevci i (uspostava sustava uzbunjivanja)

Dobrovoljno vatrogasno društvo) Državna uprava za zaštitu i spašavanje 112 obavlja  

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na pos love obav ješ tavan ja  i  uzbun j ivan ja  

području općine Sikirevci vezano na djelovanje stanovništva i koordinira jedinstveni sustav 

vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju uzbunjivanja.

se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, U 2012.godini je potrebno izvršiti pregled 

razvoja kadrovskih kapaci te ta ,  sus tava opremljenosti novim znakovima za uzbunjivanje u 

organizacije i djelovanja, te pregled financijskih objektima u vlasništvu općine Sikirevci u kojima se 

sredstava u Proračunu za te namjene sa ciljem okuplja veći broj ljudi, kao i pregledati postojeće 

jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom prijenosne aparate za gašenje požara u njima 

sustavu zaštite i spašavanja na području općine (prema odredbi članka 41. Zakona o zaštiti od 

Sikirevci u 2011. godini. požara).

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih 

postrojbi određen je revizijom Plana zaštite od 

požara iz 2010. godine, a na temelju Revizije 4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA 

Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

eksplozija iz 2010. godine. Općina  će tijekom 2012. godine održat  

Na području općine Sikirevci djeluju: zajednički sastanak s predstavnicima svih udruga 

    Dobrovoljno vatrogasno društvo Sikirevci i koje su od značaja za zaštitu i spašavanje sa svog 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jaruge  – područja i s njima utvrditi brojnost, opremljenost, 

ustrojeni na način da obavljaju preventivnu obučenost njihovog članstva, te zadaće u zaštiti i 

djelatnost sukladno članku 1. Zakona o spašavanju koje bi bili uključeni u slučaju velikih 

vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim nesreća ili katastrofa. Sukladno dogovorenom i 

poslovima prilikom intervencija većih razmjera. podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i 

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike programima u dijelu od značaja za zaštitu i 

osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih spašavanje, a u suradnji s Područnim uredom za 

tako i dobrovoljnih, te redovito obavljati liječničke zaštitu i spašavanje Brodsko-posavske županije 

preglede. utvrdit će se detaljnije prioriteti koji će se 

U području rada sa članstvom posebnu pažnju financirati iz Proračuna općine Sikirevci.

potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 

potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, 

ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i 

naobrazbe. 
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5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U i drugih skupina građana u izvanrednim 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja.

Temeljem očekivanih ugroza, te vlastitih potreba i Općina Sikirevci će putem svojih stručnih 

mogućnosti za spašavanje ljudi i materijalnih službi kontaktirati sve od značaja i sa zadaćom u 

vrijednosti, zaključuje se da su sljedeća javna zaštiti i spašavanja na svom području sa ciljem 

poduzeća i druge pravne osobe i udruge od značaja točnog utvrđivanja zadaća i potreba za 

za zaštitu i spašavanje za područje općine materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa 

Sikirevci: kako bi nabavljali potrebnu opremu prema 

Komunalno poduzeće «Jakob Becker» d.o.o. zajednički utvrđenim prioritetima. Po potrebi 

Gornja Vrba, ul.Vrbskih žrtava 33. stvorit će se i ugovorni odnosi između općine i 

            Komunalno poduzeće «Jakob određenih realizatora zadaća ZS.

Becker»d.o.o. komunalno je poduzeće koji ima O p ć i n a  S i k i r e v c i  ć e  s u k l a d n o  

koncesijski ugovor za područje općine Sikirevci.  predstojećem dogovoru s predstavnicima pravnih 

Djelatnost poduzeća je sakupljanje i odvoz osoba i udruga građana prilikom donošenja 

komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. Proračuna za 2010. godinu predvidjeti sredstva po 

Posjeduje dva kamiona za odvoz komunalnog određenim stavkama sustava zaštite i spašavanja, a 

otpada . koji će izvod iz Proračuna, po stupanju na snagu, 

             postati sastavni dio ovih Smjernica.

