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- akti  Skupštine: 2.

1.

Na  temelju  članka  30.  i  21.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07.),  Županijska  skupština  na  22.  
sjednici,  održanoj  29.  siječnja  2008.,  donijela  je

RJEŠENJE

o  razrješenju  dužnosti  predsjednice  
Županijske  skupštine  

Brodsko-posavske  županije

I

Ružica  Vidakovć,oec.,  razrješuje  se  
dužnosti  predsjednice  Županijske  skupštine  
Brodsko-posavske  županije  s  nadnevkom  29.  
siječnja  2008.  radi  odlaska  na  novu  dužnost.

II

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  080-02/08-01/8
Urbroj:  2178/1-01-08-1
Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008.

        Potpredsjednik
   Županijske  skupštine

            Miroslav  Čupić,dipl.ing., v.r.

Na  temelju  članka  30.  i  21.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07.),  Županijska  skupština  na  22.  
sjednici,  održanoj  29.  siječnja  2008.,  donijela  je

RJEŠENJE

o  imenovanju  predsjednika
 Županijske  skupštine  

Brodsko-posavske  županije

I

Zdravko  Sočković  imenuje  se  za  
predsjednika  Županijske  skupštine  Brodsko-
posavske  županije  s  nadnevkom  29.  siječnja  2008.

II

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  080-02/08-01/9
Urbroj:  2178/1-01-08-1
Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008.

        Potpredsjednik
   Županijske  skupštine

            Miroslav  Čupić,dipl.ing., v.r.

ŽUPANIJA
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3. 4.

Na  temelju  članka  36.   Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  34.   Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  
23/07.),  a  u  svezi  sa  člankom  91.  stavak  1.  23/07.),  Županijska  skupština  na  22.  sjednici,  
Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  održanoj  29.  siječnja  2008.,  donijela  je
samoupravi  ("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01. - 
Vjerodostojno  tumačenje  i  129/05),  Županijska  RJEŠENJE
skupština  na  22.  sjednici,  održanoj  29.  siječnja  
2008.,  donijela  je o  izboru  župana  

Brodsko-posavske  županije
RJEŠENJE

o  razrješenju  dužnosti  župana  I
Brodsko-posavske  županije

Danijel  Marušić, dr.vet.med.  izabire  se  za  
župana  Brodsko-posavske  županije  s  nadnevkom  

I 29.  siječnja  2008.  godine

Šimo  Đurđević,prof.,  razrješuje  se  
dužnosti  župana  Brodsko-posavske  županije  na  II
vlastiti  zahtjev,  s  nadnevkom  29.  siječnja  2008.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit   će  se  u  "Službenom  vjesniku  

II Brodsko-posavske  županije".

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
donošenja,  a  objavit   će  se  u  "Službenom  vjesniku  BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  080-02/08-01/3
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA Urbroj:  2178/1-01-08-1

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008.

Klasa  :  080-02/08-01/4         Predsjednik
Urbroj:  2178/1-01-08-1 Županijske  skupštine
Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008. Zdravko  Sočković,v.r.

        Predsjednik
Županijske  skupštine
Zdravko  Sočković,v.r.
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5. 6.

Na  temelju  članka  36.   Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  39.   Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  
23/07.),  a  u  svezi  sa  člankom  91.  stavak  1.  23/07.),  Županijska  skupština  na  22.  sjednici,  
Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  održanoj  29.  siječnja  2008.,  donijela  je
samoupravi  ("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01. - 
Vjerodostojno  tumačenje  i  129/05),  Županijska  RJEŠENJE
skupština  na  22.  sjednici,  održanoj  29.  siječnja  
2008.,  donijela  je o  izboru  zamjenice  župana  

Brodsko-posavske  županije
RJEŠENJE

o  razrješenju  dužnosti  zamjenice  župana  I
Brodsko-posavske  županije

Ružica  Vidaković, oec.,  izabire  se  na  
dužnost  zamjenice  župana  Brodsko-posavske  

I županije,  s  nadnevkom  29.  siječnja  2008.

Suzana  Bilić  Vardić,prof.,   razrješuje  se  
dužnosti zamjenice  župana  Brodsko-posavske  II
županije  na  vlastiti  zahtjev,  s  nadnevkom  29.  
siječnja  2008. Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit   će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

II
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
donošenja,  a  objavit   će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Klasa  :  080-02/08-01/6

Urbroj:  2178/1-01-08-1
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008.

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
        Predsjednik

Klasa  :  080-02/08-01/5 Županijske  skupštine
Urbroj:  2178/1-01-08-1 Zdravko  Sočković,v.r.
Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008.

        Predsjednik
Županijske  skupštine
Zdravko  Sočković,v.r.
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7. 8.

Na  temelju  članka  5.  stavka  3.  Zakona  o  Na  temelju  članka  92.  Zakona  o  lokalnoj  i  
izboru  članova  predstavničkih  tijela  jedinica  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  novine"  br.  33/01.,  60/01 - Vjerodostojno  
("Narodne  novine"  br.  40/05.)  i  članka  6.  tumačenje  i  129/05.)  i  članka  21.  Statuta  
Poslovnika  Županijske  skupštine  ("Službeni  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06 - Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06 - pročišćeni  
pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  je  na  22.  tekst  i  23/07.),  Županijska  skupština  na  22.  
sjednici  održanoj  29.  siječnja  2008.  godine,  sjednici,  održanoj  29.  siječnja  2008.,  donosi
donijela

ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK

o  utvrđivanju  prestanka  prava  zamjeniku  
o  mirovanju  mandata  člana  Županijske  župana  i  članovima  Županijskog  poglavarstva
skupštine  i  početku  obnašanja  dužnosti  
zamjenika  člana  Županijske  skupštine

I

I. Utvrđuje  se  prestanak  prava  na  temelju  
obavljanja  dužnosti:

1. Mirovanje  mandata  vijećniku  Županijske  
skupštine  Danijelu  Marušiću,  izabranom  na  - Zvonimiru  Laslu,dipl.ing.,  zamjeniku  
dužnost  župana  29.  siječnja  2008.  godine  i  s  tim  župana  Brodsko-posavske  županije
danom  počinje  obnašati  dužnost  zamjenika  
vijećnik  Vitomir  Žakić  (HDZ). . svim  članovima  Županijskog  poglavarstva,  

s  danom  izbora  novog  župana  Brodsko-
2. Mirovanje  mandata  vijećnici  Županijske  posavske  županije.
skupštine  Ružici  Vidaković  počinje  29.  siječnja  
2008.  godine  i  tim  danom  počinje  obnašati  
dužnost  zamjenice  vijećnica  Katica  Knežević  II
(HSLS).

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

II. Brodsko-posavske  županije".

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije". BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA Klasa  :  080-02/08-01/7
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE Urbroj:  2178/1-01-08-1

Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008.
Klasa  :  021-01/08-01/5
Urbroj:  2178/1-01-08-1         Predsjednik
Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008. Županijske  skupštine

Zdravko  Sočković,v.r.
        Predsjednik
Županijske  skupštine
Zdravko  Sočković,v.r.
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9. II

Svi  članovi  Županijskog  poglavarstva  
Na  temelju  članka  40.  Statuta  Brodsko- svoju  dužnost  obavljat  će  volonterski,  osim  Mate  

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Dorića, dr.vet.med.,  koji  će  dužnost  obnašati  
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  profesionalno.
23/07.),  Županijska  skupština  na  22.  sjednici,  
održanoj  29.  siječnja  2008.,  donijela  je

III
RJEŠENJE

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
o  izboru  članova  Županijskog  poglavarstva  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
I BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Za  članove  Županijskog  poglavarstva  Klasa  :  080-02/08-01/2
Brodsko-posavske  županije  izabiru  se: Urbroj:  2178/1-01-08-1

Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008.
1. Ivica  Milošević

za  područje  osnovnog,  srednjeg  i  visokog          Predsjednik
obrazovanja, Županijske  skupštine

Zdravko  Sočković,v.r.
2. Mladen  Sertić,dipl.ing.

za  područje  razvoja,  europskih  integracija  
i  turizma,

3. Mato  Bilonjić,
za  područje  skrbi  o  braniteljima  i  10.
društvenih  djelatnosti  (kultura,  tehnička  
kultura,  sport  i  informiranje)

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
4. Mr. sc. Vlado  Bičanić, posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

za  područje  poljoprivrede,  šumarstva  i  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  
lovstva, 23/07.),  a  u  svezi  sa  člankom  92.  stavak  1.  

Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  
5. Zlatko  Aga, samoupravi  ("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01 - 

za  područje  prostornog  uređenja,  zaštite  Vjerodostojno  tumačenje  i  129/05.),  Županijska  
okoliša  i  zaštite  prirode, skupština  na  22.  sjednici,  održanoj  29.  siječnja  

2008.,  donijela  je
6. Franjo  Pesić,

za  područje  financija, RJEŠENJE

7. Šerif  Isaković,dipl.iur., o  razrješenju  dužnosti  članova  Županijskog  
za  područje  uprave  i  lokalne  samouprave,  poglavarstva  Brodsko-posavske  županije
međunarodnu  suradnju,  promidžbu,

8. Mato  Dorić,dr.vet.med., I
za  područje  gospodarstva,  malog  i  
srednjeg  poduzetništva  i  obrta. Razrješuju  se  dužnosti  članovi  

Županijskog  poglavarstva  Brodsko-posavske  
županije:
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1. Ivan  Milošević, prof., 11.
za  područje  osnovnog,  srednjeg  i  visokog  
obrazovanja,

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
2. Mladen  Sertić,dipl.ing. posavske županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

za  područje  razvoja,  europskih  integracija  posavske  županije"  br.  9/06 - pročišćeni  tekst  i  
i  turizma, 23/07.), a  u  svezi  sa  člankom  92.  stavak  1.  

Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  
3. Mato  Bilonjić, samoupravi  ("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01 - 

za  područje  skrbi  o  braniteljima  i  Vjerodostojno  tumačenje  i  129/05),  Županijska  
društvenih  djelatnosti  (kultura,  tehnička  skupština  na  22.  sjednici,  održanoj  29.  siječnja  
kultura,  sport  i  informiranje) 2008.,  donijela  je

4. Mr. sc. Vlado  Bičanić, RJEŠENJE
za  područje  poljoprivrede,  šumarstva  i  
lovstva, o  razrješenju  dužnosti  zamjenika  župana

Brodsko-posavske  županije
5. Zlatko  Aga,

za  područje  prostornog  uređenja,  zaštite  
okoliša  i  zaštite  prirode, I

6. Franjo  Pesić, Zvonimir  Laslo, dipl.ing.šumarstva,  
za  područje  financija, razrješuje  se  dužnosti  zamjenika  župana  Brodsko-

posavske  županije  s  nadnevkom  29.  siječnja  2008.
7. Šerif  Isaković,dipl.iur.,

za  područje  uprave  i  lokalne  samouprave,  
međunarodnu  suradnju,  promidžbu, II

8. Mato  Dorić,dr.vet.med., Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
za  područje  gospodarstva,  malog  i  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
srednjeg  poduzetništva  i  obrta, Brodsko-posavske  županije".

9. Vladimir  Jerković,dr.med., ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
za  područje  zdravstva  i  socijalne  skrbi, BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

10. Ivan  Bogdanović, ing., Klasa  :  080-02/08-01/10
za  područje  graditeljstva,  stambeno- Urbroj:  2178/1-01-08-1
komunalne  djelatnosti,  infrastrukturu  i  Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008.
obnovu.

        Predsjednik
II Županijske  skupštine

Zdravko  Sočković,v.r.
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  080-02/08-01/11
Urbroj:  2178/1-01-08-1
Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2008.

                Predsjednik  Županijske  skupštine
Zdravko  Sočković,v.r.
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- akti  Poglavarstva: Klasa  :  112-04/08-01/1
Urbroj:  2178/1-02/08-1
Slav.  Brod,  9.  siječnja  2008.

12.
Predsjednik  Poglavarstva
  Šimo  Đurđević,prof., v.r.

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01.  i  129/05)  i  članka  45.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01 - pročišćeni  
tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  57.  sjednici  13.
održanoj  9.  siječnja  2008.  godine,  donijelo

RJEŠENJE Na  temelju  članka  40.  Zakona  o  
zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  121/03.,  

o  imenovanju  privremene  pročelnice 44/05.,  48/05.  i  85/06.),  članka  3.  Uredbe  o  
Upravnog  odjela  za  graditeljstvo  i načinu  izračuna  iznosa  pomoći  izravnanja  za  

prostorno  uređenje decentralizirane  funkcije  jedinica  lokalne  i  
područne  (regionalne)  samouprave  u  prvom  
tromjesječju  2008.  godine  ("Narodne  novine"  br.  

I 127/07),  točke  VI.  Odluke  o  minimalnim  
financijskim  standardima  za  decentralizirane  

Za  privremenu  pročelnicu  Upravnog  funkcije  za  zdravstvene  ustanove  u  prvom  
odjela  za  graditeljstvo  i  prostorno  uređenje,  tromjesječju  2008.  godine  ("Narodne  novine"  
imenuje  se: 127/07.)  i  čl.  45.  Statuta  Brodsko-posavske  

županije  ("Narodne  novine"  127/07.)  i  čl.  45.  
- Dunja  Magaš, dipl.ing. Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  

vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06 - 
pročišćeni  tekst  i  23/07.),  Županijsko  poglavarstvo  

II na  57.  sjednici  održanoj  9.  siječnja,  donijelo  je

Osoba  iz  točke  I.  ovog  Rješenja  svoju  ODLUKU
dužnost  obnaša  do  imenovanja  pročelnika/ice  
Upravnog  odjela  za  graditeljstvo  i  prostorno  o  popisu  prioriteta  za  raspored  dodijeljenih  
uređenje  sukladno  članku  53.  stavak  4.  i  članku  sredstava  između  zdravstvenih  ustanova  čiji  je  
97.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  osnivač  Brodsko-posavska  županija  za  prvo  
samoupravi. tromjesječje  2008.

III I.

Tijekom  obnašanja  navedenih  dužnosti  Ovom  Odlukom  utvrđuje s e  popis  
osoba  iz  točke  I.  ovog  Rješenja  ima  pravo  na  prioriteta  za  raspored  dodijeljenih  sredstava  
plaću  koja  pripada  pročelnicima  upravnih  tijela  između  zdravstvenih  ustanova  čiji  je  osnivač  
Brodsko-posavske  županije. Brodsko-posavska  županija  za  prvo  tromjesječje  

2008.

IV
II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije,  a  primjenjuje  Odlukom  o  minimalnim  financijskim  
se  od  9.  siječnja  2008. standardima  za  decentralizirane  funkcije  za  

zdravstvene  ustanove  u  prvom  tromjesječju  2008.  
godine  Vlada  Republike  Hrvatske  utvrdila  je  iznos  
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sredstava  za  Brodsko-posavsku  županiju  u  dijelu  III.
decentraliziranih  funkcija  u  ukupnom  iznosu  od  
4.301.216,00 kuna  i  to  za: Primjenom  kriterija  i  mjerila  navedenih  u  

Odluci  o  minimalnim  financijskim  standardima  za  
- investicijsko  i  tekuće  održavanje  decentralizirane  funkcije  za  zdravstvene  ustanove  

338.160,00 kn u  prvom  tromjesječju  2008.  godine  utvrđuje s e  
- investicijsko  ulaganje  3.963.056,00 kn. popis  prioriteta  za  raspored  dodijeljenih  sredstava  

između  zdravstvenih  ustanova  Brodsko-posavske  
županije  kako  slijedi:

3
4224

4232

384

4
41

42
421

422

Investicijsko  i  tekuće  održavanje
Rashodi  poslovanja
Materijal  i  dijelovi  za  tek.  i  investicijsko  održavanje
...
...
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja
...
...
Rashodi  iz  proteklih  godina - pokriće  gubitaka
3841 - Materijalni  rashodi  iz  proteklih  godina
3842 - Ostali  rashodi  iz  proteklih  godina
...

Investicijsko  ulaganje
Rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine
Rashodi  za  nabavu  neproizvedene  dugotrajne  imovine
...
...
Rashodi  za  nabavu  proizvedene  dugotrajne  imovine
Građevinski  objekti
...
...
Postrojenja  i  oprema
4221 - Uredska  oprema  i  namještaj

4222 - Komunikacijska  oprema
...
...
4223 - Oprema  za  održavanje  i  zaštitu
...
...

0,00
0,00

0,00

0,00

2.415.000,00
0,00

2.415.000,00
0,00

2.415.000,00

0,00

0,00

Račun  
iz rač. 
plana

Plan
I-III

2008.

BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA
Popis  prioriteta  (namjene  opisno)
Opća  bolnica  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod
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45
451

452

453

454

3
3224

3232

4
41

422

426

Rashodi  za  dodatna  ulaganja  na  nefinancijskoj  imovini
Dodatna  ulaganja  na  građevinskim  objektima

Dodatna  ulaganja  na  postrojenjima  i  opremi
...
...
Dodatna  ulaganja  na  prijevoznim  sredstvima
...
...
Dodatna  ulaganja  za  ostalu  nefinancijsku  imovinu
...
...

