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OPĆINA  BEBRINA

19.

 Temeljem članka 32. Statuta općine Bebrina 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 
02/18) Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 19. 
sjednici održanoj 23.travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

o izdavanju službenog glasila općine Bebrina

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenog 
glasila općine Bebrina, način izdavanja te sastav i 
obveze uredništva .
Riječ i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji 
imaju rodno značenje, odnose jednako na muški 
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Naziv službenog glasila općine Bebrina je „Glasnik 
općine Bebrina“ (u daljnjem tekstu „Glasnik“).

Članak 3.

U „Glasniku“ se objavljuju opći akti koji sukladno 

zakonskim propisima moraju biti objavljeni u 
službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog 
vijeća i Općinskog načelnika za koje Općinsko 
vijeće ili Općinski načelnik odrede da se objave, 
ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema 
zakonu, podzakonski akti ili akti koje je donijelo 
Općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga 
pitanja od značenja za objavljivanje akata iz članka 
3. ove Odluke prati, razmatra i usmjerava uredništvo 
„Glasnika“.
Uredništvo ima tri (3)člana, a čine ga:

· Općinski načelnik

· Pročelnik JUO

· Referent uredskog poslovanja

Članak 5.

„Glasnik“ se obvezno izdaje nakon svake sjednice 
Općinskog vijeća. Akti koje donosi Općinsko vijeće 
objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju 
„Glasnika“ koje se izdaje u roku od mjesec dana od 
dana održavanja sjednice Općinskog vijeća. Ostali 
akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku 
donosi uredništvo.
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Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u „Glasniku“ na 
hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

„Glasnik“ se objavljuju u digitalnom obliku na web 
stranicama općine Bebrina, a korisnicima se dostavlja 
u pisanom obliku.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje „Glasnika“ osiguravaju se u 
proračunu općine Bebrina.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove oko objavljivanja i 
izdavanja „Glasnika“ obavlja općina Bebrina.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/19-01/11

URBROJ: 2178/02-03-19-1

Bebrina, 23. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.

20.

  Temeljem članaka 54. Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17), 
članka 110. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine" br.68/18, 110/18), te članka 32. 
Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 02/2018), Općinsko vijeće 
općine Bebrina na svojoj 19. sjednici održanoj dana 23. 
travnja 2019.godine donosi: 

ODLUKU
 

 o izmjeni odluke o zajedničkom obavljanju
poslova komunalnog redarstva 

Članak 1.

U Odluci o zajedničkom obavljanju poslova 
komunalnog redarstva („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj 25/2017) članak 2. mijenja se 
i sada glasi: 

„Obavljanje poslova zajedničkog komunalnog 
redarstva povjerava se komunalnom redaru koji će biti 
zaposlen u općini Oriovac.“

Članak 2.

U ostalim dijelovima Odluka o zajedničkom 
obavljanju poslova komunalnog redarstva („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 25/2017) 
ostaje nepromjenjena. 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/19-01/10
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 23. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.



21.

 Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60-01- vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 20. Odluke o 
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom 
u vlasništvu općine Bebrina („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 14/2016) i članka 
32. Statuta općine Bebrina („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018), 
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 19. 
sjednici održanoj 23. travnja 2019. godine donosi

ODLUKU 

o kupnji zemljišta

Članak 1.

Zbog uređenja i infrastrukturnog ulaganja u 
objekt društvene i kulturne namjene- „Društveni 
dom u Šumeću“ na katastarskoj čestici 783 u 
katastarskoj općini Šumeće  kupit će se građevinsko 
zemljište i zgrade na katastarskoj čestici broj 782 u 
katastarskoj općini Šumeće, tip nekretnine – 
zemljište, gospodarske zgrade i sabirna jama- u 

2naselju Šumeće u površini 1212,00 m  u vlasništvu 
Željka Ostojić iz Šumeća, ukupne vrijednosti 90 
993,75 kuna.

Članak 2.

Sredstva u iznosu iz članka 1. ove Odluke i za 
kupovinu zemljišta iz istog članka isplatit će se iz 
Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu, Program 
1004: Izgradnja i održavanje objekata u vlasništvu 
općine, Aktivnost: K100055: Izgradnja objekata.

Članak 3.