Crveni križ

            Crveni križ na području općine Sikirevci 6. ZAVRŠNE ODREDBE

organizira redovite akcije davanja krvi te ima 25 Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za 

–ak aktivnih članova. vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima 

kojima je ta zaštita nužna, potrebno je 

Veterinarske službe osposobljavati i opremati stanovništvo za 

Na prostoru općine Sikirevci obavljanje javnih mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, 

ovlasti iz područja veterinarstva vrše veterinarske osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih 

službe «Cvitan» d.o.o. ,ul.Lj.Gaja br.20. u uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i 

Sikirevcima, koje provode zakonom propisane katastrofa. 

mjere vezne uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša. Potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja 

za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim 

Javno zdravstvo situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i 

Na prostoru općine Sikirevci postoji ordinacija spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za 

opće medicine dr. Darko Lacković Ul.A.Stepinca djelovanje u izvanrednim situacijama.

br. 1. u Sikirevcima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i 

spašavanje Slavonski Brod sa ciljem jačanja i 

Ostale pravne osobe usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i 

Na prostoru općine Sikirevci registrirane su i spašavanja na području općine Sikirevci. 

djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave Zbog umanjenja posljedica nepravilnog reagiranja 

poljoprivrednom, prijevozničkom, turističkom ili (panika i drugo) na nesreće, potrebno je stalno 

drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i informirati stanovništvo o djelovanju sustava 

spašavanje, te se one po potrebi u slučaju zaštite i spašavanja.

izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim 

nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, 

p o s l o v n i m  p r o s t o r i m a  i  p o s t o j e ć o m  

mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih 

nesreća i katastrofa.
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II.

Ove Smjernice objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".  

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA 

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2012.G.

Red.  

 br.  

OPIS POZICIJE  Realizirano u  

2011. (kn)  

Planirano za  

2012. (kn)  

1.  VATROGASTVO   50.000,00        75.100,00  

Vatrogasna zajednica  općine  i 

DVD -e  

  50.000,00  

           

      75.1 00,00  

2.  Obuka civilne zaštite  

Izrada Programa Plan zaštite i 

spašavanja  

Projektna dokumentacija 

vatrogasni dom  

0,00  

0,00  

3.567,00  

2.000,00  

27.500,00  

10.000,00  

                        Ukupno       3.567,00       39.500,00  

SVEUKUPNO ZA SUSTAV 

ZAŠTITE I SP AŠAVANJA  

     53.567,00      112.600,00  

 

Predsjednik 

Klasa: 810-01/12-02/1 Općinskog vijeća: 

Urbroj:2178/26-02-12-1 Ivan Ivešić, v.r.

Sikirevci, 7. ožujka 2012.

OPĆINA SIKIREVCI

OPĆINSKO VIJEĆE
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6. II.

Iskazani manjak prihoda nadoknadit će se iz 

Na temelju članka 110. Zakona o redovnih prihoda sljedeće proračunske godine.

proračunu (NN br. 87/08) i članka 32. Statuta 

općine Sikirevci (Službeni vjesnik «Brodsko-

posavske županije»br. 10/09), Općinsko vijeće III.

općine Sikirevci na 27. sjednici održanoj dana 7. 

ožujka 2012. godine donosi Tabelarni prikaz Općeg i Posebnog dijela godišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna za 2011.godinu, 

ODLUKU sastavni je dio ove Odluke.

o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna općine Sikirevci za 2011. godinu IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

I. "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije". 

Prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

općine Sikirevci za OPĆINSKO VIJEĆE

2011. godinu sa stanjem kako slijedi: OPĆINE SIKIREVCI

Planirano u 2011. god.        Ostvareno u Klasa: 400-05/12-01/2

2011.god. Ur. broj: 21278/26-12-02-1

Sikirevci, 7. ožujka 2012.

1. Prihodi i primici  1.919.130,00    1.704.625,00

2. Rashodi i izdaci  1.919.130,00     1.901.460,00 PREDSJEDNIK 

----------------------------------------------------------- OPĆINSKOG VIJEĆA:

Manjak prihoda i primitaka  Ivan Ivešić, v.r.

tekućeg razdoblja         196.835,00

Manjak prihoda i primitaka 

iz prethodnog razdoblja                   112.344,00

-----------------------------------------------------------

-

Rezultat poslovanja 

(manjak prihoda i primitaka)         309.179,00
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

1.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama 

("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj 

153/09) i članka 32. alineje 19. Statuta općine 

Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 9/09), Općinsko vijeće 

općine Slavonski Šamac, na 22. sjednici održanoj 

13. ožujka 2012. godine, donosi 

- način i uvjeti financiranja gradnje 

komunalnih vodnih građevina od strane 

budućih korisnika

- nadzor  i

- prekršajne odredbe.

Članak 2.

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama u 

smislu ove Odluke smatraju se:

ODLUKU 1. građevine za javnu vodoopskrbu

2. građevine za javnu odvodnju.

o priključenju na komunalne vodne građevine 

(2) Vodne usluge su:

1. usluge javne vodoopskrbe,

I.  OPĆE ODREDBE 2. usluge javne odvodnje.

Članak 1.