Informatizacija  zdravstvene  djelatnosti
Rashodi  poslovanja
Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje
...
...
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja
...
...
Rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine
4123 - Licence
...
...
42211 - Računala  i  računalna  oprema
računala - 20  kom

4262 - Ulaganja  u  računalne  programe

Ukupno  opća  bolnica  "Dr.  J. Benčević"  Slavonski  Brod

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00
0,00
0,00

0,00

100.000,00
0,00

100.000,00
100.000,00

0,00

2.515.000,00

Račun  
iz rač. 
plana

Plan
I-III

2008.

BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA
Popis  prioriteta  (namjene  opisno)
Opća  bolnica  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod
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423

426

45
451

452

453

454

3
3224

3232

4
41

422

426

Prijevozna  sredstva

...
Nematerijalna  proizvedena  imovina
...
...
Rashodi  za  dodatna  ulaganja  na  nefinancijskoj  imovini
Dodatna  ulaganja  na  građevinskim  objektima

Dodatna  ulaganja  na  postrojenjima  i  opremi
...
...
Dodatna  ulaganja  na  prijevoznim  sredstvima
...
...
Dodatna  ulaganja  za  ostalu  nefinancijsku  imovinu
...
...

Informatizacija  zdravstvene  djelatnosti
Rashodi  poslovanja
Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje
...
...
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja
...
...
Rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine
4123 - Licence
...
...
42211 - Računala  i  računalna  oprema

4262 - Ulaganja  u  računalne  programe
...

Ukupno  Opća  bolnica  Nova  Gradiška

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

877.800,00

Račun  
iz rač. 
plana

Plan
I-III

2008.

BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA
Popis  prioriteta  (namjene  opisno)
Opća  bolnica  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod
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45
451

452

453

454

4224 - Medicinska  i  laboratorijska  oprema
stomatološka  jedinica - 1 kom

4225 - Instrumenti,  uređaji  i  strojevi

...
4227 - Uređaji,  strojevi  i  oprema  za  ostale  namjene
...
...
Prijevozna  sredstva
Patronažno  vozilo - 1 kom

Nemtaerijalna  proizvedena  imovina
...
...
Rashodi  za  dodatna  ulaganja  na  nefinancijskoj  imovini
Dodatna  ulaganja  na  građevinskim  objektima
Dogradnja  prostora  pedijatrije  na  lokaciji  Borovska  7  s  pratećom  
dokumentacijom  i  stručnim  nadzorom  
Izrada  projektne  dokumentacije  za  izgradnju  kotlovnice
Dodatna  ulaganja  na  postrojenjima  i  opremi
plinofikacija - instalacija  centralnog  grijanja  ambulante  opće  medicine  u  
Podcrkavlju
...
Dodatna  ulaganja  na  prijevoznim  sredstvima
...
...
Dodatna  ulaganja  za  ostalu  nefinancijsku  imovinu
...
...

116.151,00
116.151,00

0,00

0,00

67.000,00
67.000,00

0,00

56.643,00
50.000,00
50.000,00

6.643,00

6.643,00

0,00

0,00

Račun  
iz rač. 
plana

Plan
I-III

2008.

BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA
Popis  prioriteta  (namjene  opisno)
Opća  bolnica  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod
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3
3224

3232

384

4
41

42
421

422

Dom  zdravlja  "Dr.  A. Štampar"  Nova  Gradiška

Investicijsko  i  tekuće  održavanje
Rashodi  poslovanja
Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje
Održavanje  sanitetskih  automobila
Medicinska  i  nemedicinska  oprema
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja
Održavanje  sanitetskih  automobila
Usluge  održavanja  medicinske  i  nemedicinske  opreme
Rashodi  iz  proteklih  godina - pokriće  gubitaka
3841 - Materijalni  rashodi  iz  proteklih  godina
3842 - Ostali  rashodi  iz  proteklih  godina
...

Investicijsko  ulaganje
Rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine
Rashodi  za  nabavu  neproizvedene  imovine
...
...
Rashodi  za  nabavu  proizvedene  dugotrajne  imovine
Građevinski  objekti
Završetak  radova  u  ambulantama  u  Staroj  Gradiški - II  faza

Postrojenja  i  oprema
4221 - Uredska  oprema  i  namještaj

4222 - Komunikacijska  oprema
...
...
4223 - Oprema  za  održavanje  i  zaštitu
...
...

138.160,00
89.000,00
49.000,00
40.000,00
49.160,00
29.160,00
20.000,00

0,00

202.462,00
0,00

202.462,00
202.462,00
202.462,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Račun  
iz rač. 
plana

Plan
I-III

2008.

BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA
Popis  prioriteta  (namjene  opisno)
Opća  bolnica  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod
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3
3224

3232

384

4
41

42
421

422

Zavod  za  javno  zdravstvo

Investicijsko  i  tekuće  održavanje
Rashodi  poslovanja
Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje
...
...
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja
...
...
Rashodi  iz  proteklih  godina - pokriće  gubitaka
3841 - Materijalni  rashodi  iz  proteklih  godina
3842 - Ostali  rashodi  iz  proteklih  godina
...

Investicijsko  ulaganje
Rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine
Rashodi  za  nabavu  neproizvedene  imovine
...
...
Rashodi  za  nabavu  proizvedene  dugotrajne  imovine
Građevinski  objekti

...
Postrojenja  i  oprema
4221 - Uredska  oprema  i  namještaj
...
...
4222 - Komunikacijska  oprema
...
...
4223 - Oprema  za  održavanje  i  zaštitu
...
...
4224 - Medicinska  i  laboratorijska  oprema
analitička  vaga
analitička  vaga
Tablica  za  ispitivanje  vida - 5 kom

4225 - Instrumenti,  uređaji  i  strojevi
...
...
4227 - Uređaji,  strojevi  i  oprema  za  ostale  namjene
...
...

0,00
0,00

0,00

0,00

60.000,00
0,00

60.000,00
0,00

60.000,00
0,00

0,00

0,00

60.000,00
19.000,00
27.000,00
14.000,00

0,00

0,00

Račun  
iz rač. 
plana

Plan
I-III

2008.

BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA
Popis  prioriteta  (namjene  opisno)
Opća  bolnica  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod
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3
3224
3232
384

4
41
42
421
422

423
426
45
451
452
453
454

3
3224
3232

4
41
422
426

Investicijsko  i  tekuće  održavanje
Rashodi  poslovanja
Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja
Rashodi  iz  proteklih  godina - pokriće  gubitaka
Investicijsko  ulaganje
Rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine
Rashodi  za  nabavu  neproizvedene  imovine
Rashodi  za  nabavu  proizvedene  dugotrajne  imovine
Građevinski  objekti
Postrojenja  i  oprema
4221 - Uredska  oprema  i  namještaj
4222 - Komunikacijska  oprema
4223 - Oprema  za  održavanje  i  zaštitu
4224 - Medicinska  i  laboratorijska  oprema
4225 - Instrumenti,  uređaji  i  strojevi
4227 - Uređaji,  strojevi  i  oprema  za  ostale  namjene
Prijevozna  sredstva
Nematerijalna  proizvedena  imovina
Rashodi  za  dodatna  ulaganja  na  nefinancijskoj  imovini
Dodatna  ulaganja  na  građevinskim  objektima
Dodatna  ulaganja  na  postrojenjima  i  opremi
Dodatna  ulaganja  na  prijevoznim  sredstvima
Dodatna  ulaganja  za  ostalu  nefinancijsku  imovinu

Informatizacija  zdravstvene  djelatnosti
Rashodi  poslovanja
Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja

Rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine
4123 - Licence
42211 - Računala  i  računalna  oprema
4262 - Ulaganja  u  računalne  programe

Sveukupno  Županija

338.160,00
114.000,00
124.160,00
100.000,00

3.795.056,00
0,00

3.738.413,00
202.462,00

3.468.951,00
0,00
0,00
0,00

2.668.951,00
0,00

800.000,00
67.000,00

0,00
56.643,00
50.000,00

6.643,00
0,00
0,00

168.000,00
0,00
0,00
0,00

168.000,00
0,00

168.000,00
0,00

4.301.216,00

Račun  
iz rač. 
plana

Plan
I-III

2008.

BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA
Popis  prioriteta  (namjene  opisno)
Opća  bolnica  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod
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IV. ODLUKU

Po  dobivenoj  suglasnosti  Ministarstva  o  popisu  prioriteta  za  raspored  rashoda  za  
zdravstva  i  socijalne  skrbi,  Županijsko  nefinancijsku  imovinu  Doma  za  starije  i  
poglavarstvo  donijet  će  Odluku  o  rasporedu  nemoćne  osobe  Slavonski  Brod  za  prvo  
sredstava  za  decentralizirane  funkcije  zdravstvenih  tromjesječje  2008.
ustanova  u  prvom  tromjesječju  2008.  godine  čiji  
je  osnivač  Brodsko-posavska  županija.

I.

V. Ovom  Odlukom  utvrđuje se  popis  
prioriteta  za  raspored  rashoda  za  nefinancijsku  

Ovaj  Popis  prioriteta  za  raspored  imovinu  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  
dodijeljenih  sredstava  između  zdravstvenih  Slavonski  Brod  za  prvo  tromjesječje  2008.
ustanova  u  prvom  tromjesječju  2008.  godine  čiji  
je  osnivač  Brodsko-posavska  županija  objavit  će  
se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  II.
županije",  a  stupa  na  snagu  danom  dobivene  
suglasnosti  Ministarstva  zdravstva  i  socijalne  Odlukom  o  minimalnim financijskim  
skrbi. standardima  za  decentralizirano  financiranje  

domova  za  starije  i  nemoćne  osobe  u  prvom  
Klasa  :  500-01/08-01/2 tromjesječju  2008.  godine,  Vlada  Republike  
Urbroj:  2178/1-02/08-1 Hrvatske  za  Brodsko-posavsku  županiju  utvrdila  
Slavonski  Brod,  9.  siječnja  2008. je  rashode  za  nabavu  nefinancijske  imovine  u  

ukupnom  iznosu  od  195.000,00  kuna.
Predsjednik  Poglavarstva
  Šimo  Đurđević,prof., v.r.

III.

Primjenom  kriterija  i  mjerila  utvrđenih  u  
Odluci  o  minimalnim  financijskim  standardima  za  
decentralizirano  financiranje  domova  za  starije  i  

14. nemoćne  osobe  u  prvom  tromjesječju  2008.  
godine  ukupan  iznos  sredstava  iz  točke  II.  ove  
Odluke  namijenit  će  se  za:

Na  temelju  članka  40.  Zakona  o  - nabavu  bolesničkih  kreveta  20.000,00 kn
izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  socijanoj  skrbi - nabavu  stroja  za  pranje  posuđa  u  iznosu  
("Narodne  novine"  br.  59/01),  članka  3.  Uredbe  o  od  175.000,00 kn
načinu  izračuna  iznosa  pomoći  izravnanja  za  
decentralizirane  funkcije  jedinica  lokalne  i  IV.
područne  (regionalne)  samouprave  u  prvom  
tromjesječju  2008.  godine  ("Narodne  novine"  br.  Odluka  o  popisu  prioriteta  za  raspored  za  
127/07),  točke  V.  Odluke  o  minimalnim  nefinancijsku  imovinu  Doma  za  starije  i  nemoćne  
financijskim  standardima  za  decentralizirano  osobe  Slavonski  Brod  za  prvo  tromjesječje  2008.  
financiranje  domova  za  starije  i  nemoćne  osobe  u  godine  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
prvom  tromjesječju  2008.  godine  ("Narodne  Brodsko-posavske  županije",  a  stupa  na  snagu  po  
novine"  127/07.)  i  čl.  45.  Statuta  Brodsko- dobivenoj  suglasnosti  Ministarstva  zdravstva  i  
posavske  županije  ("Narodne  novine"  127/07.)  i  socijalne  skrbi.
čl.  45.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Klasa  :  500-01/08-01/1
9/06 - pročišćeni  tekst  i  23/07.),  Županijsko  Urbroj:  2178/1-02/08-1
poglavarstvo  na  57.  sjednici  održanoj  9.  siječnja,  Slavonski  Brod,  9.  siječnja  2008.
donijelo  je

Predsjednik  Poglavarstva
  Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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- ostali  akti: 2178/1-16 Upravni  odjel  za  graditeljstvo i 
prostorno uređenje - Ispostava  
Nova  Gradiška

15.

Članak  2.
Na  temelju  članka  5.  Pravilnika  o  

jedinstvenim  klasifikacijskim  oznakama  i  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
brojčanim  oznakama  stvaralaca  i  primalaca  akata  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
("Narodne  novine"  br.  38/88)  i  Naputka  posavske  županije".
Ministarstva  uprave  Republike  Hrvatske,  
Klasa:035/01/94-01/03,  Urbroj:515-04-03/03-94-1  Kalsa  :  035/02-08-01/1
od  24.  siječnja  1994.  godine,  župan  Brodsko- Urbroj:  2178/1-11-01/08-1
posavske  županije  donio  je Slavonski  Brod,  2.  siječnja  2008.

RJEŠENJE  Župan
Brodsko-posavske  županije

o  određivanju  brojčanih  oznaka    Šimo  Đurđević, prof., v.r.
županijskih  tijela

Članak  1.

Brojčane  oznake  stvaratelja  i  primatelja  
akata  u  uredskom  poslovanju  Brodsko-posavske  
županije,  sukladno  unutarnjem  ustrojstvu  Brodsko-
posavske  županije,  određuju  se  kako  slijedi:
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- akti  Vijeća: II.

Imenuju  se  zamjenici  članova  
1. Komasacijskog  povjerenstva  u  gradu  Slavonskom  

Brodu  u  sljedećem  sastavu:

Temeljem  članka  148.  Zakona  o  1. Silvija  Havrlišan  (diplomirani  pravnik - 
prostornom  uređenju  i  gradnji  ("Narodne  novine  predstavnik  velikog  grada) - zamjenik  
Republike  Hrvatske"  br.  76/07.  od  23. s rpnja  predsjednika
2007.  godine)  i  članka  35.  Statuta  grada  2. Blaženka  Veselinović  (diplomirani  inženjer  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- arhitekture - predstavnik  velikog  grada) - 
posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05., 2/06.  i  zamjenik  člana
19/07.),  Gradsko  vijeće  na  svojoj  8.  sjednici  3. Zlatko  Pirc (sudac  Županijskog  suda) - 
održanoj  25.  siječnja  2008.  godine,  donosi zamjenik  člana

4. Ivica  Valjetić  (diplomirani  inženjer  
ODLUKU geodezije) - zamjenik  člana

5. Vjekoslava  Golob  (član  Gradskog  vijeća) - 
o  imenovanju  Komasacijskog  povjerenstva zamjenik  člana.

grada  Slavonskog  Broda

III.
I.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Imenuju  se  članovi  Komasacijskog  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

povjerenstva  u  gradu  Slavonskom  Brodu  u  Brodsko-posavske  županije".
sljedećem  sastavu:

GRADSKO  VIJEĆE
1. Ankica  Majetić  (diplomirani  pravnik - GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

predstavnik  velikog  grada) - predsjednik
2. Pero  Zubak  (diplomirani  inženjer  Klasa  :  021-01/08-01/23

arhitekture - predstavnik  velikog  grada) - Urbroj:  2178/01-07-08-1
član Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008.

3. Zdravko  Škalabrin  (sudac  Županijskog  
suda) - član           Predsjednik

4. Ivica  Stipetić  (diplomirani  inženjer         Gradskog  vijeća
geodezije) - član Željko  Rački dipl.iur., v.r.

5. Krešimir  Tomac  (član  Gradskog  vijeća) - 
član

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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2.

Temeljem  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine  Republike  Hrvatske",  br.  33/01.,  60/01. - 
vjerodostojno  tumačenje  i  129/05.)  i  članka  35.  
Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01.,  
10/05.,  2/06.  i  19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  
Slavonskog  Broda  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  
25.  siječnja  2008.  godine,  donosi

STATUTARNU  ODLUKU

o  izmjenama  i  dopunama  
Statuta  grada  Slavonskog  Broda

Članak  1.

U  Statutu  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
14/01.,  10/05.,  2/06.  i  19/07.),  briše  se  članak  44.  
stavak  1.  točka  9.

Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  8  dana  od  
dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

3.

Temeljem  članka  16.  Zakona  o  
proizvodnji,  distribuciji  i  opskrbi  toplinskom  
energijom  ("Narodne  novine  Republike  Hrvatske"  
br.  42/05.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  
Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  19/07.),  
Gradsko  vijeće  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  
siječnja  2008.  godine,  donosi

ODLUKU

o  dodjeli  koncesije  za  obavljanje  energetske  
djelatnosti  distribucije  toplinske  energije  u  

toplinskim  sustavima  na  distributivnom  
području  grada  Slavonskog  Broda

1. Grad  Slavonski  Brod  daje  koncesiju  TD  
"Brod-plin" d.o.o.  Slavonski  Brod,  Tome  
Skalice  4,  za  obavljanje  energetske  
djelatnosti  distribucije  toplinske  energije  u  
toplinskim  sustavima  na  distributivnom  
području  grada  Slavonskog  Broda.