U cilju utvrđivanja tržišne cijene nekretnine 
za potrebe kupovine zemljišta iz članka 1. ove 
Odluke izrađen je Procjembeni elaborat od 18. 
ožujka 2019. godine, koji je izradio stalni sudski 
vještak za područje građevinsrstva Ivan Rašić, dipl. 
inž. građ. u predmetu procjene ukupne tržišne 
vrijednosti nekretnina na katastarskoj čestici 782 u 

katastarskoj općini Šumeće, a prema kojem ukupna 
tržišna vrijednost građevinskog zemljišta na kč.br. 
782 u k.o. Šumeće iznosi 37.000,00 kuna, ukupna 
tržišna vrijednost zgrade A iznosi 22.000,00 kuna i 
ukupna tržišna vrijednost zgrade B iznosi 15.000,00 
kuna, što čini ukupnu vrijednost građevinskog 
zemljišta i nekretnina 74.000,00 kuna.

U cilju utvrđivanja tržišne cijene nekretnine 
izrađen je i Troškovnik radova izmještanja sabirne 
jame Društvenog doma u Šumeću, koja je izgrađena 
na katastarskoj čestici 782 u privatnom vlasništvu. 
Troškovnik je izradio sudski vještak za područje 
građevinsrstva Ivan Rašić, dipl. inž. građ. u 
predmetu procjene ukupne tržišne vrijednosti 
nekretnina na katastarskoj čestici 782 u katastarskoj 
općini Šumeće kojim je utvrđena ukupna vrijednost 
građevinsko-obrtničkih radova u iznosu od 
16.993,75 kuna.

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat procjene 
tržišne vrijednosti nekretnine od 18. ožujka 2019. 
godine i Troškovnik radova- izmještanje sabine jame 
uz Društveni dom u Šumeću koji je izradio stalni 
sudski vještak za područje građevinsrstva Ivan 
Rašić, dipl. inž. građ. u predmetu procjene tržišne 
vrijednosti nekretnina na katastarskoj čestici 782 u 
katastarskoj općini Šumeće.

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik na provođenje 
svih radnji potrebnih za kupnju nekretnine iz članka 
1. ove Odluke i na potpisivanje i sklapanje  ugovora 
o kupnji neketnina s prodavateljem predmetnog 
zemljišta.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/19-01/14
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 23. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.
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22.

 Na temelju članka 68. stavka 4. Zakona o 
proračunu („Narodne novine” broj 109/07, 87/08, 
136/12 i 15/15, članka 11. Odluke o proceduri 
naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih 
nenaplaćenih potraživanja općine Bebrina, te članka 
32. Statuta općine Bebrina („Službeni  vjesnik 
Brodsko-posavske županije” broj 02/2018), 
Općinsko vijeće na 19. sjednici održanoj dana 23. 
travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o otpisu potraživanja općine Bebrina

Članak 1.

Ovom odlukom odobrava se otpis dospjelih 
potraživanja općine Bebrina za koje je utvrđeno da 
su nenaplativa, nastala do 31. prosinca 2011. godine.

Članak 2.

Otpis potraživanja odobrava se za potraživanja u 
ukupnom iznosu od 406.814,69 kuna.
Potraživanja se otpisuju po vrstama prihoda i to 
pojedinačno po dužnicima:
a. Potraživanja s osnove komunalne naknade za 
fizičke osobe u iznosu od 388.763,00 kn
b. Potraživanja s osnove komunalne naknade za 
pravne osobe u iznosu od  18.051,69 kn

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da u skladu s 
ovom odlukom izvrši isknjiženja u poslovnim 
knjigama analitike.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:400-01/19-01/42
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 23. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.

23.

 Temeljem članka 61. stavka 4. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 19/13, 137/15 i 123/17) i 
članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 02/18) Općinsko 
vijeće na svojoj 19. sjednici dana 23. travnja 2019. 
godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju ponovljenih izbora za članove 
Vijeća mjesnih odbora

Kaniža i Šumeće

I.

Raspisuju  se ponovljeni izbori za članove/članice 
Vijeća mjesnih odbora na području općine Bebrina i 
to:
1. Mjesni odbor Kaniža
2. Mjesni odbor Šumeće

II.

� Za dan provedbe izbora  određuje se nedjelju 
30. lipnja 2019.godine u vremenu od 7,00 do 19,00 
sati.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA 

KLASA:021-05/19-01/12
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 23. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 9Strana: 1022



24.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Bebrina 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
02/2018), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 
19. sjednici održanoj 23. travnja 2019. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju prijedloga za solidarno 
participiranje u troškovima dovršetka izgradnje 
skloništa u vlasništvu grada Slavonskog Broda

Članak I.