Članak 3.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- postupak i uvjeti priključenja građevina i Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo 

drugih nekretnina na komunalne vodne VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, sa sjedištem u 

građevine, N. Zrinskog 25.

- obveza i rokovi priključenja,

- naknada za priključenje i način plaćanja 

naknade za priključenje,
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Članak 4. II.  OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA

(1) Priključenjem na komunalne vodne Članak 6.

građevine, u smislu odredaba ove Odluke, smatra 

se izgradnja priključaka kojima se omogućuje (1) Vlasnici postojećih građevina, odnosno 

stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi, 

korištenje vodnih usluga. dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno 

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se drugu nekretninu na komunalne vodne građevine 

cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj mreži do za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, 

glavnog vodomjera smještenog u građevini ili kada je takav sustav izgrađen u naselju, odnosno 

izvan nje, uključivo i zaporni uređaj neposredno iza dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno 

glavnog vodomjera. druga nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti 

(3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci 

odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do o priključenju. 

kontrolnog okna koje se nalazi u građevini ili izvan (2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu 

nje. suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 

(4) Vodomjerno okno je dio unutarnje priključenje poljoprivrednog zemljišta na 

vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i komuna lnu vodnu g rađev inu za  j avnu 

zaporni uređaj. vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom 

(5) Kontrolno okno je dio unutarnje ne mogu obvezati na takvo priključenje. 

kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve 

otpadne vode iz posebnih dijelova građevine (stan, 

poslovni prostor, garaža i sl.). Članak 7.

Vlasnici građevine, odnosno druge nekretnine 

Članak 5. dužni su priključiti građevinu, odnosno drugu 

nekretninu na komunalne vodne građevine u 

(1) Svaka građevina, odnosno svaki dio sljedećim rokovima:

građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu 

cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) mora - novoizgrađena građevina, u naseljima gdje 

imati zaseban uređaj za mjerenje potrošnje – je javni sustav vodoopskrbe, odnosno javni sustav 

vodomjer. odvodnje izgrađen, mora se priključiti na 

(2) Vlasnik, odnosno korisnik građevine ili komunalne vodne građevine prije uporabe 

druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno građevine,

okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi  - postojeće građevine, u naseljima u kojima 

priključka u nadležnosti javnog isporučitelja vodne još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe, 

usluge, te ih je dužan održavati u stanju odnosno javni sustav odvodnje, moraju se 

funkcionalne sposobnosti. priključiti na komunalne vodne građevine u roku 

(3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog isporučitelja 

isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan vodnih usluga o završetku izgradnje sustava javne 

pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje i 

instalacija priključka radi očitanja vodomjera, mogućnosti priključenja, 

uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i - postojeće građevine, u naseljima gdje je 

popravka vodomjera i instalacija priključka, u već izgrađen javni sustav vodoopskrbe, odnosno 

svakom trenutku. javni sustav odvodnje, moraju podnijeti zahtjev za 

priključak na komunalne vodne građevine u roku 

od 30 dana od dana obavijesti isporučitelja o 

mogućnosti priključenja, odnosno priključiti se na 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  3Strana:  288



komunalne vodne građevine u roku od jedne godine III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA

dana od stupanja na snagu ove Odluke.  

Članak 10.

Članak 8. (1) Priključenje na komunalne vodne 

građevine izvodi se tako da se na svaku nekretninu 

Vlasnici nekretnina ili drugi zakoniti posjednici u pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i 

izuzeti su od obveze priključenja na komunalne jedan priključak odvodnje.

vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući (2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim 

način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj vodne 

otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o usluge može dopustiti ugradnju paralelnih 

vodama.U tom slučaju općina Slavonski Šamac ih vodomjera ako postoje opravdani razlozi, te su 

nije dužna opskrbljivati vodom u slučaju nestašica. ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za takav način 

priključenja uz ovjerenu suglasnost vlasnika ili 

suvlasnika (51 % suvlasnika). Kod razdvajanja ne 

Članak 9. plaća se naknada za priključenje jedinici lokalne 

samouprave.

(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge (3) 

nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno 

drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u 

rokovima iz prethodnog članka ove Odluke, na 

prijedlog isporučitelja vodnih usluga, jedinica 

lokalne samouprave donijet će rješenje u upravnom 

postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili 

drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno 

nekretnine.