2. Koncesija  se  dodjeljuje  na  vrijeme  od  30  
godina.

3. Brod-plin d.o.o.  Slavonski  Brod,  Tome  
Skalice  4  (u  daljnjem  tekstu:  korisnik  

GRADSKO  VIJEĆE koncesije)  dužan  je  davatelju  koncesije  
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA gradu  Slavonskom  Brodu  plaćati  naknadu  

za  koncesiju  u  iznosu  od  30.000,00 kuna  
Klasa  :  021-01/08-01/24 godišnje.
Urbroj:  2178/01-07-08-1
Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008. 4. Način  određivanja  cijene  toplinske  

energije  od  koncesionara  sukladno  
          Predsjednik tarifnom  sustavu  temeljen  je  na  Odluci  
       Gradskog  vijeća Vlade  Republike  Hrvatske  o  visini  tarifnih  
Željko  Rački dipl.iur., v.r. stavki  u  tarifnom  sustavu  za  usluge  

energetskih  djelatnosti  proizvodnje,  
distribucije  i  opskrbe  toplinskom  
energijom  od  2. s tudenoga  2007.  godine  
("Narodne  novine  Republike  Hrvatske"  br.  
115/07.)  i  Ispravke  Odluke  od  30.  
studenog  2007.  godine  ("Narodne  novine  
Repunlike  Hrvatske"  br.  127/07.).

5. Korisnik  koncesije  jamči  za  obavljanje  
usluge  na  način  utvrđen  Ugovorom  o  
koncesiji.
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6. Davatelj  koncesije  zadržava  pravo  raskida  naknadom  za  koncesiju  u  iznosu  od  30.000,00 
Ugovora  o  koncesiji  prije isteka  roka  na  kuna  godišnje.
koji  je  dodijeljena  koncesija,  ukoliko  
korisnik  koncesije  ne  obavlja  djelatnost  Na  temelju  ove  Odluke  Gradsko  
dodijeljenu  koncesijom  u  skladu  s  poglavarstvo  će  zaključiti  s  odabranim  
Ugovorom  o  koncesiji. koncesionarom  ugovor  o  koncesiji,  sukladno  

članku  16.  Zakona  o  proizvodnji,  distribuciji  i  
7. Na  temelju  ove  Odluke  Gradsko  opskrbi  toplinskom  energijom  ("Narodne  novine 

poglavarstvo  grada  Slavonskog  Broda  Republike  Hrvatske",  br.  42/05.).
zaključit  će  Ugovor  o  koncesiji  na  način  
određen  zakonom  i  općim  aktima  grada  
Slavonskog  Broda. POUKA  O  PRAVNOM  LIJEKU

8. Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom  Protiv  ove  Odluke  ne  može  se  izjaviti  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". žalba,  ali  se  može  podnijeti  tužba  Upravnom  sudu  

Republike  Hrvatske  u  roku  od  30  dana  od  dana  
dostave  ove  Odluke.

OBRAZLOŽENJE
GRADSKO  VIJEĆE

Grad  Slavonski  Brod  je  u  "Narodnim  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
novinama  Republike  Hrvatske"  od  5.  prosinca  
2007.  godine  i  u  Glasu  Slavonije  od  6.  prosinca  Klasa  :  363-02/08-01/3
2007.  godine  objavio  javno  nadmetanje  za  Urbroj:  2178/01-07-08-1
davanje  koncesije  za  obavljanje  energetske  Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008.
djelatnosti  distribucije  toplinske  energije  u  
toplinskim  sustavima  na  distributivnom  području            Predsjednik
grada  Slavonskog  Broda.        Gradskog  vijeća

Kriterij  za  odabir  najpovoljnijeg  Željko  Rački dipl.iur., v.r.
ponuditelja  je:

- Uveden  ISO  9001
- Količina  energije  koja se  provodi  iz  

alternativnih  izvora
- Transparentnost  poslovanja,  informiranost 

putem medija  i  inovativnost  u  poslovanju
- Godišnji  ukupni  prihod
- Ostvarena  dobit  u  prethodne  tri  godine
- Izjava  o  rokovima  modernizacije  

toplinskih  sustava

Gradsko  poglavarstvo  je d ana  28.  prosinca  
2007.  godine  na svojoj  27.  sjednici,  sukladno  
prijedlogu  Povjerenstva  Gradske  uprave  i  analize  
Upravnog  odjela  za  komunalni  sustav  utvrdilo  da  
je  na  objavljeni  javni  natječaj  pristigla  jedna  
ponuda  i  to  "Brod-plin" d.o.o.,  Tome  Skalice  4,  
Slavonski  Brod.

Ponuda  "Brod-plin" d.o.o.,  Tome  Skalice 4,  
Slavonski  Brod  potpuna  je  i  zadovoljava  sve  
tražene  uvjete javnog  nadmetanja.

Predlaže  se  Gradskom  vijeću  davanje  
koncesije  za  obavljanje  energetske  djelatnosti  
distribucije  toplinske  energije  u  toplinskim  
sustavima  na  distributivnom  području  grada  
Slavonskog  Broda  na  vrijeme  od  30  godina  i  s  
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4. 5.

Na   temelju  članka  35.  Statuta  grada  Na   temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  
19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  
na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  2008.  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  2008.  
godine,  donosi godine,  donosi

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  Andrije  Lepana  dužnosti  člana  o  imenovanju  Maria  Rubila  na  dužnost  člana  
Odbora  za  predstavke,  pritužbe  i  prijedloge  Odbora  za  predstavke,  pritužbe  i  prijedloge  

građana građana

I. I.

Andrija  Lepan  razrješuje  se  dužnosti  člana  Mario  Rubil  imenuje  se  na  dužnost  člana  
Odbora  za  predstavke,  pritužbe  i  prijedloge  Odbora  za  predstavke,  pritužbe  i  prijedloge  
građana. građana.

II. II.

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

GRADSKO  VIJEĆE GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/08-01/19 Klasa  :  021-01/08-01/19
Urbroj:  2178/01-07-08-01 Urbroj:  2178/01-07-08-02
Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008. Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008.

          Predsjednik           Predsjednik
       Gradskog  vijeća        Gradskog  vijeća
Željko  Rački dipl.iur., v.r. Željko  Rački dipl.iur., v.r.
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6. 7.

Na   temelju  članka  35.  Statuta  grada  Na   temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  
19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  
na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  2008.  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  2008.  
godine,  donosi godine,  donosi

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  Andrije  Lepana  dužnosti  člana  o  imenovanju  Ilijane  Vrbat  Pejić  na  dužnost  
Odbora  za  graditeljstvo,  prostorno  uređenje  i  člana  Odbora  za  graditeljstvo,  prostorno  

zaštitu  okoliša uređenje  i  zaštitu  okoliša

I. I.

Andrija  Lepan  razrješuje  se  dužnosti  člana  Ilijana  Vrbat  Pejić  imenuje  se  na  dužnost  
Odbora  za  graditeljstvo,  prostorno  uređenje  i  člana  Odbora  za  graditeljstvo,  prostorno  uređenje  
zaštitu  okoliša. i  zaštitu  okoliša.

II. II.

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

GRADSKO  VIJEĆE GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/08-01/18 Klasa  :  021-01/08-01/18
Urbroj:  2178/01-07-08-1 Urbroj:  2178/01-07-08-2
Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008. Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008.

          Predsjednik           Predsjednik
       Gradskog  vijeća        Gradskog  vijeća
Željko  Rački dipl.iur., v.r. Željko  Rački dipl.iur., v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  1Strana:  24



8. 9.

Na   temelju  članka  35.  Statuta  grada  Na   temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  
19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  
na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  2008.  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  2008.  
godine,  donosi godine,  donosi

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  prof.dr.sc.  Davorina  o  imenovanju  Ivana  Kovačevića  na  dužnost  
Đanića,dr.med.  dužnosti  člana  Komisije  za  člana  Komisije  za  imenovanje  naselja,  ulica  i  
imenovanje  naselja,  ulica  i  trgova  u  gradu  trgova  u  gradu  Slavonskom  Brodu

Slavonskom  Brodu

I.
I.

Ivan  Kovačević  imenuje s e  na  dužnost  
Prof.dr.sc.  Davorin  Đanić,dr.med.,  člana  Komisije  za  imenovanje  naselja,  ulica  i  

razrješuje  se  dužnosti  člana  Komisije  za  trgova  u  gradu  Slavonskom  Brodu,  umjesto  
imenovanje  naselja,  ulica  i  trgova  u  gradu  prof.dr.sc.  Davorina  Đanića,dr.med.,  koji  je  podnio  
Slavonskom  Brodu,  jer  je  podnio  ostavku  na  ostavku  na  dužnost  člana  Gradskog  vijeća  grada  
dužnost  člana  Gradskog  vijeća  grada  Slavonskog  Slavonskog  Broda.
Broda.

II.
II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
GRADSKO  VIJEĆE GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Klasa  :  021-01/08-01/20

Klasa  :  021-01/08-01/20 Urbroj:  2178/01-07-08-02
Urbroj:  2178/01-07-08-01 Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008.
Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008.

          Predsjednik
          Predsjednik        Gradskog  vijeća
       Gradskog  vijeća Željko  Rački dipl.iur., v.r.
Željko  Rački dipl.iur., v.r.
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10. 11.

Na   temelju  članka  35.  Statuta  grada  Na   temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  
19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  
na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  2008.  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  2008.  
godine,  donosi godine,  donosi

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  prof.dr.sc.  Davorina  o  imenovanju  Ivana  Kovačevića  na  dužnost  
Đanića,dr.med.  dužnosti  člana  Odbora  za  člana  Odbora  za  gospodarstvo  i  komunalno  
gospodarstvo  i  komunalno  gospodarstvo gospodarstvo

I. I.

Prof.dr.sc.  Davorin  Đanić,dr.med.,  Ivan  Kovačević  imenuje se  na  dužnost  
razrješuje  se  dužnosti  člana  Odbora  za  člana  Odbora  za  gospodarstvo  i  komunalno  
gospodarstvo  i  komunalno  gospodarstvo,  jer  je  gospodarstvo,  umjesto  prof.dr.sc.  Davorina  
podnio  ostavku  na  dužnost  člana  Gradskog  vijeća  Đanića,dr.med.  koji  je  podnio  ostavku  na  dužnost  
grada  Slavonskog  Broda. člana  Gradskog  vijeća  grada  Slavonskog  Broda.

II. II.

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

GRADSKO  VIJEĆE GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/08-01/21 Klasa  :  021-01/08-01/21
Urbroj:  2178/01-07-08-1 Urbroj:  2178/01-07-08-2
Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008. Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008.

          Predsjednik           Predsjednik
       Gradskog  vijeća        Gradskog  vijeća
Željko  Rački dipl.iur., v.r. Željko  Rački dipl.iur., v.r.
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12. 13.

Na   temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.,  10/05.,  2/06.  i  
19/07.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  
na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  2008.  
godine,  donosi

ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Izvješća  Mandatne  komisije  o  
podnesenoj  ostavci  prof.dr.sc.  Davorina  

Đanića,dr.med.,  na  dužnost  člana  Gradskog  
vijeća  i  započinjanju  dužnosti  zamjeniku  

člana

I.

Gradsko  vijeće  usvaja  Izvješće  Mandatne  
komisije  o  podnesenoj  ostavci  izabranog  člana  
Gradskog  vijeća  na  stranačkoj  listi  HNS-a,  
prof.dr.sc.  Davorina  Đanića,dr.med.  izabranog  na  
izvanrednim  izborima  za  Gradsko  vijeće,  
održanim  18.  ožujka  2007.  godine.

Politička  stranka  HNS  kojoj  pripada  
prof.dr.sc.  Davorin  Đanić,dr.med.,  određuje  da  
prof.dr.sc.  Davorina  Đanića,dr.med.  zamjenjuje  
neizabrani  kandidat  sa  stranačke  liste  Hrvatske  
narodne  stranke,  Ivan  Kovačević.

Slijedom  navedenog  ispunjeni  su  zakonski  
uvjeti  da  započne  mandat  Ivanu  Kovačeviću  na  
dužnost  člana  Gradskog  vijeća.

II.

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

GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/08-01/17
Urbroj:  2178/01-07-08-1
Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008.

          Predsjednik
       Gradskog  vijeća
Željko  Rački dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 35. Statuta grada 
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br.14/01., 10/05., 2/06. i 19/07.), 
a u svezi članka 104. Poslovnika Gradskog vijeća 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br.4/94., 11/96., 3/01., 6/01. i 1/06.), Gradsko vijeće 
na svojoj 8. sjednici održanoj  25. siječnja 2008. 
godine donosi

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA 

grada  Slavonskog  Broda
za 2008. godinu

OPĆE ODREDBE

I.

Ovim Programom rada okvirno se utvrđuju 
aktivnosti Gradskog vijeća u 2007. godini, vezano za 
ostvarenje njegovih zadaća iz samoupravnog 
djelokruga propisanih Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom grada 
Slavonskog Broda i drugim propisima, a osobito u 
odnosu na poslove: lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana (uređenje 
naselja i stanovanja, urbanističko planiranje, briga o 
djeci, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje, 
komunalna, gospodarska i druga djelatnost).

II.

U okviru samoupravnog djelokruga, 
Gradsko vijeće će tijekom godine pratiti i odlučivati 
o pitanjima daljnjeg razvoja i unapređenja lokalne 
samouprave, te normativno regulirati pravna, 
ekonomska i druga pitanja, bitna za kvalitetno i 
efikasno izvršavanje svih zadaća koje zakon stavlja 
pred lokalnu samoupravu.

III.

U cilju što kvalitetnijeg ostvarenja uloge 
grada Slavonskog Broda u okviru lokalne 
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samouprave u Republici Hrvatskoj, grad Slavonski 2.   IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG 
Brod će putem svog predstavničkog tijela nastojati URBANISTIČKOG PLANA GRADA 
biti aktivan čimbenik i ostvarivati dobru suradnju sa SLAVONSKOG BRODA
svojim izvršnim tijelom  Poglavarstvom, Brodsko-
posavskom županijom i Hrvatskim saborom putem Plan je u završnoj fazi, a temelji se na 
saborskih zastupnika i drugih relevantnih institucija, postojećem Generalnom urbanističkom planu grada 
političkim strankama, te svim drugim osobama za Slavonskog Broda i starom Zakonu o prostornom 
koje procjeni da suradnja može dati određene uređenju (NN br. 30/94,68/98,61/00,32/02 i 100/04).
rezultate od interesa za grad Slavonski Brod.

Ostvarujući svoju funkciju nadzora ukupnog Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 
materijalnog i financijskog poslovanja grada prostorno uređenje
Slavonskog Broda, poduzimat će sve mjere i Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
aktivnosti za zakonito i ispravno trošenje Rok rasprave: veljača 2008. godine
proračunskih sredstava.

3.   IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENI 
IV. URBANISTIČKI PLAN “ŠESTINAC”

Gradsko vijeće će svoje djelovanje nastojati Plan je u završnoj fazi, a temelji se na 
što vjerodostojnije približiti građanima putem postojećem Generalnom urbanističkom planu grada 
medija, web stranice i drugih oblika informiranja. Slavonskog Broda i starom Zakonu o prostornom 

Svoju djelatnost obavljat će po načelu uređenju (NN br. 30/94,68/98,61/00,32/02 i 100/04).
javnosti, te se zalagati za provedbu Zakona o pravu 
na pristup informacijama i na drugi način svoj rad i Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 
akte učiniti dostupnim javnosti. prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok rasprave: veljača 2008. godine

V.

1.   PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU 4.   URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 
KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE “ĐURO ĐAKOVIĆ”
ENERGETSKE DJELATNOSTI 
DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJE U Plan je u završnoj fazi, a temelji se na 
TOPLINSKIM SUSTAVIMA NA postojećem Generalnom urbanističkom planu grada 
DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU GRADA Slavonskog Broda i starom Zakonu o prostornom 
SLAVONSKOG BRODA uređenju (NN br. 30/94,68/98,61/00,32/02 i 100/04).

Javni natječaj za dodjelu koncesije raspisan Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 
je 5. prosinca 2007. godine. Na temelju javnog prostorno uređenje
natječaja i izvršene analize Gradsko poglavarstvo Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke o Rok rasprave: veljača 2008. godine
izboru koncesionara.