 Općinsko vijeće ne prihvaća prijedlog da 
općina Bebrina solidarno participira u troškovima 
izgradnje skloništa za životinje sukladno postotku 
broja stanovništva u ukupnom stanovništvu općine 
Bebrina, koji prijedlog je donesen Zaključkom sa 
održane Koordinacije gradonačelnika i načelnika 
općina od dana 04. ožujka 2019. godine.

Članak II. 

 Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA:021-05/19-01/13
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 23. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.
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OPĆINA  DAVOR

1.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Davor 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
05/18) članovi Općinskog vijeća općine Davor na 
prvoj konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 02. travnja 2019. godine, donijeli su

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova 
Mandatne komisije

I

U Mandatnu komisiju izabiru se:
1. Jasna Butumović (HDZ) - za predsjednika
2. Branko Štivičić (HDZ) - za člana
3. Martina Rizvić Kandidacijska lista grupe birača 
- za člana
 

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

KLASA:021-05/19-01/1 
URBROJ:2178/17-01-19-02 
Davor, 02. travnja 2019.

PREDSJEDAVATELJ:
Petar Antunović, v.r.
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2.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Davor 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
05/18) članovi Općinskog vijeća na prvoj 
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća općine 
Davor održanoj 02. travnja 2019. godine, na 
prijedlog Mandatne komisije donose

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i verificiranje mandata 

izabranim članovima

I

Usvaja se Izvješće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće općine Davor održanim 10. ožujka 
2019. godine i verificiraju mandati izabranim 
članovima kako slijedi : 

1. Jasna Butumović (HDZ) 
2. Željko Burazović (HDZ) 
3. Miroslav Gelemanović(HDZ) 
4. Nikola Marjanović(HDZ) 
5. Branko Štivičić(HDZ) 
6. Zdenka Gelemanović(HDZ) 
7. Slavica Knežević(HDZ) 
8. Lidija Brlić(Kandidacijska lista grupe birača) 
9. Krunoslav Jakirčević (Kandidacijska lista grupe 
birača) 
10.Martina Rizvić(Kandidacijska lista grupe birača) 
11. Mario Olić(HSS, SDP) 
12. Ivan Štivičić(HSS, SDP) 
13. Branko Gelemanović(HSS, SDP) 

II

Izabrani vijećnik Općinskog vijeća na stranačkoj 
listi Hrvatske demokratske zajednice Spomenka 
Matošević, podnijela je zahtjev za mirovanje 
mandata na mjesto vijećnika u Općinskom vijeću 
općine Davor iz osobnih razloga u smislu članka 79. 
stavak 6. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne 
novine“ broj 144/12 i 121/16).
Politička stranka HDZ kao predlagateljliste odredila 
je da Spomenku Matošević zamjenjuje neizabrani 
kandidat sa stranačke liste HDZ-a Slavica Knežević.
Slijedom utvrđenog ispunjeni su zakonski uvjeti da 
se verificira mandat Slavici Knežević.

III

Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati izabranim 
vijećnicima Općinskog vijeća općine Davor, 
odnosno zamjenici vijećnika Slavici Knežević 
umjesto Spomenke Matošević, koja će iz naprijed 
navedenog razloga započeti obnašati dužnost 
vijećnika.

IV

Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za 
početak pravovaljanog rada svih 13 izabranih 
vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika iz točke III. 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

KLASA:012-05/19-01/1 
URBROJ:2178/17-01-19-03 
Davor, 02. travnja 2019.

PREDSJEDAVATELJ:
Petar Antunović, v.r.

3.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Davor 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj 
05/18), članovi Općinskog vijeća općine Davor su na 
prvoj konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 02. travnja 2019. godine, donijeli 

R J E Š E NJ E

o izboru predsjednika i članova Komisije za 
izbor i imenovanja

I

U Komisiju za izbor i imenovanja izabiru se: 
1. Željko Burazović (HDZ) - za predsjednika 
2. Nikola Marjanović (HDZ)- za člana 
3. Zdenka Gelemanović (HDZ)- za člana 
4. Ivan Štivičić (HSS,SDP) - za člana 
5. Mario Olić (HSS,SDP) - za člana
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II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

KLASA:021-05/19-01/1 
URBROJ:2178/17-01-19-04 
Davor, 02. travnja 2019.