(2) Protiv rješenja o obvezi priključenja 

dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

(regionalne) samouprave nadležnom za komunalne 

poslove.

(3) Rješenje o obvezi priključenja, pored 

osnovnih podataka o vlasniku građevine i 

građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za Članak 11.

priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad 

isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na (1) Postupak za priključenje na komunalne 

teret vlasnika, odnosno drugog zakonitog vodne građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno 

posjednika građevine, rok plaćanja stvarnih javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva 

troškova priključenja javnom isporučitelju, te za priključenje.

mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik (2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik 

građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine.

građevine ne uplati troškove izgradnje priključka u (3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i 

određenom roku. korisnik građevine ako je to pravo na njega prenio 

vlasnik građevine pisanim ugovorom ili na temelju 

specijalne punomoći, ovjerenih kod javnog 

bilježnika.

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se 

isporučitelju vodnih usluga.

Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano 

zahtijevati odjavu vodovodnog priključka na 

predviđenom obrascu javnog isporučitelja nakon 

što je podmirio eventualna dugovanja nastala do 

dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje do 24 

mjeseca smatra se privremenom odjavom, a 

trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje 

duže od 24 mjeseca.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka 

raskida se ugovor o pružanju vodnih usluga. 

zaključen između vlasnika - korisnika i 

isporučitelja vodnih usluga.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  3 Strana:  289



(5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene priključenje će se odbiti.

građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 

uporabe građevine. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od 

dana primitka zahtjeva.

Članak 12.

Članak 14.

(1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. preslika katastarskog plana za česticu koja Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati 

s e  p r i k l j u č u j e  n a  s u s t a v  j a v n e  podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i 

vodoopskrbe,  odnosno javne odvodnje, adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i 

2. presliku akta na temelju kojeg se može sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a  

graditi (uz predočenje izvornika) odnosno odgovarajuća skica priključka ostaje u arhivi 

potvrda Državne geodetske uprave, isporučitelja i čuva se u katastru vodova.

Područnog ureda za katastar Slavonski Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati 

Brod kojom se potvrđuje da je građevina podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. 

izgrađena prije 15. veljače 1968. godine i ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne 

3. dokaz o vlasništvu građevine, odnosno može priključiti. 

nekretnine za koju se traži priključak. Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi 

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, plaćanja naknade za priključenje. 

izvadak iz središnjeg obrtnog registra za Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja 

obrte, izvadak iz sudskog registra za se na znanje jedinici lokalne samouprave, radi 

trgovačka društva i dr. donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za 

5. po potrebi Uvjerenje o kućnom broju od priključenje. 

Područnog ureda za katastar,

(2) Kor i sn ik  g r ađev ine  zah t j evu  za  Članak 15.

priključenje, osim dokumentacije iz st. 1. ovog 

članka, prilaže i sljedeću dokumentaciju: Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se 

1. dokaz o pravu korištenja građevine može graditi ne smiju se priključiti na komunalne 

2. ugovor / specijalna punomoć (pisana vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku 

suglasnost) iz članka 11. stavka 3. ove postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na 

Odluke. obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 

posebnom zakonu. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog 

zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad 

zemljištem i preslika katastarskog plana. Članak 16.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih 

Članak 13. usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak 

radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za nekretnine koja se priključuje. 

priključenje provodi postupak za izdavanje  Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-

dozvole priključenja i izdaje odluku o dozvoli tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj 

priključenja, ako za priključenje postoje tehničko- vodne usluge, ako posebnim propisima nije 

tehnološki uvjeti. određeno drugačije.

Ako za priključenje ne postoje, odnosno nisu Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena 

ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za osoba javnog isporučitelja vodne usluge.
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Članak 17. građevine prihod je Proračuna općine 

. Prihodi od naknade za priključenje koriste 

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik se isključivo za gradnju, odnosno financiranje 

nekretnine dužan je s isporučiteljem vodnih usluga gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o općine .

pružanju vodnih usluga.

 

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: Članak 21.

naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i 

rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje 

čini sastavni dio ugovora. utvrđuje rješenjem .

Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili 

obročno u najviše tri obroka.

IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI Naknadu za priključenje, odnosno prvi obrok, ako 

 PRIKLJUČENJA se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja 

naknade dužan je platiti u roku od 15 dana od dana 

Članak 18. dostave rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na 

komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj Članak 22.

vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju 

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja 

zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 

izgradnji priključka, uputiti u jedinicu lokalne 
V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE samouprave radi plaćanja naknade za priključenje i 

ne smije početi s radovima na priključenju prije 
Članak 19. nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje 

predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje, 
Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno 
priključuje na komunalne vodne građevine uz obročno plaćanje.
troškove izgradnje priključka dužan je platiti 

naknadu za priključenje.