5.   IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NATJEČAJU 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav ZA STUDENTE ZA ŠKOLSKU 2007./2008. 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo GODINU
Rok rasprave: siječanj 2008. godine

Pravilnikom o načinu i uvjetima pružanja 
potpore studentima grada Slavonskog Broda 
donesenim na Gradskom vijeću 12. srpnja 2002. 
godine, te izmjenama i dopunama ovog Pravilnika od 
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9.prosinca 2005.godine utvrđeni su načini i uvjeti 129/05.) i članka 48. Zakona o predškolskom odgoju 
pod kojima se mogu koristiti sredstva Proračuna i naobrazbi ("Narodne novine Republike Hrvatske" 
grada za potporu u školovanju studenata s područja br. 10/97.), izvješće o ostvarenim programima u 
grada Slavonskog Broda. predškolskom odgoju se podnose radi praćenja 

Sredstva za pružanje potpore studentima realizacije obveza iz gore navedenih zakona, a u 
osiguravaju se u Proračunu grada, a ovise o visini smislu zadovoljavanja potreba stanovništva u 
planiranih Proračunskih sredstava namijenjenih za području predškolskog odgoja.
studente. Ad.2. Temeljem članka 11. Zakona o 

Ovo izvješće dostavlja se na raspravu i osnovnom školstvu ("Narodne novine Republike 
predstavničkom tijelu. Hrvatske" br. 69/03.), izvješće se podnosi radi 

praćenja realizacije obveza iz naprijed navedenog 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Zakona, a u smislu zadovoljavanja potreba 
djelatnosti stanovništva u području osnovnog školstva, te 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo realizacije drugih programa naobrazbe. 
Rok rasprave: veljača 2008. godine Ad.3. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 

("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 73/97, 
59/01, 82/01 i 103/03.), izvješće o ostvarenim 

6.   IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG programima na području socijalne skrbi podnosi se 
POGLAVARSTVA OD TRAVNJA DO radi praćenja i uvida u ovo područje i realizacije 
PROSINCA 2007. GODINE programa javnih potreba za 2007. godinu. 

Ad.4. Temeljem članka 1. Zakona o 
Sukladno članku 50. Zakona o lokalnoj i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 47/90, 27/93.), 
novine Republike Hrvatske" br. 33/01/ Poglavarstvo izvješće se podnosi radi praćenja realizacije 
je odgovorno Gradskom vijeću za svoj rad i za programa javnih potreba iz područja kulture u gradu 
odluke koje donosi. Poglavarstvo je obvezno na Slavonskom Brodu i njegove realizacije u 2007. 
zahtjev Gradskog vijeća izvijestiti Vijeće o svom godini.
radu, o izvršavanju i provedbi akata iz svoga Ad.5. Temeljem članka 17. Zakona o 
djelokruga i djelokruga Vijeća, te o drugim tehničkoj kulturi ("Narodne novine Republike 
pitanjima. Hrvatske" br. 76/93 i 11/94.), izvješće o ostvarenim 

potrebama u tehničkoj kulturi u 2006. godini podnosi 
Nositelj izrade: Upravni odjeli i službe grada se radi praćenja realizacije izvršenih programa, a 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo sukladno donesenom  Programu javnih potreba u 
Rok rasprave: veljača 2008. godine tehničkoj kulturi za 2007. godinu.

Ad.6. Temeljem članka 39. stavak 2. 
Zakona o športu ("Narodne novine Republike 

7.   IZVJEŠĆE O OSTVARENIM Hrvatske" br. 24/01.), podnosi se izvješće o 
PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA U ostvarenim programima u športu grada Slavonskog 
DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 2007. Broda u 2006. godini, a sukladno donesenom 
GODINI: Programu javnih potreba u športu grada za 2007. 
- predškolski odgoj godinu.
- školstvo
- socijalna skrb Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
- kultura djelatnosti
- tehnička kultura Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
- šport Rok rasprave: ožujak 2008. godine

Ad.1. Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine Republike Hrvatske" br. 33/01, 60/01 i 
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8.   ODLUKA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
N A Č I N U  F I N A N C I R A N J A  djelatnosti
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA U Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
OSNOVNOM ŠKOLSTVU NA PODRUČJU Rok rasprave: ožujak 2008. godine
GRADA  SLAVONSKOG BRODA U 2008. 
GODINI 10.   ODLUKA O OPERATIVNOM PLANU 

RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I 
Na temelju odredbi Zakona o osnovnom USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 

školstvu ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. ODRŽAVANJA OSNOVNIH ŠKOLA U 2007. 
69/03.  pročišćeni tekst i 76/05.), Vlada Republike GODINI
Hrvatske donosi Odluku o kriterijima, mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje Prema Vladinim odlukama o kriterijima i 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba u mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
osnovnom školstvu za svaku godinu, odnosno donosi financiranje minimalnog standarda javnih potreba u 
Odluku o načinu, kriterijima i mjerilima financiranja osnovnim školama u 2008. godini, nadležno tijelo, 
decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu. Gradsko vijeće donosi Odluku o operativnom planu 

Na osnovu točke VII. Vladine Odluke, a rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
sukladno Zakonu o osnovnom školstvu, Gradsko investicijskog održavanja osnovnih škola grada 
vijeće donosi Odluku o načinu, kriterijima i Slavonskog Broda, te isti dostavlja nadležnom 
mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija u ministarstvu. 
osnovnom školstvu na području grada Slavonskog Ovom odlukom specificiraju se škole, namjene i 
Broda. iznosi sredstava za pojedinu školu, a na osnovi 

operativnih planova u 2008. godini.
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo djelatnosti
Rok rasprave: ožujak 2008. godine Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo

Rok rasprave: ožujak 2008. godine
9.   ODLUKA O NABAVCI PROIZVEDENE 
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA 11.   IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI NA 
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA 
U  O S N O V N O M  Š K O L S T V U  G R A D A U 2007. GODINI 
SLAVONSKOG BRODA

Sukladno članku 8. i 9. Zakona o policiji 
Temeljem Vladine Odluke o kriterijima i ("Narodne novine" Republike Hrvatske br. 129/00), 

mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za Policijska uprava najmanje jednom godišnje 
financiranje minimalnog standarda javnih potreba informira predstavničko tijelo o stanju i pitanjima 
osnovnog školstva u 2007. godini ("Narodne novine zaštite života i osobne sigurnosti ljudi, zaštite 
Republike Hrvatske" br. 144/05.), Gradsko vijeće imovine, kriminaliteta, javnom redu i miru kao i o 
donosi Odluku o nabavci proizvedene dugotrajne drugim pitanjima iz djelokruga Policijske uprave.
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini u kojem se planiraju kapitalni projekti Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i 
osnovnog školstva koji će se realizirati u tekućoj Policijska uprava
godini. Odluka mora sadržavati škole na koje se Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
odnose ulaganja, vrstu i opis ulaganja, ukupno Rok rasprave: ožujak 2008. godine
planirani iznos potreban za realizaciju svih ulaganja 
obuhvaćenih projektom i planirani iznos sredstava u 
2008. godini. Ista se dostavlja nadležnom 
ministarstvu do 31. ožujka 2008. godine.
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12.   IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA U 14.    IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE 
VLASNIŠTVU  GRADA ZA 2007. GODINU ZAJEDNICE grada ZA 2007. GODINU

- Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" Grad Slavonski Brod je osnivač Turističke 
- Gradska knjižnica zajednice grada Slavonskog Broda. Sukladno 
- Kazališno-koncertna dvorana Ivana odredbama Zakona o turističkim zajednicama, 

Brlić-Mažuranić turističke zajednice županija i gradova podnose 
- Galerija umjetnina grada Slavonskog godišnja izvješća o svom radu osnivaču. 

Broda Pored vlastitih prihoda Turistička zajednica 
- Ustanova za gospodarenje športskim grada Slavonskog Broda ostvaruje prihod iz 

objektima u vlasništvu grada Slavonskog Proračuna grada. Sukladno tome podnosi se izvješće 
Broda o radu i financijsko izvješće  s prikazom ukupnog 

stanja i poduzetim aktivnostima od strane Turističke 
Sukladno članku 12. stavak 3. Zakona o zajednice grada s prijedlogom mjera za poboljšanje 

ustanovama ("Narodne novine Republike Hrvatske" ukupne turističke ponude grada. Izvješće se podnosi i 
br. 76/93), jedinica lokalne samouprave osniva predstavničkom tijelu.
ustanove odlukom svog predstavničkog tijela. 
Ustanove čiji je osnivač grad Slavonski Brod kao i Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i 
ustanove koje se financiraju iz  Gradskog proračuna Turistička zajednica grada
obvezne su godišnji izvještaj o svom radu s Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
financijskim izvješćem dostaviti jedinici lokalne Rok rasprave: ožujak 2008. godine
samouprave.

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 15.   IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
djelatnosti GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2007. 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo GODINU
Rok rasprave: ožujak 2008. godine

Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave 
13.   IZVJEŠĆE O DECENTRALIZIRANIM mora dostaviti Ministarstvu financija i Državnom 
FUNKCIJAMA OSNOVNIH ŠKOLA NA uredu za reviziju prijedlog godišnjeg obračuna 
PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA proračuna do 31. ožujka tekuće godine, a u roku od 15 
U 2007. GODINI dana nakon što ga je usvoji njegovo predstavničko 

tijelo o tome izvještava Ministarstvo financija.
Osnivač osnovnih škola na području grada, 

sukladno Zakonu o osnovnom školstvu je grad Nositelj izrade: Računovodstveno-financijska 
Slavonski Brod, a osnivačka prava, grad konzumira služba
putem svojih tijela grada. Slijedom pravnih činjenica Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
sve ustanove, pa tako i obrazovanje, imaju obvezu Rok rasprave: ožujak 2008. godine
izvijestiti Gradsko vijeće o svom financijskom 
poslovanju, jer Gradsko vijeće donosi odluku o 16.   IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
kriterijima za financiranje decentraliziranih funkcija ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 
i planove rashoda za nabavu dugotrajne imovine i KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. 
kapitalna ulaganja iz decentraliziranih sredstava u GODINU
osnovnim školama.

Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 
djelatnosti samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo program održavanja komunalne infrastrukture za 
Rok rasprave: ožujak 2008. godine komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, 

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje 
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javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, Rok rasprave: ožujak 2007. godine
održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta. 
Poglavarstvo je dužno do kraja ožujka svake godine 
podnijeti izvješće o izvršenju ovoga programa za 19.  IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE 
prethodnu kalendarsku godinu. POSTROJBE ZA 2006. GODINU

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav Sukladno članku 8. Zakona o vatrogastvu 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 106/99.), 
Rok rasprave: ožujak 2008. godine Javnu vatrogasnu postrojbu svojom odlukom osniva 

Poglavarstvo grada sukladno svoji planovima zaštite 
od požara kao javnu ustanovu jedinice lokalne 

17.   IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA samouprave. Javna vatrogasna postrojba grada 
G R A D N J E  O B J E K ATA I  U R E Đ A J A Slavonskog Broda osnovana je Odlukom 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. Poglavarstva 23. prosinca 1999. godine. 
GODINU Poglavarstvo je svojom Odlukom utvrdilo poslove i 

broj profesionalnih vatrogasaca ove postrojbe 
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom sukladno planovima zaštite od požara i Zakonu o 

gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne vatrogastvu. Javna vatrogasna postrojba grada 
samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i Slavonskog Broda sukladno Zakonu podnosi 
izvorima financiranja donosi Program gradnje osnivaču Izvješće o svom radu zajedno s 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. financijskim izvješćem za proteklu godinu. 
Poglavarstvo je dužno do kraja ožujka svake godine 
podnijeti predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša i 
ovog Programa za prethodnu kalendarsku godinu. Javna vatrogasna postrojba

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav Rok rasprave: travanj 2008. godine
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok rasprave: ožujak 2008. godine

20. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE 
ZAJEDNICE  GRADA ZA 2006. GODINU

18.  DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU 
KANDIDATA PO RASPISANOM JAVNOM Sukladno članku 16. Zakona o vatrogastvu 
POZIVU ZA JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna 

društva u gospodarstvu udružuju se u Vatrogasnu 
Sukladno Odluci o javnim priznanjima i zajednicu grada. Vatrogasna zajednica je 

nagradama ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske dragovoljna, stručna i humanitarna udruga Javne 
županije" br.13/98.), Gradsko poglavarstvo vatrogasne postrojbe i DVD-a osnovana radi 
raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata za promicanja interesa vatrogastva i ostvarivanja svojih 
dodjelu javnih priznanja i nagrada grada Slavonskog temeljnih načela i ciljeva (provedba preventivnih 
Broda. Javna priznanja i nagrade našeg grada su : mjera u zaštiti od požara i spašavanja ljudi i imovine 
Povelja počasnog građanina, Zlatna čaplja, Štit ugroženih požarom, eksplozijom i dr. nesrećama, 
Berislavića i Grb grada Slavonskog Broda. Javna postizanje optimalne razine zaštite ljudi od požara, 
priznanja i nagrade dodjeljuju se za Dan grada 16. prirodnih nepogoda). Sukladno Zakonu Vatrogasna 
svibnja. Odluku o dobitnicima javnih priznanja i zajednica grada je dužna podnijeti godišnji izvještaj 
nagrada na prijedlog Odbora za javna priznanja i o radu zajedno s financijskim izvješćem koji će 
nagrade donosi Gradsko vijeće. sadržavati prikaz stanja ove zajednice, način 

obavljanja zadaća u smislu zakona te financijsko 
Nositelj izrade: Odbor za javna priznanja i nagrade i izvješće za proteklu godinu.
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Odbor za javna priznanja i nagrade Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša i 
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vatrogasna zajednica Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Rok rasprave: travanj 2008. godine
Rok rasprave: travanj 2008. godine

24.   DETALJNI PLAN UREĐENJA 
“STAMBENO -POSLOVNOG BLOKA 

21.  IZVJEŠĆE DRŽAVNE REVIZIJE O SLAVONIJA I - ISTOK”
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZA 2007. 
GODINU Plan je  ugovoren i u izradi nacrta prijedloga 

plana, a temelji se na Izmjenama i dopunama 
Sukladno odredbama Zakona o državnoj Generalnog urbanističkog plana grada Slavonskog 

reviziji, Područni ured za reviziju obavit će kontrolu Broda i novom Zakonu o prostornom uređenju i 
gradskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o gradnji (NN br. 76/07).
tome izvijestiti predlagatelja Proračuna  Gradsko 
poglavarstvo. Gradsko poglavarstvo izvijestit će Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 
predstavničko tijelo o nalazu revizije i eventualno prostorno uređenje
naloženim mjerama. Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo

Rok rasprave: travanj 2008. godine
Nositelj izrade: Državni ured za reviziju
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok rasprave: travanj 2008. godine 25.   IZVJEŠĆE O POSLOVANJU 

TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU 
22.  RAZVOJ ZONE MALOG grada  ZA 2007.  GODINU
GOSPODARSTVA - INFORMACIJA 

Grad Slavonski Brod je 100% vlasnik 
Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj trgovačkih društava Toplina d.o.o., Brod-plin d.o.o., 

(regionalnoj) samoupravi, gradovi i općine u obvezi Komunalac d.o.o. a većinski vlasnik u Vodovod 
su osigurati uvjete za nesmetan razvitak d.o.o, Poduzetničkom inkubatoru Brodin i 15% 
gospodarskih djelatnosti. Za poticanje gospodarskog Slobodnoj zoni Đuro Đaković d.o.o. i 25% 
razvoja grada, te stvaranja boljih uvjeta poslovanja Posavskoj Hrvatskoj. Sukladno Zakonu o 
poduzetnika, jedno od važnih pitanja su izrade trgovačkim društvima članovi društva imaju pravo 
prostorno-planskih dokumenata i rješavanje pitanja tražiti i dobiti na uvid redovita financijska izvješća o 
poslovnih prostora. stanju i poslovanju društva.

Stoga se nameće potreba pripreme i izrade Ovakva izvješća o poslovanju i financijska 
odgovarajuće informacije. izvješća društava razmatra Gradsko vijeće, uz 

podnesene prijedloge i stavove Gradskog 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo poglavarstva.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok rasprave: travanj 2008. godine Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
23.   URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA Rok rasprave: svibanj 2008. godine
“BJELIŠ - ZAPAD”

Plan je u ugovoren i u izradi nacrta 26.    IZVJEŠĆE O GOSPODARENJU 
prijedloga plana, a temelji se na Izmjenama i STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM I 
dopunama Generalnog urbanističkog plana grada ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA 
Slavonskog Broda i novom Zakonu o prostornom SLAVONSKOG BRODA
uređenju i gradnji (NN br. 76/07).

Grad Slavonski Brod je vlasnik i gospodari 
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i znatnim brojem stambenih i poslovnih prostora. 
prostorno uređenje Poslovni prostori su vrlo bitan čimbenik ukupnog 
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razvitka jedinice lokalne samouprave, jer se Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 
zakupninama poslovnih prostora stječe dobit, a kroz prostorno uređenje
politiku poslovnih prostora utječe na gospodarski Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
razvitak. Rok rasprave: lipanj 2008. godine

U smislu toga dat će se odgovarajuće 
izvješće o gospodarenju stambenim i poslovnim 
prostorima u vlasništvu grada Slavonskog Broda. 30.   IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

GRADA ZA I.-VI. MJESEC 2007. GODINE
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Sukladno članku 124. i 125. Zakona o 
Rok rasprave: svibanj 2008. godine Proračunu ("Narodne novine Republike Hrvatske" 

br. 96/03.), Gradsko poglavarstvo priprema 
27.   URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA  polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada i 
“POVIJESNA URBANISTIČKA CJELINA podnosi predstavničkom tijelu do 5. kolovoza tekuće 
GRADA S  GRADSKOM TVRĐAVOM” proračunske godine.