PREDSJEDAVATELJICA:
Jasna Butumović, v.r.

4.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Davor 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
05/18), članovi Općinskog vijeća općine Davor su na 
prvoj konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća od 
02. travnja 2019. godine, donijeli 

R J E Š E NJ E

o izboru predsjednice Općinskog vijeća 
općine Davor

I

Jasna Butumović iz Davora, Matije Gupca 21 , 
izabire se za predsjednicu Općinskog vijeća općine 
Davor.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- 
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

KLASA:021-05/19-01/1 
URBROJ:2178/17-01-19-05 
Davor, 02. travnja 2019.

PREDSJEDAVATELJICA:
Jasna Butumović, v.r.

5.

 Na temelju članka 30.Statuta općine Davor 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
05/18), članovi Općinskog vijeća općine Davor su na 
prvoj konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća od 
02. travnja 2019. godine, donijeli

R J E Š E NJ E

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 
općine Davor

I

Željko Burazović iz Orubice, Stjepana Radića 26, 
izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća 
općine Davor.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

KLASA:021-05/19-01/1 
URBROJ:2178/17-01-19-06 
Davor, 02. travnja 2019.

 
PREDSJEDAVATELJICA:

Jasna Butumović, v.r.
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6.

 
Na temelju članka 108, i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. 
Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 05/18) Općinsko vijeće općine Davor 
na svojoj 2. sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine, donosi 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna općine Davor za 
razdoblje 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018. godine 

Članak 1. 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju proračuna općine Davor za 2018. godinu, sa stanjem 31. 12. 2018. godine 
kako slijedi: 

PRIHODI     9.735.343 kn 
RASHODI   10.072.916 kn 
MANJAK        337.573 kn 

Članak 2. 

 Izvješće o izvršenju proračuna Općine Davor za 2018. godinu (tabelarni dio) u privitku je ove Odluke i čini 
njen sastavni dio. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE DAVOR 

KLASA:400-01/17-01/8 
URBROJ:2178/17-01-19-26 
Davor, 12. travnja 2019. 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Jasna Butumović, prof., v.r.
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                                                         O D L U K U 

                                         o ostvarenju Programa
    gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 

                                  za općinu Davor za 2018. godinu

                                                         Članak 1.

U 2018.godini ostvarenje programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

Planirano Ostvareno

1. IZGRADNJA CESTA 1.500.000 2.226.292
 421-GRAĐ.OBJEKTI-CESTE 1.400.000 1.988.792

426-NEMAT.PROIZV.IMOVINA 100.000 237.500

2.UREĐENJE TRGA M.A RELKOVIĆ U DAVORU 500.000 519.874
421-GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500.000 519.874
426-NEMAT.PROIZV.IMOVINA 0 0

3. IZGRADNJA I UREĐENJE ŠETNICE HRV. BRANITELJA 780.000 777.592
421-GRAĐEVINSKI OBJEKTI 750.000 747.955
422-OPREMA 30.000 29.637

 

               UKUPNO: 2.780.000 3.523.758

                                                            Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

                                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DAVOR

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/17-01-19-29
DAVOR,  12.travnja 2019.god. PREDSJEDNCA

OPĆINSKOG VIJEĆA
Jasna Butumović, v.r.

7.

 Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/2018) i članka 
30. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"broj 05/18) Općinsko vijeće općine 
Davor na svojoj 2. sjednici održanoj 12.travnja 2019.god.donijelo je, 
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                  Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" BROJ 68/2018)
                  i članka 30. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 05/18) 
                 Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 2.sjednici održanoj 12.travnja 2019. godine, donijelo je 

                                                                                 O D L U K U

                                                                 o ostvarenju Programa
                               održavanja komunalne infrastrukture u općini Davor

                                                                             za 2018. godinu

                                                                                  Članak 1.