Ako građevina ima više posebnih dijelova 1. Visina naknade za priključenje na 
nekretnine, naknada za priključenje plaća se na vodne građevine za javnu vodoopskrbu i 
svaki posebni dio nekretnine zasebno. javnu odvodnju
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i 

spremišta kao posebnih dijelova nekretnine Članak 23.
pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz 

stavka 2. ovoga članka, osim ako se ti posebni Visina naknade za priključenje na vodne građevine 
dijelovi nekretnine priključuju na komunalne za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se 
vodne građevine pa se naknada za priključenje u sljedećim iznosima: 

2 plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz - za stambenu zgradu površine do 200 m
stavka 2. ovog članka. građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu 

od 6,00 % prosječne mjesečne bruto plaće 
Članak 20. u Republici Hrvatskoj za prethodnu 

godinu;
Naknada za priključenje na komunalne vodne - za stan kao posebni dio nekretnine 

Slavonski 

Šamac

Slavonski Šamac
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2 mjesečne bruto plaće u Republici površine do 200 m  građevinske (bruto) 
Hrvatskoj za prethodnu godinu;površine, u iznosu od 6,00 % prosječne 

- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske mjesečne bruto plaće u Republici 
namjene (stadioni, športske dvorane, Hrvatskoj za prethodnu godinu;
bazeni i sl.), u iznosu 6,00%  prosječne - za stambenu zgradu površine od 200 do 

2 mjesečne bruto plaće u Republici 400 m  građevinske (bruto) površine, bez 
Hrvatskoj za prethodnu godinu;stanova kao posebnih dijelova nekretnine, 

- za objekte koji služe isključivo za u iznosu od 6,00 % prosječne mjesečne 
poljoprivrednu djelatnost (plastenici, bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 
staklenici i sl.) ili za poljoprivredno prethodnu godinu;
zemljište neovisno o površini, u iznosu od - za stan kao posebni dio nekretnine 
3,00% prosječne mjesečne bruto plaće u površine veće od 200 m2 građevinske 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;(bruto) površine u iznosu od 6,00 % 

- za jednostavne građevine koje u smislu prosječne mjesečne bruto plaće u 
posebnog propisa o prostornom uređenju i Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
gradnji mogu graditi bez akta kojim se - za stambenu zgradu površine preko 400 
odobrava gradnja a prikladne su za m2 građevinske (bruto) površine, bez 
priključenje, u iznosu od 4,00% prosječne stanova kao posebnih dijelova nekretnine, 
mjesečne bruto plaće u Republici u iznosu od 6,00% prosječne mjesečne 
Hrvatskoj za prethodnu godinu;bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 

- za neizgrađeno građevno zemljište, u prethodnu godinu;
iznosu od 4,00% prosječne mjesečne bruto - za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 
plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu nekretnine ili za poslovne prostore kao 
godinu.posebne dijelove nekretnine, osim 

proizvodnih građevina, površine do 500 

m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu 
Članak 24.od 9,00% prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
Vlasnik građevine koja je priključena na - za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 
komuna lnu vodnu g rađev inu za  j avnu nekretnine ili za poslovne prostore kao 
vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, u slučaju posebne dijelove nekretnine, osim 
dogradnje građevine, dužan je za površinu koju proizvodnih građevina, površine preko 
dograđuje podmiriti naknadu za priključenje, po 500 m2 građevinske (bruto) površine, u 
kriterijima iz prethodnog članka ove Odluke.iznosu od 9,00% prosječne mjesečne bruto 

plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 

godinu;
2. Način plaćanja naknade za priključenje- za proizvodne zgrade bez posebnih 

dijelova nekretnine ili za proizvodne 
Članak 25.prostore kao posebne dijelove nekretnine 

bez obzira na površinu, u iznosu od 9,00% 
Obvezniku plaćanja naknade vlasniku/korisniku prosječne mjesečne bruto plaće u 
fizičkoj osobi za priključenje stambenog prostora Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
može se odobriti i obročno plaćanje - za objekte koji služe djelatnosti kulture, 

 znanosti, obrazovanja, predškolskog 
Obročno plaćanje odobrit će se pod uvjetom da odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, 
obveznik plaćanja dostavi jedinici lokalne religijske objekte, druge socijalne 
samouprave bjanko zadužnicu kao sredstvo ustanove i ostale građevine društvene 
osiguranja plaćanja. namjene, u iznosu 6,00% prosječne 

do najviše 3 

jednaka mjesečna obroka.
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Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun 

zatezna kamata. općine , a rok povrata sredstava ne 

može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja 

ugovora. 