Plan je u završnoj fazi, a temelji se na Nositelj izrade: Računovodstveno-financijska 
Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog služba
plana grada Slavonskog Broda i novom Zakonu o Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07). Rok rasprave: srpanj 2008. godine

Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 
prostorno uređenje 31.   URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo “ULICA IVANA CANKARA  ZAPAD”
Rok rasprave: svibanj 2008. godine                                     

Plan ugovoriti, a temelji se na Izmjenama i 
dopunama Generalnog urbanističkog plana grada 

28. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA Slavonskog Broda i Zakonu o prostornom uređenju i 
“ŠPORTSKO REKREACIONI CENTAR gradnji (NN br. 76/07).
VIJUŠ"
                                     Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 

Plan je ugovoren i u izradi nacrta prijedloga prostorno uređenje
plana, a temelji se na Izmjenama i dopunama Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Generalnog urbanističkog plana grada Slavonskog Rok rasprave: srpanj 2008. godine
Broda i novom Zakonu o prostornom uređenju i 
gradnji (NN br. 76/07).

32.   DETALJNI PLAN UREĐENJA 
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i “PRODUŽENA BOROVSKA ULICA”
prostorno uređenje
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo - nacrt prijedloga 
Rok rasprave: svibanj 2008. godine                                      

Plan ugovoriti, a temelji se na Izmjenama i 
dopunama Generalnog urbanističkog plana grada 

29.   DETALJNI PLAN UREĐENJA “NOVO Slavonskog Broda i Zakonu o prostornom uređenju i 
NASELJE U MO JOSIP RIMAC ” gradnji (NN br. 76/07).

                                     
Plan ugovoriti, a temelji se na Izmjenama i Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 

dopunama Generalnog urbanističkog plana grada prostorno uređenje
Slavonskog Broda i Zakonu o prostornom uređenju i Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
gradnji (NN br. 76/07). Rok rasprave: srpanj 2008. godine.
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33.   DETALJNI PLAN  UREĐENJA Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo
      “BUDAINKA  HAK - SLAVONIJATRANS “ Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
                                   Rok rasprave: rujan 2008. godine

Plan ugovoriti, a temelji se na Izmjenama i 
dopunama Generalnog urbanističkog plana grada 
Slavonskog Broda i Zakonu o prostornom uređenju i 36.  ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI BODA ZA 
gradnji (NN br. 76/07). OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i O d r e d b o m  č l a n k a  2 5 .  Z a k o n a  o  
prostorno uređenje komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Republike Hrvatske" br. 26/03.), određeno je da se 
Rok rasprave: kolovoz 2008. godine vrijednost boda za obračun komunalne naknade za 

sljedeću godinu određuje odlukom predstavničkog 
tijela jedinice lokalne samouprave do kraja 

34.   IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE studenoga tekuće godine a nakon donošenja Odluke 
OKOLIŠA U GRADU SLAVONSKOM BRODU o komunalnoj naknadi.

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav
(regionalnoj) samoupravi određeno je da jedinice Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
lokalne samouprave između ostalih poslova Rok rasprave: rujan 2008. godine
obavljaju i poslove lokalnog značaja koji se osobito 
odnose na zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. 
Izvješće će sadržavati prikaz ukupnog stanja na 37.   IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA U 
zaštiti okoliša, uvjete i nadzor obavljanja ove zaštite VLASNIŠTVU  GRADA ZA 
te druga pitanja s prijedlozima mjera za poboljšanje. I.-VI. MJESEC 2008. GODINE

Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša Sukladno Uredbi o računovodstvu 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Proračuna i Pravilniku o financijskom izvještavanju 
Rok rasprave: rujan 2008. godine u proračunskom računovodstvu proračunski 

korisnici  jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave financijska izvješća dostavljaju 

35.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU nadležnoj jedinici lokalne samouprave i instituciji 
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU nadležnoj za obradu podataka. Financijski izvještaji 
GRADA ZA   I. DO VI. MJESEC 2008. GODINE se sastavljaju za razdoblje od 1.siječnja do 31. 

ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 
Grad Slavonski Brod je 100% vlasnik 30. rujna za proračunsku godinu.

trgovačkih društava Toplina d.o.o., Brod-plin d.o.o., Ovo Izvješće obuhvaća polugodišnje 
Komunalac d.o.o. a većinski vlasnik u Vodovodu razdoblje kojim se prikazuju podaci o radu i 
d.o.o., Poduzetničkom inkubatoru Brodin, financijskom poslovanju ustanova za I. do VI. 
Slobodnoj zoni Đuro Đaković d.o.o. 15% i mjesec 2008. godine.
Posavskoj Hrvatskoj 25%. Sukladno Zakonu o 
trgovačkim društvima članovi društva imaju pravo Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
tražiti i dobiti na uvid redovita financijska izvješća o djelatnosti
stanju i poslovanju društva. Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo

Ovakva izvješća o poslovanju i financijska Rok rasprave: rujan 2008. godine
izvješća društava razmatra Gradsko vijeće, uz 
podnesene prijedloge i stavove Gradskog 
poglavarstva.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   35Broj:  1



38. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA gospodarstva.
“BJELIŠ - ISTOK”
                                     Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo

Plan ugovoriti, a temelji se na Izmjenama i Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Rok rasprave: listopad 2008. godine
Slavonskog Broda i novom Zakonu o prostornom 
uređenju i gradnji (NN br. 76/07).

42.    PRIJEDLOG PROGRAMA ČIŠĆENJA I 
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i ODRŽAVANJA JAVNIH i ZELENIH 
prostorno uređenje POVRŠINA U   GRADU SLAVONSKOM 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo BRODU ZA 2009. GODINU
Rok rasprave: rujan 2008. godine

S u k l a d n o  Z a k o n u  o  k o m u n a l n o m 
39. DETALJNI PLAN UREĐENJA gospodarstvu Gradsko vijeće donosi Program 
“TRŽNICA” čišćenja i održavanja javnih i zelenih površina za 
                        2009. godinu, temeljem kojeg se obavljanje ove 

Plan ugovoriti, a temelji se na Izmjenama i djelatnosti povjerava TD Komunalac. Prijedlog 
dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Programa Gradskom vijeću predlaže Gradsko 
Slavonskog Broda i Zakonu o prostornom uređenju i poglavarstvo.
gradnji (NN br. 76/07).

Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
prostorno uređenje Rok rasprave: studeni 2008. godine
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok rasprave: rujan 2008. godine

43.   PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA  I 
UREĐAJA KOMUNALNE 

40.   DETALJNI PLAN UREĐENJA INFRASTRUKTURE U 2009.   GODINI
“PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA - JUG 
” Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 
Plan ugovoriti, a temelji se na Izmjenama i samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi 

dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Program održavanja komunalne infrastrukture za 
Slavonskog Broda i Zakonu o prostornom uređenju i komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, 
gradnji (NN br. 76/07). održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje 

javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, 
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta. 
prostorno uređenje
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav
Rok rasprave: listopad 2008. godine Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo

Rok rasprave: studeni 2008. godine

41.   IZVJEŠĆE O STANJU U 
GOSPODARSTVU GRADA 44.   PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I

UREĐAJA KOMUNALNE
Izvješće će obuhvatiti prikaz opće  INFRASTRUKTURE U 2009.  GODINI

gospodarske situacije s pregledom ostvarenih 
financijskih rezultata poslovanja poduzetnika iz Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom 
gospodarstva grada, kretanje industri jske gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 
proizvodnje i druga pitanja od značaja za stanje samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i 
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izvorima financiranja donosi Program gradnje Rok rasprave: studeni 2008. godine
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku 
godinu.

47.   PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav ZA 2009. GODINU
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok rasprave: studeni 2008. godine Sukladno članku 104. Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća, Programom rada Gradskog vijeća 
utvrđuju se zadaci i poslovi Gradskog vijeća, 

45.   NACRT ODLUKE O PRORAČUNU odnosno sadržaj i način njihovog ostvarivanja, te 
GRADA  ZA 2009. GODINU oblici suradnje s organizacijama, ustanovama i 

građanima. Predlagač ovog materijala prema 
Sukladno članku 30. Zakona o proračunu Gradskom vijeću je Gradsko poglavarstvo.

upravno tijelo za financije izrađuje nacrt proračuna i 
konsolidirani proračun jedinice lokalne samouprave, Nositelj izrade: Upravni odjeli i službe
te ga dostavlja Gradskom poglavarstvu, a Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Poglavarstvo utvrđuje prijedlog proračuna i Rok rasprave: prosinac 2008. godine
dostavlja ga predstavničkom tijelu na donošenje do 
15. studenoga tekuće godine. Slijedom ovoga, 
predstavničko tijelo treba donijeti Proračun za 2009. 48. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 
godinu  do konca prosinca 2008. godine. “GOSPODARSKO PROIZVODNA ZONA 

CIGLANA”
Nositelj izrade: Računovodstveno-financijska                                     
služba Plan ugovoriti, a temelji se na Izmjenama i 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo dopunama Generalnog urbanističkog plana grada 
Rok rasprave: studeni 2008. godine Slavonskog Broda i Zakonu o prostornom uređenju i 

gradnji (NN br. 76/07).
46.   PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH 
POTREBA U DRUŠTVENIM  Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 
 DJELATNOSTIMA  ZA  2008.   GODINU prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
- predškolski odgoj Rok rasprave: prosinac 2008. godine
- školstvo
- socijalna skrb
- kultura 49. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 
- tehnička kultura “BRODSKI VAROŠ - JUG”
- šport                                      

Plan ugovoriti, a temelji se na Izmjenama i 
Program javnih potreba donosi Gradsko dopunama Generalnog urbanističkog plana grada 

vijeće na prijedlog Poglavarstva zajedno s Slavonskog Broda i Zakonu o prostornom uređenju i 
Proračunom. U smislu navedenog zakoni koji gradnji (NN br. 76/07).
uređuju pojedine društvene djelatnosti, obvezuje 
jedinice lokalne samouprave na donošenje Programa Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo i 
javnih potreba koje se odnose na predškolski odgoj, prostorno uređenje
školstvo, socijalnu skrb, kulturu, tehničku kulturu i Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
šport. Rok rasprave: prosinac 2008. godine

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
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50. KADROVSKA PITANJA - akti  Poglavarstva:

Gradsko poglavarstvo će tijekom 2008. 
godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim 14.
nadležnostima, raspravljati i odlučivati o 
konkretnim prijedlozima izbora i imenovanja.

Na  temelju  članka  12.  stavak  2.  Uredbe  o  
Nositelj izrade: Tajništvo Gradskog vijeća uredskom  poslovanju  ("Narodne  novine"  br.  
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo i Odbor za izbor 38/87,  42/88.  i  75/93.)  i  članka  5.  Pravilnika  o  
i imenovanja jedinstvenim  klasifikacijskim  oznakama  i  
Rok rasprave: tijekom cijele godine 2008. godine brojčanim  oznakama  stvaratelja  i  primatelja  akata  

("Narodne  novine"  br.  38/87,  42/88.  i  75/93.)  i  
članka  49.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  

PROVEDBENE ODREDBE ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  
br.  14/01.,  10/05.  i  2/06.),  Gradsko  poglavarstvo  

VI. je  na  svojoj  28.  sjednici  održanoj  10. siječnja  
2008.  godine,  donijelo

Osim tema sadržanih u poglavlju V. Gradsko 
vijeće će raspravljati i odlučivati o svim drugim PLAN
pitanjima koja iz bilo kojeg razloga u ovom 
Programu nije moguće preciznije iskazati, a u danom izmjena  i  dopuna  Plana  klasifikacijskih  
trenutku bit će aktualna za grad Slavonski Brod. oznaka  i  brojčanih  oznaka  stvaratelja  i  

primatelja  akata  upravnih  odjela  i  službi  
grada  Slavonskog  Broda  za  2008.  godinu

VII.

Ovaj Program rada donosi se za razdoblje Članak  1.
siječanj  prosinac 2008. godine, a objavit će se u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije". Člankom  3.  Plana  klasifikacijskih  oznaka  

i  brojčanih  oznaka  stvaranja  i  primanja  akata  
GRADSKO  VIJEĆE upravnih  odjela  i  službi  grada  Slavonskog  Broda,  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Kalsa:021-01/07-01/839,  Urbroj:2178/01-07-08-4,  
od  31.  prosinca  2007.  godine,  mijenja  se  i  glasi:

Klasa  .  021-01/08-01/25
Urbroj:  2178/01-07-08-2 Ovim  Planom  utvrđuju  se  i  brojčane  
Slavonski  Brod,  25.  siječnja  2008. oznake  unutarnjih  ustrojstvenih  jedinica  Gradske  

uprave,  sukladno  Odluci  o  ustrojstvu  Gradske  
Predsjednik uprave  i  Pravilnika  o  unutarnjem  redu  kako  

         Gradskog  vijeća slijedi:
Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

Brojčana
oznaka

1. Gradonačelnik 01
2. Zamjenici  gradonačelnika 02
3. Ured  za  odnose  s  javnošću  

i  protokol 03
4. Upravni  odjel  za  društvene  

djelatnosti 04
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5. Upravni  odjel  za  poslova  i  javne  nabave,  u  neupravnim  
gospodarstvo 05 predmetima  dodaje s e  klasifikacijska  oznaka  031-

6. Služba  za  graditeljstvo  i 07-01-Tjelesna  i  tehnička  zaštita,  s  rokom  
prostorno  uređenje 06 čuvanja  5  godina.

7. Tajništvo  grada 07
8. Upravni  odjel  za  financije

i  Proračun 08 Članak  3.
9. Upravni  odjel  za

komunalni  sustav 09 Ovaj  Plan  stupa  na  snagu  danom  
10. Služba  za  izdavanje  dozvola objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

i  akata  u  provedbi  dokumenata posavske  županije".
prostornog  uređenja 10

11. Služba  za  unutarnju GRADSKO  POGLAVARSTVO
reviziju 11 GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

12. Upravni  odjel  za  zaštitu  
okoliša 12 Klasa  :  021-01/07-01/839

13. Javna  vatrogasna  postrojba 13 Urbroj:  2178/01-07-08-5
14. Ured  za  informatiku  i Slavonski  Brod,  10.  siječnja  2008.

telekomunikacije 14
15. Opći,  pravni  i  kadrovski             Predsjednik

poslovi  i  javna  nabava 15 Gradskog  poglavarstva
          Mirko  Duspara,dr.med., v.r.

Članak  2.

U  okviru  općih,  pravnih  i  kadrovskih  
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1. Članak  2.

Naknada  za  korištenje  mrtvačnice  prilikom  
Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  održavanja  pogreba  utvrđuje  se  u  iznosu  od  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  250,00 kuna.
novine"  br.  33/01,  60/01. - vjerodostojno  tumačenje  Naknada  iz  prethodnog  stavka  plaća  se  u  
i  129/05.),  članka  33.  Statuta  općine  Donji  roku  8  dana  od  dana  korištenja  mrtvačnice.
Andrijevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  7/04.  i  13/05.)  i  članka  17.  Odluke  
o  upravljanju  grobljima  na  području  općine  Donji  Članak  3.
Andrijevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  1/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Naknada  iz  članka  2.  Odluke  prihod  je  
Donji  Andrijevci  na  50.  sjednici  održanoj  17. 1. Proračuna  općine  Donji  Andrijevci  i  koristi  se  u  
2008.  godine,  donosi svrhu  investicijskog  održavanja  mrtvačnice,  te  

plaćanja  troškova  čišćenja,  električne  energije,  
ODLUKU komunalnih  i  drugih  usluga.

o  obvezi  plaćanja  naknade  za  korištenje  
mrtvačnice  u  Donjim  Andrijevcima Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Članak  1. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
Ovom  se  Odlukom  propisuje  obveza  

plaćanja  naknade  za  korištenje  mrtvačnice  u  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Donjim  Andrijevcima. OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

  Predsjednik
Ivan  Musa, v.r.

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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2. Naknada  iz  stavka  1.  ovog  članka  plaća  
se  u  roku  od  8  dana  od  dana  ukopa,  odnosno  
dana  rezervacije.

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01,  60/01 - vjerodostojno  tumačenje  Članak  3.
i  129/05.),  članka  33.  Statuta  općine  Donji  
Andrijevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Godišnja  grobna  naknada  za  korištenje  
županije"  br.  7/04.  i  13/05.)  i  članka  17.  Odluke  grobnog  mjesta  na  svim  grobljima  na  području  
o  upravljanju  grobljima  na  području  općine  Donji  općine  Donji  Andrijevci  utvrđuje  se  u  iznosu  od  
Andrijevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  10 kuna  po m2  grobnog  mjesta.
županije"  br.  1/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Naknada  iz  prethodnog  stavka  plaća  se  za  
Donji  Andrijevci  na  50.  sjednici  održanoj  24. 1. prvu  godinu  korištenja  odmah  pri  dodjeljivanju  
2008.  godine,  donosi grobnog  mjesta,  a  rok  za  plaćanje  naknade  

sljedećih  godina  dospijeva  u  roku  naznačenom  u  
ODLUKU nalogu  za  uplatu.

o  obvezi  plaćanja  naknade  kod  dodjele  
grobnog  mjesta  i  godišnje  grobne  naknade Članak  4.