 
                            U 2018.godini ostvarenje programa za održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća:

Planirano Ostvareno

1.SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA 10.000 7.000
Sanacija divljih odlagališta na jav.površinama 10.000 7.000

2.ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 30.000 33.968
Površinske vode, slivna vodna naknada i sl. 30.000 33.968

3.ODRŽAVANJE CESTA I POLJSKIH PUTOVA 1.200.000 1.386.388
Održavanje cesta i drugih javnih površina 1.200.000 1.386.388

4.ODRŽAVANJE ČISTOĆE 10.000 6.562
Održavanje i čišćenje kanala 10.000 6.562

5.UREĐENJE GROBLJA 100.000 123.405
Održavanje i uređenje groblja 100.000 123.405

6.JAVNA RASVJETA 200.000 166.988
Održavanje javne rasvjete 200.000 166.988

7.ODRŽAVANJE ŠETNICA, TRGOVA I SL.GRAĐ.OBJ. 95.000 90.751
Tekuće održavanje 95.000 90.751

               UKUPNO: 1.645.000 1.815.062

                                                                                    Članak 2.

                Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku 
                Brodsko-posavske županije".

                                                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DAVOR

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/17-01-19-30
DAVOR,  12.travnja 2019.god.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Jasna Butumović, v.r.

8.
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9.

Na temelju članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", Broj 73/97, 27/01, 59/01, 
82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 57/11) i članka 30. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 05/18.) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 2. sjednici održanoj 12.travnja 2019. godine, 
donijelo je

                                                          O D L U K U 

                                         o ostvarenju Programa
                          socijalne skrbi na području općine Davor

za 2018. godinu

       Članak 1.

                 U 2018. godini ostvarenje programa za ostvarivanje socijalne skrbi obuhvaća:

Planirano Ostvareno

1. SUFINANCIRANJE OGRIJEVA 17.000 16.150
 Ogrijev za socijalno ugrožene 17.000 16.150

   

2.PORODILJNE NAKNADE 70.000 61.000
 Naknada za novorođeno dijete 70.000 61.000

3.DONACIJE USTANOVAMA I NEPR.ORGANIZACIJAMA 5.000 3.237
Donacije bolnicama, posebnim školama i sl. 5.000 3.237
   

4.SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE 23.000 15.667
Pomoć građanima 23.000 15.667

5.HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA 5.000 2.000
Potpore udrugama 5.000 2.000

6. HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 50.000 53.535
 Potpore udrugama 50.000 53.535

   
7. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA-UMIROVLJENICI 100.000 86.000
 Pomoć građanima 100.000 86.000

   
8.POKLONI DJECI ZA SV. NIKOLU 20.000 14.215

Pomoć građanima 20.000 14.215

9. POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 0 25.000
Pomoć po zamolbama 0 25.000

UKUPNO 290.000 276.804

          Članak 2.

              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije''

                                                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DAVOR

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/17-01-19-27
DAVOR,  12.travnja 2019.god.         PREDSJEDNICA

        OPĆINSKOG VIJEĆA
        Jasna Butumović, v.r.
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Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90., 27/93.,
38/09.) i članka 30. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj: 05/18)
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 2. sjednici održanoj 12.travnja 2019. godine, donijelo je

                                                               O D L U K U

                                                       o ostvarenju  Programa
                                 javnih potreba u kulturi na području općine Davor

        za 2018. godinu

                                                                    Članak 1.

                       U 2018. godini ostvarenje programa za ostvarivanje javnih potreba u kulturi obuhvaća:

Planirano Ostvareno

1. SPOMEN GALERIJA KERDIĆ 16.000 15.800
 451-Dodatna ulaganja na građ.objekt. 16.000 15.800

2. UREĐENJE DOMA U ORUBICI 180.000 177.634
422-Postrojenja i oprema 140.000 138.594
451-Dodatna ulaganja na građ.objektima 40.000 39.040

3. DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U DAVORU 60.000 56.700
451-Dodatna ulaganja na građ.objekt. 60.000 56.700
426-Ost.nemat.imovina-projektna dokument. 0 0

 4. POTPORE ZA RAD UDRUGA 70.000 73.600
 Kulturno umjetnička društva 70.000 73.600

5. POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 21.000 21.000
Vjerske zajednice 21.000 21.000

6.KULTURNE MANIFESTACIJE 350.000 331.204
Organizacija kulturnih manifestacija 350.000 331.204
   

7. ODRŽAVANJE OBJEKATA I DR. 290.000 316.420
Održavanje Domova 290.000 316.420
 

               UKUPNO: 987.000 992.358

                                                                    Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DAVOR

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/17-01-19-28
DAVOR,  12.travnja 2019.god.