3. Oslobođenje od plaćanja naknade za 

priključenje

VII.  NADZOR

Članak 26.

Članak 29.

Načelnik općine može osloboditi u potpunosti 

obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike Ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave (u 

građevine ili investitore koji grade građevine od daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju ove 

zajedničkog, odnosno općeg interesa za jedinicu Odluke može poduzeti sljedeće mjere:

lokalne samouprave kao što su društveni i - izdati obvezni prekršajni nalog i izreći 

vatrogasni domovi, crkva, groblja, športske novčanu kaznu,

dvorane, škola, bolnica i slično, te građevine za 

potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje 

su u vlasništvu ili suvlasništvu iste.

Članak 27. Članak 30.

Od naknade za priključenje na komunalne vodne Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, 

građevine oslobađaju se osobe koje u smislu kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih 1. ne priključi svoju građevinu na javni 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u 

obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje rokovima određenim člankom 7. ove Odluke,

dodjelom stambenog kredita (Narodne novine br. 2. samovoljno priključi svoju građevinu na 

174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje.

146/10. i 55/11.). 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit 

će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

VI. FINANCIRANJE GRADNJE koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

 KOMUNALNIH VODNIH Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit 

 GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička 

 KORISNIKA osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a 

koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 28. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit 

će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz 

U slučaju kada gradnja određene komunalne stavka 1. ovog članka. 

građevine nije predviđena planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, budući korisnici 

vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, 

uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, Članak 31.

pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s 

jedinicom lokalne samouprave. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 

Slavonski Šamac

- pokrenuti prekršajni postupak.

VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE
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posavske županije.“

Članak 32.

Stupanjem na snagu  ove Odluke prestaju vrijediti 

na području općine  odredbe 

Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

15/2009.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa:021-05/12-02/8

Urbroj:2178/09-02-12-1

Slavonski Šamac,13. ožujka 2012. godine.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Josip Vuksanović, dipl.iur., v.r.

2.

II

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama 

Proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2011. godinu 

izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.020.561,00 Kn.

Slavonski Šamac

III

Razlika između ostvarenih prihoda i 

primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam 

višak prihoda.

Ostvareni prihodi i 

primici 1-12-11.g . 2.086.383,53 Kn

Izvršeni rashodi i 

izdaci 1–12-11.g 2.020.561,00 Kn

Višak prihoda-1-12-

2011.godine       65.822,53 Kn

 

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

Manjak prihoda prenesen 

iz 2009.g .     -6.006,89 Kn

Višak prihoda-1-12-11 godine     65.822,53 Kn

Ukupni višak prihoda 2011.g .     5 9.815,64 Kn

IV

Temeljem čl. 108. i 109. Zakona o 

proračunu (N.N.87/08), Općinsko vijeće općine Stanje žiro-računa na dan 1.1.2011.godine bilo je 

Slavonski Šamac je na 22. sjednici održanoj 13. 152.710,33 Kn, a na dan 31. 12. 2011. godine 

ožujka 2012.g. donijelo 123.995,34 Kn.

Stanje blagajne na dan 1.1.2011.g. bilo je 0,00 Kn, a 

GODIŠNJI OBRAČUN na da 31.12.2011.g. 1.957,27 Kn.

Proračuna općine Slavonski Šamac 

za razdoblje 1.1.-31.12.2011.g. V

Potraživanje za dane zajmove (Žene i mladi) na dan 

OPĆI DIO 31.12.2011.g. bilo je 337.271,70 Kn.

I

VI

Godišnjim obračunom Proračuna općine Slavonski 

Šamac za razdoblje 1.1.-31.12. 2011.godine Stanje potraživanja na dan 31.12.2011.godine:

utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 

2.086.383,53 Kn.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  3Strana:  294



- pot raž ivanja za općinske poreze POSEBNI DIO

366.689,17 Kn

- potraživanja za komunalnu naknadu X

631.915,87 Kn

- potraživanja za komunalni doprinos Posebni dio Proračuna općine Slavonski 

72.700,38 Kn Šamac sadrži rashode izvršene po korisnicima i 

- potraživanja za groblje (dodjela mjesta) nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim 

42.106,92Kn namjenama.