Članak  1. Naknada  iz  članka  2.  i  3.  ove  Odluke  
prihod  su  Proračuna  općine  Donji  Andrijevci  i  

Ovom  se  Odlukom  propisuje  obveza  koriste  se  u  svrhu  održavanja  groblja  na  području  
plaćanja  naknade  kod  dodjele  grobnog  mjesta  na  općine  Donji  Andrijevci.
korištenje  na  neodređeno  vrijeme  i  godišnje  
grobne  naknade  za  korištenje  grobnog  mjesta  na  
grobljima  koja  se  nalaze  na  području  općine  Članak  5.
Donji  Andrijevci.

Danom  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  
prestaje  važiti  Odluka  o  obvezi  plaćanja  naknade  

Članak  2. kod  dodjele  grobnog  mjesta  i  godišnje  grobne  
naknade  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

Kod  dodjele  grobnog  mjesta  na  korištenje  županije",  br.  4/98.).
na  neodređeno  vrijeme  utvrđuje se  jednokratna  
naknada  iskazana  u  sljedećem  tabelarnom  prikazu:

Članak  6.

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

U  smislu  ove  Odluke:
- domicilne  osobe  su  osobe  koje  u  trenutku  

smrti  ili  rezervacije  grobnog  mjesta  imaju  
prebivalište  na  području  općine  Donji  
Andrijevci,

- nedomicilne  osobe  su  osobe  koje  u  
trenutku  smrti  ili  rezervacije  grobnog  
mjesta  nemaju  prebivalište  na  području  
općine  Donji  Andrijevci.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

Klasa  :  363-01/08-01/05
Urbroj:  2178/04-01-08-1
Donji  Andrijevci,  24. 1. 2008.

  Predsjednik
Ivan  Musa, v.r.

Redni
broj

1
2
3
4

Mjesno  groblje

Donji  Andrijevci
Staro  Topolje
Sredanci
Novo Topolje

Visina naknade u kunama za jedno grobno  mjesto
Domicilne osobe

400,00
200,00
100,00
100,00

Nedomicilne  osobe

2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
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1. utvrduju se temeljem Pravilnika o stipendiranju 
učenika  i studenata.

Na temelju članka 16 Poslovnika Općinskog Članak 3.
poglavarstva (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 6992), Općinsko poglavarstvo općine Općinsko poglavarstvo određuje visinu 
Okučani na svojoj 43. sjednici održanoj 19. siječnja stipendije u sljedećim iznosima.
2008.g. donijelo je 

- za učenike koji se školuju izvan prebivališta 
O D L U K U 300 kuna

- za studente
o raspisivanju natjecaja za dodjelu stipendija  500 kuna

učenicima i studentima s mjestom prebivališta na 
području općine Okučani za drugo polugodište  

2007/2008. godine Članak 4.

Općina Okučani će stipendirati 6 (šest)  
Članak 1. učenika  i 6 (šest)  studenata.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, iznos i 
postupak  za dodjelu stipendije učenicima i Članak 5.
studentima koji imaju mjesto prebivališta na području 
općine Okučani.  Komisija za dodjelu stipendija učenicima i 

studentima utvrđuje listu prioriteta koju dostavlja 
Članak 2. Općinskom poglavarstvu.

Uvjeti za stjecanje prava na stipendiju 

OPĆINA  OKUČANI
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Članak 6. za svaku školsku godinu odredit će Općinsko 
poglavarstvo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije”. Članak 3.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO Pravo na dodjelu stipendija sukladno ovom 
OPĆINA OKUČANI Pravilniku može ostvariti osoba iz članka 1. pod 

uvjetom da u općini Okučani ona i članovi njenog 
Klasa:022-05/08-01/15 obiteljskog kućanstva imaju prijavljeno prebivalište 
Urbr:2178/21-02-08-01 dulje od 1 godine.
Okučani,  19.  siječnja  2008. g.

Općinsko  poglavarstvo POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
          Predsjednik
    Aca  Vidaković, v.r. Članak 4.

Stipendije se dodjeljuju putem javnog 
natječaja kojega raspisuje i provodi Općinsko 
poglavarstvo općine Okučani.

Javni natječaj objavljuje se putem  lokalnog 
2. radija «Bljesak» i na oglasnoj ploči općine Okučani i 

traje 15 dana od dana objave.
Natječaj za dodjelu stipendija pored općih 

Na temelju članka 42. stavak 7. Statuta općine odredbi sadrži i uvjete koje moraju ispunjavati učenici 
Okučani i članka 16. Poslovnika Općinskog i studenti da bi ostvarili pravo na stipendiju i 
poglavarstva općine Okučani, Općinsko poglavarstvo dokumente navedene u članku 8. ove Odluke koje su 
općine Okučani na svojoj 43. sjednici održanoj 19. dužni priložiti zamolbi koju podnose.
siječnja 2008.g. donijelo je Odluku o dodjeli stipendija potvrđuje 

Općinsko poglavarstvo općine Okučani na temelju 
P  R A V I L N I K utvrđene i objavljena liste povjerenstva.

o stipendiranju učenika i studenata
Članak 5.

OPĆE ODREDBE Listu prvenstva za dodjelu stipendija 
sačinjava, potvrđuje i objavljuje Povjerenstvo za 

Članak 1. dodjelu stipendija čije članove i predsjednika imenuje 
i razrješava Općinsko poglavarstvo općine Okučani.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak, Povjerenstvo ima 5 (pet) članova i to 
uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija predsjednika i četiri člana.

1. učenicima Povjerenstvo može odlučivati ako su na 
2. studentima sjednici nazočna najmanje tri člana, uz obveznu 

nazočnost predsjednika, a odluke se donose većinom 
glasova svih članova Povjerenstva.

Članak 2.
Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik.

Broj učeničkih i studentskih stipendija koje  Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno 
će se dodijeliti  kao i visinu istih posebnom odlukom Općinskom poglavarstvu općine Okučani.
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Članak 6. - kopiju svjedodžbe osmog razreda osnovne 
škole i potvrdu o upisu u srednju školu

Zamolbe za dodjelu stipendija podnose se - kopiju svjedodžbe ili prosjek ocjena 
Povjerenstvu iz članka 5. ovoga Pravilnika. prethodne godine i potvrdu o upisu u narednu 

Povjerenstvo će uzeti u razmatranje samo one godinu
zamolbe koje se podnesu u utvrđenom roku. - kopiju knjižice ili prosjek ocjena prethodne 

Ako Povjerenstvo utvrdi da podnositelj godine za učenike osnovne škole
zamolbe ne ispunjava uvjete za dodjelu stipendija iz 
ovog Pravilnika donijet će rješenje o odbijanju B)  kopiju osobne iskaznice za podnositelja 
zamolbe i isto dostaviti podnositelju zamolbe. Protiv zamolbe ili njegovog zakonskog zastupnika
ovoga rješenja podnostielj zamolbe ima pravo 
prigovora u roku od osam dana od dana primitka C)   potvrdu centra za socijalnu skrb o primanju 
rješenja, a prigovor se podnosi Općinskom nekoga od  oblika  socijalne pomoći
poglavarstvu općine Okučani.

Neće se primati ni razmatrati zamolbe D)   po tv rdu  o  č lanov ima  za jedn ičkog  
učenika prvih razreda srednjih škola iz razloga što je domaćinstva
prvi razred obvezno školovanje u RH.

E)   uvjerenje o visini prihoda članova 
zajedničkog domaćinstva

Članak 7. 
F)  djeca poginulih branitelja, uvjerenja 

Prijave izvanrednih studenata ne zaprimaju, nadležnog ministarstva ili bilo kojih drugi 
nego samo redovnih studenata dokaz iz  kojega je vidljivo da se radi o djeci 

Ako se iz obitelji prijavi dva ili više učenika, poginulih branitelja
odnosno studenata da se uzme u razmatranje ona 
prijava  koja ima najviše bodova, dok se ostale neće G)  učenik ili student invalida ili branitelja 
razmatrati. Domovinskog rata

Ako se Javni natječaj raspisuje u drugom 
polugodištu u razmatanje se neće uzeti prijave učenika H)  uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, da se radi 
koji i maju negativnu ocjenu na prvom polugodištu. o nezaposlenom branitelju

Neće se razmatrati prijave učenika ili 
studenata koje su nepotpune i čiji nositelji kućanstva I)  potvrda o uspjehu postignutom na 
prema općini nisu izvršili obveze s danom podnošenja republičkim natjecanjima verificiranim od 
prijave. strane  Ministarstva prosvjete i športa

J) potvrda ili uvjerenje da je učenik ili redovni 
Članak 8. student za ostale članove zajedničkog      

kućanstvu temeljem kojih podnositelj 
Uz zamolbu za dodjelu stipendija podnositelj ostvaruje dodatne bodove predviđene  u 

obvezno prilaže sljedeće dokumente: članku 9. točka B alineja 2. ove Odluke

Zamolbe za dodjelu stipendija uz koje nisu 
A) kopiju svjedodžbe završnog razreda srednje priloženi svi dokumenti iz stavka 1. ovog članka 

škole i potvrdu o upisu na fakultet za studente Povjerenstvo neće uzimati u razmatranje.
prve godine fakulteta

- prosjek ocjena prethodne godine i potvrdu o 
upisu u sljedeću godinu na fakultet za 
studente prve godine fakulteta

- prosjek ocjena prethodne godine i potvrdu o 
upisu u sljedeću godinu fakulteta
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MJERILA ZA ODREĐIVANJE LISTE 8. d i je te /učenik-s tudent  nezaposlenog 
PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA razvojačenog branitelja …..…50 bodova

Članak 9. Osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika kao 
podnositelj zamolbe bodove predviđene u ovom 

Lista prvenstva za dodjelu stipendija određuje stavku i to A/1, A/2, A/3 ili A/5 i A/6 kumuliraju 
se prema sljedećim mjerilima: ukoliko ispunjavaju uvjete iz svake pojedine točke.

A) bodovanja statusa pravilnika B) broj članova obiteljskog kućanstva 
- za svakoga člana obiteljskog kućanstva 

1. dijete (učenik-student) poginulog ili nestalog podnositelju zamolbe pripada po  10  bodova
branitelja ………………...100 bodova - za svakog učenika ili studenta osim 

2. d i j e t e  ( u č e n i k - s t u d e n t )  i n v a l i d a  podnositelja zamolbe, a koji je član 
Domovinskog rata……………..60 bodova obiteljskog kućanstva podnositelju  zamolbe 

3. dijete (učenik-student) razvojačenog pripada  20  bodova
branitelja……………………..30 bodova

Članak 10.
4. dijete (učenik-student) koji je na republičkim  

natjecanjima verificiranim od Ministarstva  U slučaju istog broja bodova prvenstvo na listi 
znanosti, obrazovanja i športa osvojio: za dodjelu stipendija imaju podnostielji zamolbi ovim 

- prvo mjesto 100 bodova redom
- drugo  mjesto 75  bodova - dijete (učenik-student) poginulog ili nestalog 
- treće  mjesto 50  bodova branitelja

- učenik-student koji je  na republičkom 
natjecanju osvojilo prvo mjesto

5. učeniku-studentu za postignuti uspjeh prema - učenik-student koji ima bolji prosjek ocjena
prosjeku ocjena pripada - učenik-student invalida Domovinskog  rata

- učenik-student sudionika Domovinskog rata
- prosjek  5,00 100  bodova - učenik- student iz obitelji primatelja socijalne 
- prosjek  4,90 - 5,00 90  bodova pomoći
- prosjek  4,80 - 4,90 80  bodova - učenik- student iz obitelji razvojačenog 
- prosjek  4,70 - 4,80 60  bodova nezaposlenog branitelja
- prosjek  4,60 - 4,70 50  bodova
- prosjek  4,50 - 4,60 40  bodova
- prosjek  ispod  4,50 30  bodova Članak 11.

6. dijete (učenik-student) iz obitelji primatelja Utvrđenu listu prvenstva potpisuju 
socijalne pomoći …………….50 bodova predsjednik i svi članovi Povjerenstva. Utvrđena lista 

prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči općine 
7. Ako su primanja po članu domaćinstva (ne Okučani i dostavlja Općinskom poglavarstvu općine 

boduju se primatelji socijalne pomoći, Okučani.
odnosno  obitelji koje su bodovane pod Rok za prigovor na listu prvenstva je osam 
točkom 4 ovoga članka) dana od dana javne objave liste, a podnosi se 

Općinskom poglavarstvu općine Okučani.
- manja  od  400,00 kuna 50  bodova
- 400,00 - 600,00 kuna 40  bodova
- 600,00 - 800,00 kuna 30  bodova Članak 12.
- 800,00 - 1.000,00 kuna 10  bodova

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinsko 
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poglavarstvo općine Okučani u roku od 30 dana nakon OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
isteka roka za podnošenje prigovora, a nakon dostave OPĆINA OKUČANI
rješenja po prigovorima.

Klasa:602-01/08-02-01
Urbr:2178/21-08-02-01

Članak 13. Okučani,  19.  siječnja  2008. g.

S učenikom-studentom, temeljem odluke o Općinsko  poglavarstvo
dodjeli stipendije potpisuje se ugovor o stipendiranju           Predsjednik
koji se reguliraju sva pitanja bitna za njegovu     Aca  Vidaković, v.r.
provedbu, odnosno međusobna prava i obveze 
ugovornih strana.

Ugovor zaključuju podnositelj zamolbe, 
odnosno njegov zakonski zastupnik i u ime Općinskog 3.
poglavarstva općine Okučani predsjednik 
Poglavarstva.

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog 
Ukoliko podnositelj zamolbe ne postupi vijeća općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-

sukladno odredbama zaključenog ugovora ili se utvrdi posavske županije» br. 3/02), Općinsko vijeće je na 
da prima stipendiju iz drugih izvora, Općinsko svojoj 22. sjednici održanoj 21. siječnja 2008.g. 
poglavarstvo općine Okučani potpisani ugovor o donijelo
stipendiranju će raskinuti, a podnositelj zamolbe 
odnosno njegov zakonski zastupnik dužan je vratiti O D L U K U 
sve iznose primljene stipendije uvećano za iznos 
zatezne kamate. o usvajanju Programa izgradnje

poduzetničke zone Okučani 2008-2010.g.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
I

Članak 14.
Ovom Odlukom se usvaja Program izgradnje 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika poduzetničke zone Okučani 2008.-2010.g.
prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju učenika i 
studenata br: 23-05/01-02-02, Ur. .broj:  2178/21-02-
02-01 od 17. rujna 2002.god. («Službeni vjesnik II
Brodsko-posavske županije» 16/02)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

Članak 15. posavske županije».

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom OPĆINSKO VIJEĆE
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku OPĆINE OKUČANI
Brodsko-posavske županije».

Klasa:021-05/08-01-04
Urbr:2178/21-01-08-01
Okučani, 21. siječnja 2008.g.

       Predsjednik
Općinskog  vijeća
    Ivica  Pivac, v.r.
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PROGRAM  IZGRADNJE  PODUZETNIČKE  vlasništvu a koje je općina u međuvremenu 
ZONE  OKUČANI  2008. - 2010.  GODINE otkupila dok će  za manji dio zemljišta , u 

vlasništvu RH, odgovarajućoj državnoj 
instituciji podnijeti zahtjev za darovanje 

1. ŽupanijaBRODSKO-POSAVSKA - zapadni dio (tzv. II. faza zone), površine 22 ha 
2. Vlasnik i investitor  OPĆINA OKUČANI na zemljištu isključivo u državnom 
3. Projekt  «GOSPODARSKA  ZONA  vlasništvu.

OKUČANI» 
4. VEZA SA  ROP-om Navedene dijelove zone razdvajala je  rijeka 
4.1. predmet   Broj i puni naziv projekta: Sloboština.

«GOSPODARSKA ZONA OKUČANI»    Pokrenutim  Izmjenama i dopunama 
4.2. Prioritet Broj i puni naziv prioriteta:   Prostornog plana uređenja općine Okučani , koje bi se 

Prioritet 6. -  Gospodarska  proceduralno trebale provesti do svibnja 2008. godine,  
infrastruktura proširen je obuhvat istočnog dijela  zone (ranija I. 