            PREDSJEDNICA
            OPĆINSKOG VIJEĆA
            Jasna Butumović, v.r.

10.
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11.

 
Na temelju članka 4. i članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08., 136/12., 15/15), 
članka 30. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 05/18.), Općinsko vijeće 
općine Davor na 02. sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine, donijelo je 

PRORAČUN 

općine Davor za 2019. godinu i projekciju Plana 
Proračuna općine Davor za 2020. i 2021. godinu 

Članak 1. 

Proračun općine Davor za 2019. godinu sastoji se od : 

PRIHODI 17.000.000,00 kuna 

RASHODI 17.000.000,00 kuna 

Članak 2. 

Pregled prihoda Proračuna općine Davor za 2019. godinu, projekcija plana Proračuna općine Davor za 2020. i 
2021. godinu, te njihov raspored po namjenama nalazi se u Bilanci prihoda i rashoda prema ekonomskoj i 
funkcionalnoj klasifikaciji prihoda i rashoda kako slijedi: 
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Članak 3. 

 Ovaj Proračun objavit će se u « Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije «, a primjenjuje se od 
01. siječnja 2019. godine . 

OPĆINA DAVOR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-01/19-01/2 
URBROJ: 2178/17-01-19-01 
Davor, 12. travnja 2019. godine. 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Jasna Butumović, prof., v.r.
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12.

 
 Na temelju članka 6., 47. i 56. Zakona o proračunu 
(«Narodne novine» broj 87/08., 136/12., 15/15.) i 
članka 30. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» broj 05/18.), Općinsko 
vijeće općine Davor na 02. sjednici održanoj 12. 
travnja 2019. godine, donijelo je 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna općine 
Davor za 2019. godinu 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja 
Proračuna općine Davor za 2019. godinu (u daljnjem 
tekstu: Proračun), te upravljanje prihodima i 
rashodima. 

Članak 2. 

Sredstva Proračuna koriste se samo za namjene 
određene Proračunom, i to do visine utvrđene u 
njegovom posebnom dijelu. 
Proračun se izvršava na temelju ostvarenih prihoda, 
u skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim 
mogućnostima Proračuna. 

Članak 3. 

Sredstva proračunske zalihe u iznosu od 50.000,00 
kuna koriste se za nepredviđene namjene, za koje u 
proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za 
koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena 
dostatna sredstva jer ih planiranjem nije bilo moguće 
predvidjeti. 
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje 
načelnik koji je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o 
korištenju proračunske zalihe. 
Načelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti 
Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe. 

Članak 4. 

Proračunskim sredstvima upravlja načelnik općine 
koji je odgovoran za planiranje i izvršavanje 
proračuna. 

Članak 5. 

Ako se tijekom proračunske godine, zbog 
izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju 
rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, 
proračun se mora uravnotežiti. 
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom 
kalendarske godine izmjenama i dopunama 
proračuna prema postupku za donošenje proračuna. 

Članak 6. 

Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije», a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2019. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE DAVOR

 
KLASA: 400-01/19-01/2 
URBROJ:2178/17-01-19-06 
Davor, 12. travnja 2019. 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Jasna Butumović, prof., v.r.

13.

 
Na temelju članka 9 a. Zakona o financiranju javnih 
potreba u kulturi („Narodne novine" 47/90., 27/93., 
38/09.) i članka 30. Statuta općine Davor („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj: 05/18) 
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 02. sjednici 
održanoj 12. travnja 2019. godine, donijelo je 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području 
općine Davor u 2019. godini 

Članak 1. 

Javne potrebe u kulturi općine Davor za koje se 
sredstva osiguravaju u Proračunu općine i u ostalim 
proračunima, potrebe su koje utvrđuje Zakon, kao i 
one kulturne djelatnosti i manifestacije koje su u 
interesu općine Davor. 
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Članak 2. 

Sredstva za ostvarenje Programa javnih potreba u 
kulturi planirana su u ukupnom iznosu od 2.725.000,00 
kuna, i obuhvaća slijedeća programska područja : 
- kultura i zaštita objekata kulturne baštine 
- manifestacije u kulturi 
- nabavka knjiga za knjižnicu 

Kultura i zaštita kulturne baštine 

Članak 3. 

Za preinaku objekta bivšeg vatrogasnog doma u 
poslovni prostor općine Davor planira se iznos od 
2.500.000,00 kuna. 
Za ostale aktivnosti i održavanje objekata u kulturi 
općina Davor predvidjela je iznos od 90.000,00 kuna. 
Manifestacije u kulturi 

Članak 4. 