- potraživanja za groblje (godišnja 

nakanada) 26.655,21 Kn

- potraživanja od zakupa i iznajmljvanja XI

immovine 101.350,00 Kn

- ostala potraživanja za prihode od Godišnji obračun Proračuna, zajedno s usporednim 

nefin.imovine 10.660,00 Kn pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 

- potraživanja za naknade za ceste primitaka, te rashoda i izdataka bit će objavljen u 

141.499,18 Kn «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

- potraživanja od prodaje zemljišta županije».

47.456,00 Kn

- potraživanja za prodane stanove-Grad OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

Sl.Brod 5.404,71 kn. OPĆINSKO VIJEĆE

 Klasa:021-05/12-02/3

VII Urbroj:2178/09-02-12-1

Slavonski Šamac, 13. ožujka 2012. godine.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 12.  

2011. g. bilo je 117.737,77 Kn. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
 Josip Vuksanović, dipl.iur., v.r.

VIII

Nepredv iđen i  r a shod i  do  v i s ine  

proračunske pričuve u 2011.g. nisu realizirani.

IX

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 Slavonski Šamac, za 

razdoblje 1.1.-31.12.2011.godinu.
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3. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta Klasa: 021-05/12-02/2

općine Slav. Šamac («Službeni vjesnik Brodsko- Urbroj: 2178/09-02-12-1

posavske županije», br. 9/09), Općinsko vijeće  U Slavonskom Šamcu, 13. ožujka 2012. godine

općine Slavonski Šamac na svojoj  22. sjednici, 

održanoj  13. ožujka 2012. godine, donijelo je PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKU Josip Vuksanović, dipl.iur., v.r.

o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu 

imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, 

obveza i potraživanja općine Slavonski Šamac
IZVJEŠĆE na dan 31.12.2011. godine.

o godišnjem popisu imovine, sitnog inventara, 

novčanih sredstava, obveza i potraživanja Članak 1.
općine Slavonski Šamac na dan 

31.12.2011.godineUsvaja se Izvješće Povjerenstva za popis 

dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih 

sredstava, obveza i potraživanja  o izvršenom 

popisu imovine u vlasništvu općine Slavonski 
Odlukom općinskog načelnika općine Šamac, sa stanjem 31. 12. 2011. godine.

Slavonski Šamac imenovano je Povjerenstvo za 

popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, 

novčanih sredstava , obveza i potraživanja u Članak 2.
sastavu.

Povjerenstvo za popis dugotrajne imovine, sitnog 
1. Manda Nikolić,  predsjednikinventara, novčanih sredstava, obveza i 
2. Tihomir Peričević, članpotraživanja izvršilo je popis imovine općine 
3.   Karlo Jozinović, članSlavonski Šamac sa stanjem 31. 12. 2011. godine, 

te sastavilo Izvještaj o izvršenom godišnjem popisu 

imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, 
1. Povjerenstvo je na dan 31.12.2011.g. obveza i potraživanja koje je iskazano u 
izvršilo popis dugotrajne imovine, te utvrdilo inventurnim popisnim listama, stanje blagajne u 
stanje na dan 31.12.2011.g., koje nakon otpisa i  blagajničkom izvještaju i stanje žiro-računa na dan 
obračunate amortizacije iznosi:31. 12. 2011. godine.

Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke.

NABAVNA VRIJEDNOST 

DUGOTRAJNE IMOVINE  17.624.650,58 KnČlanak 3.
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI 

DUGOTRAJNE IMOVINE  2.442.913,45 KnOva Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
________________________________________objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-
KNJIŽNA VRIJEDNOST posavske županije».
DUGOTRAJNE IMOVINE  15.181.737,13 Kn
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Povjerenstvo je utvrdilo i stanje udjela u 7. N e p o d m i r e n e  o b v e z e  n a  d a n  

glavnicama poduzeća i ono je na dan 31. 12. 2011. 31.12.2011.godine u ukupnom iznosu od 

g. iznosilo 1.060.757,00 kn. 117.737,77 Kn, a odnose se na:

2. Povjerenstvo je u toku rada popisalo sav - ostale nespomenute obveze: prema 

sitan inventar, te njegovo stanje uskladilo s dobavljačima 117.737,77  kn

evidencijama računovodstva.                                                    

Ukupna vrijednost sitnog inventara na dan 

31.12.2011.g. iznosi  6.934,91 Kn   Inventurno povjerenstvo zaključilo je da su Knjige 

ulaznih i izlaznih računa  vođene ručno zaključene 
3. Stanje žiro-računa na dan 1.1.2011.g. bilo sa 31.12.2011.godine
je 152.710,33 kn, a na dan 31.12.2011.g bilo je 

123.995,34 Kn Klasa:402-01/12-01/5

Urbroj:2178/09-02-12-3
4. Stanje blagajne na dan 1.1.2011.g. bilo je U Slavonskom Šamcu,  16. siječnja 2012.godine.
0,00, a na dan 31.12.2011.g.1.957,27 kn.