4.3. Mjera Broj i puni naziv mjere: mjera  16.- faza) na cca 37 ha ,  a istovremeno se ukida zapadni dio 
Razvoj  poslovnih zona  i  industrijskih zone (ranija II. faza zone). Razlog ove izmjene je 
parkova temeljenih na tržišnim potrebama procjena da će  istočni dio zone (neusporedivo 

5  Opći cilj Razvoj  malog i srednjeg povoljniji i jeftiniji za izgradnju) ,  u   dužem 
poduzetništva  te  smanjenje  nezaposlenih vremenskom razdoblju zadovoljavati gospodarske i 
na području općine Okučani poduzetničke potrebe općine Okučani. (Osim toga 

6. Specifikacija projekta zapadni dio zone /pored potrebe izgradnje skupog 
· - Izrada  Detaljnog plana uređenje  zone  i  mosta na rijeci Sloboštini/ , čini vrijedno , okrupnjeno 

parcelacijskog elaborata te katastarski i gruntovno uređeno poljoprivredno 
· - Izgradnja  infrastrukture: zemljište koje u poljoprivrednoj funkciji ima veću 
a) komunalne: vodovod i kanalizacija ekonomsku i ekološku opravdanost).
b) energetske: struja , plin Ovaj dio zone (po Izmjenama i dopunama 
c) telekomunikacijske PPUO  jedinstvena cjelina gospodarske zone) , novog 
d) prometna: pristupni  i  manipulativini  obuhvata od 37 ha ,  prometno je povezana  sa  

putovi županijskom cestom Ž-4153 i vrlo lako poveziva s 
7. Konačni korisnici Poduzetnici (za postojećom i planiranom infrastrukturom.  

sada nepoznati)       Prometna povezanost zone je dobra:  -  
8. Procijenjena vrijednost izgradnje spomenutom županijskom cestom (Ž-4153) veže se na 

(gruntovno-katastarsko uređenje i izgradnja državnu cestu D-5  (Mađarska granica-granica BiH) 
potrebne infrastrukture) koja će ubrzo postati brza cesta i koja zonu veže  s 

     1,500.000  EUR-a (cca 11,000.000,00  kuna) auto-cestom D-4  preko izlaza Okučani te 
9.  Opis   magistralnom željezničkom prugom MG-2 preko 

željezničkog kolodvora Okučani (osposobljenog za 
     Prostornim planom uređenja općine Okučani tranzite tereta: izgrađeni kolosjeci , skladišta i dr.).
utvrđene su lokacije  za gospodarske namjene.    Ostala  infrastruktura:
«Gospodarska  zona Okučani» smještena je paralelno a) energetska: magistralni plinovod koji prolazi 
uz sjevernu stranu auto-ceste Zagreb-Lipovac(D-4), duž trase auto-ceste D-4 ima predviđen 
zapadno od nadvožnjaka Vrbovljani uz planiranu odvojak za gospodarsku zonu(čime se rješava 
južnu obilaznicu Okučana kao novog odvojka auto- opskrba plinom kao energentom budućnosti); 
ceste D-4. distribucijska lokalna plinska mreža 

Zona je udaljena od naselja Okučani oko 600 izgrađena je kroz naselje Okučani što je u 
m, od središta Okučana oko 2.000 m  a povezuje ih blizini zone;  postojeća elektroopskrbna 
županijska cesta Ž-4153. infrastruktura na razini 35 kV dalekovoda koji 

Zona je prvotno bila  podijeljena na dva dijela: prolazi uz zonu , osigurava elektroenergetsku 
- istočni dio (tzv. I. faza zone), površine 16 ha snagu za radno-proizvodne potrebe zone ali 

na zemljištu koje je bilo pretežito u privatnom zahtjeva proširenje elektromreže i izgradnju 

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   47Broj:  1



transformatorskih stanica. -  III.  V. mj. 2008.
b) komunalna: -  vodoopskrbna mreža naselja -  potrebno cca 250. 000,00  kuna

Okučani  i planirani magistralni cjevovod do 
naselja Čovac i Vrbovljani  čija je trasa u 10.4. Parcelacija zemljišta:
blizini zone , omogućit će nesmetanu opskrbu 
zone tehnološkom i pitkom vodom;  kolektor -   izrada geodetskog parcelacijskog elaborata 
kanalizacijske mreže (za koju je izrađena gospodarske zone i  provođenje  u  
projektna dokumentacija i ishođene katastarskom i  zemljišno-knjižnom operatu
lokacijska i građevinska dozvola) prolazi -  V. - VI.  mj. 2008.
kroz zonu a u neposrednoj blizini je i uređaj za  -  potrebno cca 50. 000,00 kuna
pročišćavanje , te će time biti riješene otpadne 
vode zone. 10.5.   Uređenje terena:

c) Telekomunikacijska infrastruktura prolazi u 
blizini zone i ne predstavlja veći problem za  -   krčenje i ravnanje terena zone , nasipanje 
pružanje usluga unutar zone;  korištenje depresija ,  regulacija oborinskih voda i sl.
mobilne telekomunikacijske  mreže je -   VII.  IX. mj. 2008.
također dobro. -   potrebno cca 1,000.000,00  kuna

Prostornim planom uređenja općine Okučani 10.6.  Provođenje parcelacijskog elaborata na terenu:
i Izmjenama i dopunama PPUO Okučani ,  
predviđeno je da se za gospodarsku zonu izradi -   angažiranje geometra na utvrđivanju,
Detaljni plan uređenja što je prvi korak u izgradnji uređenju i obilježavanju međa zone i parcela 
zone. unutar zone prema Parcelacijskom  elaboratu

-   X.  XI. mj. 2008.
10.  Koraci , dinamika  i procijenjena vrijednost -   potrebno cca 50.000,00  kuna

izgradnje:
10.7.  Projektna dokumentacija za infrastrukturu:

10.1.  Otkup zemljišta:
a) prometnu

-  otkup potrebnih 10 ha privatnog zemljišta - izrada natječajne i tehničke dokumentacije za 
-  I. - V. mjesec 2008. god. prometnice unutar zone i ishođenje 
-  potrebno cca 200. 000,00  250. 000,00  kuna građevinske dozvole

- VII.  XI. mj. 2008.- potrebno cca 
10.2.  Darovanje zemljišta od strane RH: 100.000,00  kuna

b) komunalnu 
-  podnošenje zahtjeva Središnjem državnom - izrada tehničke projektne dokumentacije za 

uredu za upravljanje državnom imovinom za distributivnu vodoopskrbnu mrežu unutar 
darovanjem cca 5 ha poljoprivrednog zone
zemljišta koje se nalazi u zoni - VII.  XI. mj. 2008.

-  predvidljivo vrijeme podnošenje zahtjeva -  - potrebno cca  100.000,00  kuna
V. mj. 2008. ( nakon provedenih Izmjena i     
dopuna PPUO Okučani) Napomena: Projektna dokumentacija 

kanalizacije je izrađena u sklopu projekta „Odvodnja i 
10.3. Nabava potrebne prostorno-planske pročišćavanje otpadnih voda naselja Okučani“. 

dokumentacije: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda projektiran je 
uz zapadni rub zone (uz rijeku Sloboštinu) a kolektor 

-  izrada Detaljnog plana uređenja (DPU) do njega prolazi kroz zonu.
„Gospodarske zone Okučani“ Ostalu infrastrukturu (elektroenergetsku , 

plinsku , telekomunikacijsku) grade ovlaštene tvrtke-
distributeri ,  koje za istu pribavljaju i tehničku i 
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projektnu dokumentaciju. 11. Dosadašnja ulaganja u gospodarsku zonu 
Okučani 420.000,00  kuna

10.8.   Izgradnja vodoopskrbnog sustava u zoni: (otkup privatnog zemljišta za zonu) 

-   provođenje natječaja za izgradnju  i izgradnja  12.  Planirani izvori financiranja
vodovodne mreže do i unutar zone (Mogući su i drugi nepredviđeni izvori) - 

-   II.  VI. mj. 2009. pretpristupni fondovi 
-   potrebno cca  400.000,00  kuna EU…………..6,500.000,00  kn

- Ministarstvo 
10.9.   Izgradnja prometnica: gospodarstva…………2,000.000,00  kn

- FRR……………...1,000.000,00  kn
-   provođenje natječaja za izgradnju i izgradnja - vlastita

prometnica do i unutar zone sredstva…………….1,000.000,00  kn
-   III.  VII. mj. 2009. - Županijska sredstva…………………. 
-   potrebno cca  1,500.000,00  kuna 500.000,00  kn

10.10. Zahtjevi  za izgradnju ostale infrastrukture 13.  Planirane povlastice za poduzetnike u 
(elektroenergetske , gospodarskoj zoni -   v r l o  

            plinofikacijske , telekomunikacijske): niske(poticajne) cijene građevinskog 
zemljišta u zoni

- p o d n o š e n j e  z a h t j e v a  o v l a š t e n i m  -  potpuno oslobođenje plaćanja komunalne 
distributerima el. energije (HEP) , plina naknade u 1. godini poslovanja a smanjenje 
(„Plin-projekt“) i fiksne telefonije (HT) za za 50% u naredne 3 godine
i z g r a d n j u  i  i n s t a l i r a n j e  o b j e k a t a   -  oslobođenje plaćanja 50% komunalnog 
odgovarajuće snage za opskrbu gospodarske doprinosa na građenje gospodarskih objekata
zone -  oslobođenje plaćanja poreza na tvrtku i 

- VII.- VIII. mj. 2009. drugih poreza koji su  izvorni prihodi općine , 
u 1. godini poslovanja

10.11.   Izgradnja kanalizacijskog sustava: -  ostale olakšice koje proizlaze iz Zakona o 
područjima posebne državne skrbi 

- izgradnja  kanalizacijske mreže  unutar zone ,  (smanjenje poreza na dobit , na dobit , 
kao dijela kanalizacijskog sustava naselja oslobođenje plaćanja poreza na promet 
Okučani nekretnina  te carinske povlastice).  

- VIII.  XII. mj. 2009.
- potrebno cca  1,000.000,00  kuna Pored navedenih olakšica , općina će 

p o d u z e t n i c i m a  p o m a g a t i  u  m o g u ć i m  
10.12.    Izgradnja ostale infrastrukture: administrativnim preprekama ; ubrzavati ishođenje 

potrebnih dokumenata i akata i sl.
- izgradnja objekata vezanih za  kvalitetnu  Općina također , tijekom osnivanja ili 

o p s k r b u  e l e k t r i č n o m  e n e r g i j o m  korištenja gospodarske zone , može donijeti i neke 
(elektrovodovi , trafostanica i drugo) druge mjere koje će pogodovati  ulagačima i 

- izgradnja opskrbne plinske mreže i uređaja korisnicima zone i to za sve ili selektivno , što će 
vezanih za opskrbu plinom ovisiti o vrsti , visini i procijenjenim efektima 

- i z g r a d n j a  f i k s n e ,  s u v r e m e n e ,   ulaganja.  
telekomunikacijske  mreže 

- očekivani vremenski okvir gradnje:  I.  IX. 14.  Uprav l jan je  gospodarskom zonom
mj. 2010. godine. Zonom će upravljati općina Okučani preko 

- visina potrebnih sredstava procjenjuje se na svog Jedinstvenog upravnog odjela. 
6,000.000,00 - 6,500.000,00 kuna. Tijekom korištenja može se pojaviti potreba 

- da zonom upravlja posebni pravni subjekt. U tom 
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slučaju donijet će se odluka o osnivanju posebnog u sjeveroistočnom dijelu Okučana , istočno od 
trgovačkog društva. zaštitnog kanala ,

b) manja (točkasta) proširenja građevinskog 
U  Okučanima ,  21. siječnja 2008. god. područja na  četiri lokacije.
                                                                                                  

Predsjednik Općinskog vijeća: 4. Izmjene građevinskog područja naselja Cage:
 Ivica Pivac,v.r.

a) manja (točkasta) proširenja građevinskog 
područja na osam lokacija.
  
5. U provedbenim odredbama koje se odnose na  
poštu i telekomunikacije(Članak 85.) , zbog brzog 

4. razvoja i ekspanzije  telefonije , posebno mobilne , 
ostaviti mogućnost  gradnje  novih objekata i 
građevina telekomunikacijskog sustava (fiksnog i 

   Na temelju članka 78. Zakona o prostornom mobilnog).  Broj (koji će ovisiti o stvarnim potrebama 
uređenju i gradnji (NN br. 76/07) , članka 24. Statuta i pravu na tržišno natjecanje) i lokacije objekata (koje 
općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko- će ovisiti o stručnoj ocjeni optimalne pokrivenosti 
posavske županije“ br.3/02 , 4/03 , 8/04 i 5/05) signalom)  ne definirati.   
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 22. sjednici 
održanoj  21. siječnja 2008. godine , donijelo je 6. U dva članka Odredbi za provođenje , 

izmijeniti uvjete za izgradnju manjih poslovnih 
ODLUKU sadržaja uz stanovanje.

o izradi izmjena i dopuna PPUO Okučani 7. Uskladiti Odredbe za provođenje PPUO s 
novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 1.
Članak 3.

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna PPUO 
Okučani sukladno članku 102. Zakona o prostornom    Površina istočnog dijela uz autocestu iznosi 
uređenju i gradnji (NN br. 76/2007). oko 37,0 ha.

   Površina planiranog odlagališta iznosi 6,42 
Članak 2. ha.

1. Istočni dio gospodarske zone uz autocestu  
potrebno je povećati dok se zapadni dio gospodarske U naselju Okučani:
zone u cijelosti ukida. Poželjan odnos u tako 
formiranoj zoni je 60% za proizvodnu a 40% za - Smanjenje građevinskog područja iznosi oko 
poslovnu namjenu. 58,0 ha.

- Ukupno proširenje građevinskog područja 
2. Formiranje odlagališta kamene jalovine iznosi oko 10,0 ha.
(neopasni tehnološki otpad) sjeveroistočno od naselja 
Donji Rogolji. U naselju Cage:

3. Izmjena građevinskog područja naselja - Ukupno proširenje građevinskog područja 
Okučani: iznosi 1,58 ha.

a) značajnije smanjenje građevinskog područja Izmijeniti članke 29. i 49. Odluke o donošenju PPUO.
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Uskladiti Odredbe za provođenje PPUO s novim Pravne osobe navedene u stavku 1. ovog 
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. članka , dužne su osigurati i dostaviti općini zahtjeve 

(podatke , planske smjernice i propisane dokumente) 
sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i 

Članak 4. gradnji , u roku od 30 dana.

   Lokacija planiranog odlagališta kamene 
jalovine je povoljna u odnosu na postojeće površine za Članak 9.
iskorištavanje mineralnih sirovina.

Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna plana 
  Predviđena proširenja građevinskih područja  izradit će se najkasnije u roku od 45 dana od primitka 
su u okviru naselja Okučani i Cage  tako da se mogu zahtjeva iz članka 8. ove Odluke.
vezati na planirani infrastrukturni  sustav tih naselja.

Članak 10.
Članak 5.

Izvori financiranja za Izmjenu i dopunu 
   Za potrebe izrade Plana nije potrebna izrada Plana,   osiguravaju se iz  Proračuna općine Okučani.
stručnih podloga  odnosno koristit će se stručne 
podloge iz važećeg Plana.

Članak  11.
   

Članak 6. Provođenje ove Odluke povjerava se 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Okučani.

   Stručna rješenja pribavit će se od strane 
stručnog izrađivača Plana.

Članak 12.

Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po 
njezinom objavljivanju u „Službenom vjesniku 

   U okviru izrade Izmjena i dopuna koriste se Brodsko-posavske županije“.
katastarski planovi i geodetske podloge iz važećeg 
Plana , osim u k.o. Okučani gdje je u međuvremenu OPĆINSKO VIJEĆE  
proveden zemljišno-knjižni ispravni postupak (nova OPĆINE OKUČANI
izmjera, oblikovanje i numeracija čestica) , a moguće 
je da će biti neophodne detaljnije podloge za izradu Klasa: 021-05/08-01-03
nekih od izmjena. Urbr.: 2178/21-01-08-01

U Okučanima, 21. siječnja 2008. god.

Članak 8.   Predsjednik
Ivica  Pivac, v.r.

   Popis sudionika u Izmjeni i dopuni je 
sljedeći:

- Županijski ured za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša , graditeljstvo i imovinsko-pravne  
poslove , Ispostava Nova Gradiška

      Ispostava Nova Gradiška 
- Županijski zavod za prostorno uređenje
- Ministarstvo poljoprivrede
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5.       Sjedište Knjižnice je:  Trg dr. Franje Tuđmana 
1,  Okučani.

Na temelju članka 22. Zakona o knjižnicama / 
Narodne novine broj 105/97, 5/98 i 104/00, članka 37. Članak 4.
stavak 5. ,53. i 54.  Zakona o ustanovama / Narodne 
novine broj 76/93, 29/97 i 47/99 / i članka 7. Odluke o Knjižnica može promijeniti ime i sjedište, 
osamostaljivanju Narodne knjižnice i čitaonice posebnom odlukom Općinskoga vijeća općine 
Okučani klasa: 023-05/01-07/23, ur. broj: 2178/21- Okučani.
02-07-01 od 16. kolovoza 2007. godine, ravnatelj 
Narodne knjižnice i čitaonice uz suglasnost 
Općinskog vijeća općine Okučani  donio je Članak 5.

Naziv  Knjižnice mora biti istaknut na zgradi 
STATUT u kojoj je sjedište ustanove i na objektima u kojima 

obavlja svoju djelatnost.
Narodne  knjižnice i čitaonice Okučani

III.   ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
I. OPĆE ODREDBE

Članak 6.
Članak 1.