Očuvanje narodnih običaja i kulturne baštine na 
području općine Davor imaju dva Kulturno-
umjetnička društva koja aktivno djeluju na području 
općine. U 2018. godini u proračunu općine Davor 
izdvojeno je 70.000,00 kuna društvima koja će biti 
raspodijeljena prema potrebama i aktivnosti društava. 
Od manifestacija u kulturi imamo: RIBARSKE 
VEČERI u naselju Davor, te KOLO NA DVA ŠTUKA 
u Orubici, DAVORIJE Davoru, POKLADNA 
POVORKA, te BOŽIĆNI KONCERT u Davoru, a za 
navedene aktivnosti planira se iznos od 50.000,00 
kuna. 
Za pomoć vjerskim zajednicama planira se iznos od 
10.000,00 kuna. 

Nabavka knjiga za općinsku knjižnicu 

Članak 5. 

Općina Davor osigurala je u Proračunu za 2019. 
godinu 5.000,00 kuna za nabavku knjiga za općinsku 
knjižnicu . 

Članak 6. 

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnika 
općine Davor, koji je dužan Općinskom vijeću 
podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do 
polovine 2020. godine. 

Članak 7. 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije", a primjenjuje se od 01. 
01. 2019.godine. 

OPĆINA DAVOR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:400-01/19-01/2 
URBROJ:2178/17-01-19-05 
Davor, 12. travnja 2019. godine 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA : 

Jasna Butumović, prof., v.r.

14.

 
 Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/2018) i 
članka 30. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" broj 05/18) Općinsko 
vijeće općine Davor na svojoj 12. sjednici održanoj 12. 
travnja 2019. godine, donijelo je 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture 

za 2019. godinu 

Članak 1. 

Ovim Programom određuje se održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Davor za 2019. 
godinu za komunalne djelatnosti : 
-  održavanje kanalizacijske mreže naselja Davor, 
-  odvodnja atmosferskih voda, 
-  održavanje nerazvrstanih cesta, 
-  održavanje čistoće – održavanje i čišćenje javnih 

površina, 
-  javna rasvjeta, 
-  održavanje groblja. 

Programom se utvrđuje opseg poslova održavanja, 
procjenjuju pojedini troškovi po djelatnostima, 
iskazuju financijska sredstva potrebna za ostvarenje 
Programa s naznakom izvora financiranja. 

Članak 2. 

U 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture iz 
članka 1. ovog Programa obuhvaća : 
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Članak 3. 

Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurat će se 
iz slijedećih prihoda : 
-  komunalne naknade, 
-  iz koncesijske naknade, 
-  iz Proračuna općine Davor, 
-  iz drugih izvora po posebnim propisima 
-  i ostalih raspoloživih sredstava prihoda 

poslovanja. 
-  prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 

Članak 4. 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije", a primjenjuje se od 
01. siječnja 2019. godine. 

OPĆINA DAVOR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:400-01/19-01/2 
URBROJ:2178/17-01-19-02 
Davor, 12. travnja 2019. godine 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA : 

Jasna Butumović, prof., v.r.
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15.

 
 Na temelju članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o 
socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97, 
27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 57/11) i 
članka 30. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» broj 05/18.) Općinsko 
vijeće općine Davor na svojoj 02. sjednici održanoj 
12. travnja 2019. godine, donijelo je 

PROGRAM 

socijalne skrbi na području 
općine Davor u 2019. godini 

I UVODNE NAPOMENE 

Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za 
podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno 
ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one 
same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu 
zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, 
socijalnih i drugih okolnosti. Takve su osobe u stanju 
socijalne potrebe i mogu biti korisnici socijalne 
skrbi. 
Cilj Programa socijalne skrbi jest sagledavanje 
potreba, vrsta i oblika pomoći osobama u stanju 
socijalne potrebe na području općine Davor, kako bi 
se kroz proračun osigurala potrebna sredstva i 
odredili korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi. 