1.Manda Nikolić, predsjednik, v.r.
5. Stanje potraživanja za dane zajmove 2. Tihomir Peričević,član, v.r.
„Žene i mladi“ bilo je 337.271,70  Kn, na dan 3. Karlo Jozinović,član, v.r.
31.12.2011.g.

6. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 

31.12.2011.g. sastoji se od: 

- pot raž ivanja za općinske poreze  

366.689,17 Kn

- potraživanja za komunalnu naknadu  

631.915,87 Kn

- potraživanja za komunalni doprinos  

72.700,38 Kn

- potraživanja za groblje (dodjela mjesta)  

42.106,92 Kn

- potraživanja za groblje (godišnja naknada)   

26.655,21 Kn

- potraživanja od zakupa i iznajmljvanja 

imovine 101.350,00 Kn

- ostala potraživanja za prihode od 

nefin.imovine  10.660,00 Kn

- potraživanja za naknade za ceste  

141.499,18 Kn

- potraživanja od prodaje zemljišta 

47.456,00 Kn

  -    potraživanja za prodane stanove-Grad 

Sl.Brod  5.404,71 kn
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5. Članak  2.

Koncesionar  „Runolist” d.o.o.  Vrpolje  

Na  temelju  članka  21.  i  22.  Zakona  o  tražio  je  povećanje  cijene  za  komunalnu  

komunalnom  gospodarstvu  (”NN”  br.  26/03,  djelatnost  sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  

82/04,  110/04,  178/04,  38/09,  79/09,  153/09.  i  otpada  iz  više  razloga  ili  dodatnih  izdataka  kao  

49/011)  i  članka  46.  Statuta  općine  Vrpolje  što  je  povećanje  ili  povišenje  PDV-a  za  2%  i  

(”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  povećanje  ili  povišenje  goriva  i  ostalih  tekućih  

br.  9/09),  općinska  načelnica  općine  Vrpolje  8.  troškova  za  26%.

ožujka  2012.  godine  donijela  je Iz  navedenih  razloga  općinska  načelnica  

suglasna  je  da  se  poveća  cijena  sakupljanja  i  

ODLUKU odvoza  komunalnog  otpada.

o  prethodnoj  suglasnosti  za  povećanje  

cijena  za  komunalnu  djelatnost  sakupljanja  Članak  3.

i  odvoza  komunalnog  otpada  na  području  

općine  Vrpolje Nova  cijena  komunalne  djelatnosti  

sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  otpada  za  

PDV  posude  od  120 litara  u  iznosu  od  43,00 

Članak  1. kune  mjesečno  primjenjivat  će  se  od  1.  ožujka  

2012.  godine.

Općinska  načelnica  općine  Vrpolje  daje  

suglasnost  za  povećanje  cijena  za  komunalnu  

djelatnost  sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  Članak  4.

otpada  na  području  općine  Vrpolje  

koncesionaru  „Runolist” d.o.o.  Vrpolje,  J. J. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

Strossmayera  34,  kako  slijedi: donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  ožujka  

2012.  godine,  te  će  se  objaviti  u „Službenom  

- za  pražnjenje  posuda  za  domaćinstva  za  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

fizičke  osobe  i  za  pravne  osobe  i  obrtnike  

povećava  se  cijena  za  3,00  kune  mjesečno  za  OPĆINSKA  NAČELNICA

PVC  posudu  od  120  litara - kantu,  što  znači  da  OPĆINE  VRPOLJE

se  cijena  od  40,00 kuna  uvećava  za  7,5%,  

odnosno  povećava  za  3,00 kune  mjesečno  i  u  Klasa  :  363-01/12-01/12

konačnici  nova  cijena  iznosi  43,00 kune  Urbroj:  2178/11-01/12-1

mjesečno  s  PDV-om. Vrpolje,  8.  ožujka  2012.  godine

Načelnica

općine  Vrpolje

Ankica  Zmaić, v.r.

OPĆINA  VRPOLJE
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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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