II OSNOVNI PODACI O POSTOJEĆEM 
STANJU U OPĆINI DAVOR 

Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine 
u općini Davor živi 3.004 stanovnika u 879 
kućanstava. 
Veći broj, posebno samačkih domaćinstava je starije 
životne dobi, a što u pravili znači i stanovništvo s 
razmjerno niskim primanjima (prihodima). 
Manji broj radno aktivnog stanovništva zaposleno je 
u poduzećima koje su tijekom Domovinskog rata 
pretrpjela znatna oštećenja, a dio ih je ostao i bez 
zaposlenja. 
Dio nezaposlenih evidentiranih na Zavodu za 
zapošljavanje, a znatan broj nezaposlenih osoba 
putem Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški 
ostvaruje pojedine oblike pomoći. 

III PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 

Programom socijalne skrbi na području općine 
Davor u 2019. godini nastavit će se sa pružanjem 

pomoći najugroženijim građanima općine Davor, te 
dodjelom financijske potpore ustanovama i 
socijalno-humanitarnim udrugama, kojim će se 
pokušati ublažiti posljedice težeg socijalno-
gospodarskog stanja pojedinih kategori ja 
stanovništva. 
Ukupna izdvajanja iz proračuna općine Davor u 
2019. godini za mjere socijalne skrbi iznose 
865.000,00 kuna. 

Programom se utvrđuju slijedeći oblici socijalne 
skrbi:
1. Naknada za novorođeno dijete - 220.000,00 kn 
2. Božićnica i uskrsnica umirovljenike - 200.000,00 
kn 
3. Donacije ustanovama i neprof. Organizacijama - 
50.000,00 kn 
4. Sufinanciranje školske kuhinje - 55.000,00 kn 
5. Dom za starije i nemoćne (projekt) - 250.000,00 
kn 
6. Humanitarna djelatnost crvenog križa - 50.000,00 
kn 
7. Pomoć invalidima - 5.000,00 kn 
8. Donacije kroz udruge građana - 5.000,00 kn 
9. Pokloni za djecu za sv. Nikolu - 15.000,00 kn 
10. Ogrijev - 13.000,00 kn 
__________________________________ 
UKUPNO : 865.000,00 kuna 

IV ZAKLJUČNE NAPOMENE: 

Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će 
se isključivo osobama koje imaju prebivalište na 
području općine Davor. 
Posebnim Pravilnikom utvrđena su mjerila i uvjeti za 
ostvarivanje prava na pomoć podmirenja troškova 
stanovanja, sufinanciranja troškova komunalne 
naknade i oslobađanja i pomoć u slučaju nepogode i 
nevolje. 
Ovaj Program provodit će se sukladno ostvarivanju 
sredstava koja će se realizirati u Proračunu općine 
Davor. 

OPĆINA DAVOR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:400-01/19-01/2 
URBROJ:2178/17-01-19-04 
Davor, 12. travnja 2019. 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA : 

Jasna Butumović, prof., v.r.
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16.

 
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/2018) i članka 30. Statuta 
općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 05/18) Općinsko vijeće općine Davor na 
svojoj 02. sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine, donijelo je 

PROGRAM

gradnje objekata i uređenja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu 

Članak 1. 

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Davor 
za 2019. godinu opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata, te iskazuju financijska sredstva potrebna za 
ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja. 

Članak 2. 

U 2019. godini planirana izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture obuhvaća : 
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Članak 3. 

Vlastita sredstva predviđena za financiranje 
izgradnje objekata i  uređenja komunalne 
infrastrukture u 2019. godini iz članka 2. ovog 
Programa bit će osigurana su u Proračunu općine 
Davor . 

Članak 4. 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije", a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2019. godine. 

OPĆINA DAVOR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:400-01/19-01/2 
URBROJ:2178/17-01-19-03 
Davor, 12. travnja 2019. 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA : 

Jasna Butumović,prof. 

17.

 
Na temelju članka 30. Statuta općine Davor 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 
05/18) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 02. 
sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvješća o popisu imovine Općine 
Davor sa stanjem 31. 12. 2018. godine 

I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenom popisu imovine 
Općine Davor koje je podnijelo Povjerenstvo za 
popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha, 
potraživanja, obaveza i novca na računima i u 
blagajni na dan 31. 12. 2018. godine. 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE DAVOR 

KLASA: 406-01/18-01/10 
URBROJ:2178/17-01-19-02 
Davor, 12. travnja 2019. 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Jasna Butumović, prof., v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 31,  Slavonski  Brod
Telefon:  035 / 443 - 664
List  izlazi  po  potrebi.
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