Ravnatelj predstavlja i zastupa knjižnicu u  
Ovim Statutom uređuje se status, naziv i pravnom prometu i pred tijelima državne sudbene 

sjedište Narodne knjižnice i čitaonice Okučani, vlasti, te obavlja sve druge poslove predviđene 
zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, zakonom, odlukom o osnivanju i  Statutom. 
djelatnost, ustrojstvo, uvjeti i načini rada, vođenje i Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada 
upravljanje, djelokrug i način rada stručnih tijela, knjižnice. 
imovina, opći akti, nadzor i javnost rada, te druga Ravnatelj vodi stručni rad knjižnice i 
pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti knjižnice. odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

Članak 2. Članak 7.

Narodna knjižnica i čitaonica Okučani (u Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti 
daljnjem tekstu: Knjižnica) javna je ustanova. Općinskoga vijeća nastupati kao ugovorna osoba i s 
Osnivač i vlasnik Knjižnice je općina Okučani. Knjižnicom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj 

račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i 
za račun drugih osoba.

II.  NAZIV I SJEDIŠTE Ravnatelj Knjižnice može dati punomoć 
drugoj osobi da zastupa Knjižnicu u pravnome 

Članak 3. prometu. Punomoć se može dati samo u granicama 
svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama Zakona 

Knjižnica obavlja svoju djelatnost, posluje i kojim se uređuju obvezni odnosi.
sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost 

prelazi 10.000,00 kn potrebna je prethodna suglasnost 
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA  osnivača, odnosno Općinskoga vijeća.
OKUČANI
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Članak 8. Općina Okučani, kao osnivač ustanove, 
solidarno i neograničeno odgovara za obveze 

Na prijedlog ravnatelja, Knjižnica može Knjižnice.
osnovati i neka savjetodavna tijela koja mogu pomoći 
ravnatelju i ustanovi u što uspješnijem radu.

Članak 13.

Članak 9. Knjižnica ne može bez suglasnosti 
Općinskoga vijeća steći, opteretiti ili otuđiti 

U pravnome prometu Knjižnica rabi pečat. nekretninu i drugu imovinu.
Pečat je okrugloga oblika, promjera 30 mm, 

na kojem je, uz obod, natpis: Narodna knjižnica i 
čitaonica, a u sredini Okučani. Članak 14.

Štambilj je četvrtastoga oblika, širine 15 mm, 
dužine 55 mm, a u njemu su upisani puni naziv i Ravnatelj  Knjižnice je dužan jednom 
sjedište  Knjižnice. godišnje dostaviti Općinskom vijeću i Općinskom 

poglavarstvu općine Okučani, i to u pravilu na kraju 
godine izvješća o poslovanju i radu Knjižnice, o stanju 

Članak 10. knjižne građe i financijskim pokazateljima rada 
Knjižnice.

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u Uz financijska izvješća ravnatelj je dužan, 
pravnome prometu u odnosu na tijela državne uprave i prije donošenja  Godišnjeg proračuna općine 
jedinica lokalne samouprave, te administrativno- Okučani, dostaviti financijski plan Knjižnice za 
financijska dokumentacija. narednu godinu.

Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće 
administrativno poslovanje Knjižnice.

V.    DJELATNOST

IV.     IMOVINA   KNJIŽNICE    I    Članak 15. 
 ODGOVORNOST   ZA OBVEZE

Knjižnica Okučani obavljat će sljedeće 
Članak 11. djelatnosti:

- nabavu knjižne građe
Sredstva za rad koja su pribavljena iz - stručnu obradu, čuvanje i zaštitu grade, te 

Proračuna općine Okučani, te drugih izvora čine provođenje mjera zaštite knjižne  građe koja 
imovinu Knjižnice. je kulturno dobro

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica -     izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih 
ostvaruje dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za informacijskih pomagala
obavljanje i razvoj djelatnosti knjižnice na području - sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza 
na kojem djeluje Knjižnica. podataka

Općina Okučani osigurala je u Proračunu - omogućavanje pristupačnosti knjižnične 
sredstva za osnivanje i početak rada Knjižnice u visini građe i informacija korisnicima prema 
5.000,00 kuna i ona čine temeljni kapital  Knjižnice. njihovim potrebama i zahtjevima

- osiguravanje korištenja i posudbe knjižne i 
neknjižne grade, te protok  informacija

Članak 12. - poticanje i pomoć korisnicima pri izboru 
korištenja građe, informacijskih pomagala i 

Knjižnica odgovara za obveze cijelom izvora
svojom imovinom. Imovinu  Knjižnice čine knjižna i - vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
neknjižna građa, stvari, prava i novčana sredstva.
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Djelatnosti se mogu mijenjati posebnom ravnatelj  Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i radu 
Odlukom Općinskog vijeća. Osnovna djelatnost knjižnice, uz prethodnu suglasnost osnivača.
knjižnice je da putem knjiga razvija opće obrazovanje 
pučanstva, trajno zadovoljava kulturne potrebe na 
području svoga djelovanja, te njeguje i unapređuje Članak 19.
stručni i znanstveni rad.
     Knjižnična djelatnost poglavito obuhvaća: Knjižnicom upravlja ravnatelj. 
nabavu, prikupljanje, sređivanje, čuvanje, obradu Ravnatelj :
stručnim sustavom i davanje na uporabu knjiga i druge - organizira, vodi rad i poslovanje knjižnice
građe koja je predmetom poslovanja knjižnice. - predlaže plan i program rada

- odlučuje o raspoređivanju djelatnika, te o 
drugim pravima i obvezama iz radnog 

Članak 16. odnosa, ukoliko Zakonom i drugim propisima 
nije drugačije određeno

         Zadaća knjižice je da u ostvarivanju javne - daje naloge i naputke za rad pojedinim 
službe nastoji zadovolji obrazovne, kulturne i djelatnicima za obavljanje određenih poslova
informacijske potrebe građana na području općine - odgovara za financijsko poslovanje Knjižnice
Okučani te da promiče čitanje i druge kulturne - donosi opće akte potrebne za poslovanje 
aktivnosti u cilju unapređenja ukupnog kulturnog Knjižnice uz suglasnost osnivača
života. - obavlja sve druge poslove predviđene 

Knjižnica je obvezna dati svim građanima zakonom, odlukom o osnivanju i  Statutom.
pravo na uporabu svojih usluga pod propisanim 
uvjetima.

U svojoj djetnosti Knjižnica se orijentira ka Članak 20.
nabavi knjiga, periodike, audiovizualne građe i ostale 
knjižnične građe, čime izgrađuje svoj fond koji mora Ravnatelj knjižnice može biti imenovana 
sadržavati znanstvenu i stručnu literaturu, popularno- osoba koja uz opće zakonske uvjete, ispunjava i uvjete 
stručnu literaturu, lijepu književnost i dječju propisane  člankom 27. stavak 2. i 3.  Zakonom o 
književnost, primarno na hrvatskom jeziku. knjižnicama.

Poglavitu pozornost Knjižnica obraća na 
izgradnju Zavičajne zbirke, literature s područja 
znanosti o književnost i umjetnosti, priručne stručne Članak 21.
literature.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja 
raspisuje i provodi Općinsko vijeće općine Okučani.

Ravnatelj Knjižnice imenuje i razrješava 
VI.  UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN Općinsko vijeće općine Okučani.
 RADA KNJIŽNICE Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 (četiri) 

godine.
Članak 17.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se Članak 22.
djelotvorno obavljanje djelatnosti, stručni rad, 
administrativni i pomoćno-tehnički poslovi. Stručne poslove u knjižnici obavljat će  

ravnatelj  sukladno Statutu.

Članak 18.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice,  s 
opisom  radnih mjesta, te brojem izvršitelja,  utvrđuje 
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VII.    MEĐUSOBNA   PRAVA   I  OBVEZE  sklopu hrvatskog knjižničnoga sustava osiguravaju se 
 OSNIVAČA   I  KNJIŽNICE iz državnoga proračuna putem Ministarstva kulture, 

Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva 
Članak 23. prosvjete i športa.

Financijski plan donosi se prije početka 
Osnivač, preko ravnatelja Knjižnice, kojega godine na koju se odnosi, uz suglasnost osnivača. 

imenuje, osigurava poslovanje Knjižnice sukladno Nepostojanjem uvjeta za donošenje financijskog 
ciljevima koji su utvrđeni ovim Statutom i Odlukom o plana u propisanom roku i za čitavu godinu, donosi se 
osnivanju Narodne  knjižnice i čitaonice Okučani. privremeni plan najdulje za tri mjeseca poslovanja, uz 

suglasnost osnivača, ili se primjenjuje raniji 
financijski plan dok se ne stvore uvjeti za njegovo 

Članak 24. donošenje.

Osnivač, preko svojih nadležnih tijela, ima 
pravo biti izvješten o stanju i radu Knjižnice, te u tom X. JAVNOST RADA
smislu tražiti odgovarajuća izvješća radi poduzimanja 
odgovarajućih mjera. Članak 27.

Rad  Knjižnice je javan.
VIII.   OPĆI  AKTI   KNJIŽNICE Knjižnica je dužna pravodobno i istinito 

obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela 
Članak 25. djelatnosti za koju je osnovana, na način određen 

statutom Knjižnice, koji je sukladan zakonu i aktu o 
Knjižnica ima sljedeće akte: Statut, Pravilnik osnivanju.

o unutarnjem ustrojstvu i radu knjižnice, Pravilnik o Knjižnica je, s obzirom na karakter svoje 
zaštiti od požara i Pravilnik o zaštiti knjižnične građe. djelatnosti, dužna građane, pravne osobe i druge 

Statut Knjižnice donosi  Općinsko vijeće korisnike pravodobno i na pogodan način 
općine Okučani. obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih 

usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je 
Knjižnica osnovana.

IX.   SREDSTVA KNJIŽNICE Knjižnica je dužna odmah ili u primjerenom 
roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom 

Članak 26. korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i 
načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz 

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se u djelatnosti za koju je Knjižnica osnovana, dati mu 
Proračunu općine Okučani, a mogu se osigurati i iz potrebne podatke i upute.
prihoda od obavljanja djelatnosti, članarinom, 
sponzorstvom, darovanjem, te pribaviti i iz drugih 
izvora sukladno Zakonu. Članak 28.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica 
ostvari dobit, ta će se dobit isključivo upotrijebiti za Knjižnica je dužna u razumnome roku davati 
obavljanje i razvoj djelatnosti sukladno Odluci o sredstvima javnoga priopćavanja i informiranja na 
osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice i Statutu. njihov zahtjev informacije o obavljanju svoje 

Za posebne programe Knjižnice sredstva djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću 
osiguravaju osnivač, Županija Brodsko-posavska, dokumentaciju.
gradovi, općine ili županije na čijem području se takav Knjižnica će uskratiti davanje informacija, 
program realizira, ministarstva u čijem je djelokrugu odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom, 
program koji se ostvaruje, kao i druge pravne i fizičke aktom o osnivanju ili Statutom Knjižnice određena 
osobe. kao službena, poslovna, stručna, znanstvena ili 

Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u umjetnička tajna, te kad se odnosi na osobne podatke 
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fizičkih osoba. XII.   NADZOR NAD KNJIŽNICOM
Voditelj Knjižnice je jedini koji daje 

informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid Članak 32.
u dokumentaciju Knjižnice.

Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavlja 
nadležna matična knjižnica na način propisan 

Članak 29. Pravilnikom o matičnoj djelatnosti.
Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice 

Kada Knjižnica održava znanstvena, stručna i obavlja Županijski ured nadležan za kulturu.
druga savjetovanja i skupove o pitanjima za koje je 
javnost zainteresirana, dužna je sredstva javnoga 
priopćavanja obavijestiti o tome i omogućiti im XIII.   STATUSNE   PROMJENE I 
nazočnost.  UDRUŽIVANJE

Članak 33.
XI.   POSLOVNA TAJNA

Knjižnica se može pripojiti drugoj knjižnici 
Članak 30. ili se dvije ili više knjižnica mogu spojiti u novu 

knjižnicu temeljem posebne odluke Općinskog vijeća 
Poslovna tajna su isprave i podaci čije bi Okučani.

priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim 
osobama, bilo suprotno poslovanju ili bi štetilo 
poslovnome ugledu Knjižnice, ili interesu i ugledu Članak 34.
djelatnika Knjižnice.

Poslovnu tajnu obvezatni su čuvati svi Odluku o statusnim promjenama i prestanku 
djelatnici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili rada Knjižnice Općinsko vijeće općine Okučani može 
podatak koji se smatra poslovnom tajnom. donijeti samo uz prethodnu suglasnost ministra 

Povreda odredbe ovoga Statuta koja se odnosi kulture.
na poslovnu tajnu je teža povreda radne obveze.         Nad Knjižnicom se može provesti stečaj 

sukladno propisima o stečaju. Ostatak likvidacijske, 
odnosno stečajne mase pripast će  općini Okučani, kao 

Članak 31. osnivaču Knjižnice.

Poslovnom tajnom smatraju se: IV.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom 

tajnom, sukladno Zakonu i   općim aktima Članak 35.
- podaci  koje  nadležni  organ državne  uprave  

kao  povjerljiv dostavi  Knjižnici Statut Knjižnice stupa na snagu danom 
- mjere i načini postupanja u slučaju donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

izvanrednih okolnosti Brodsko-posavske županije". 
- plan fizičko-tehničkog osiguranja fonda, 

objekta i imovine Knjižnice, Članak 36.
- druge isprave i podaci koji su Zakonom i 

općim aktima utvrđeni kao poslovna tajna. Opće akte Knjižnice voditelj je dužan donijeti 
u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu 

 O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi Statuta i dostaviti ih osnivaču na suglasnost.
ravnatelj.

U  Okučani, 21. siječnja 2008.godine.
 Narodna knjižnica i čitaonica

    Ravnatelj
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Na  22.  sjednici Općinskog vijeća općine I
Okučani održanoj dana 21. siječnja 2008. godine 
donesena je  Odluka o davanju suglasnosti na Ovom Odlukom se daje suglasnost na Statut 
predloženi tekst Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Narodne knjižnice i čitaonice Okučani.
Okučani, Klasa: 612-04/08-01/01, Ur. broj: 2178/21-
01-08-01.

II
U  Okučanima,   21. siječnja  2008. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Općinsko  vijeće donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
 općine  Okučani Brodsko-posavske županije».
    Predsjednik
Ivica  Pivac, v.r. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OKUČANI

Klasa: 612-04708-01-01
Urbr: 2178/21-01-08-01
Okučani, 21. siječnja 2008.g.

6.       Predsjednik
Općinskog  vijeća
    Ivica  Pivac, v.r.

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog 
vijeća Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 3/02), Općinsko vijeće je na svojoj 22. 
sjednici održanoj 21. siječnja 2008.g. donijelo

O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Statut
Narodne knjižnice i čitaonice Okučani
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1. III

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Velika  
Na  temelju  članka  39.  Statuta  općine  Kopanica  Zvonimir  Šimunović  za  potpisivanje  

Velika  Kopanica  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Ugovora  iz  točke  I.  ove  Odluke.
posavske  županije"  broj  10/01.),  Općinsko  
poglavarstvo  općine  Velika  Kopanica,  na svojoj  
31.  sjednici  održanoj  15.  siječnja  2008.  godine,  IV
donijelo  je

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
ODLUKU donošenja,  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
o  odabiru  najpovoljnije  ponude  za  izradu  

projektne  dokumentacije  za  izgradnju  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
poslovne  građevine  za  potrebe  nogometnog  OPĆINE  VELIKA  KOPANICA

kluba  u  Velikoj  Kopanici
Klasa  :  361-01/08-01/1
Urbroj:  2178/12-02-03-02

I Velika  Kopanica,  15.  siječnja  2008. g.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Velika  Predsjednik
Kopanica  odabire  ponudu  Ivanišić-Projekt d.o.o.  Općinskog  poglavarstva
Gradište,  Trg  kralja  Tomislava  6,  Županja,  za  Zvonimir  Šimunović, v.r.
izradu  projektne  dokumentacije  za  izgradnju  
poslovne  građevine  za  potrebe  nogometnog  kluba  
u  Velikoj  Kopanici,  te  usluge  ishođenja  Rješenja  
o  uvjetima  gradnje  sukladno  pravilima  struke  i  
postojećim  propisima  i  standardima.

II

Cijena  radova  iz  članka  I  ove  Odluke  utvrđena  je  
u  iznosu  od  41.744,20 kn  u  cijenu  je  uključen  
PDV.  Način  plaćanja  50%  avansno  po  potpisu  
ugovora,  a  ostatak  u  roku  15  dana  po  kompletno  
obavljenom  poslu.

OPĆINA
VELIKA  KOPANICA
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1. Postupak

Članak  3.
Na  temelju  članka  34.  st.  1.  točka  1.  

Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  Vlasnik  građevine  dužan  je  priključiti  
novine"  br.  26/03. - pročišćeni  tekst  i  82/04.),  i  svoju  građevinu  na  komunalnu  infrastrukturu  za  
članka  26.  Statuta  općine  Vrbje,  Općinsko  vijeće  opskrbu  pitkom  vodom,  a  izuzeće  od  obveze  
općine  Vrbje  na  svojoj  20.  sjednici  od  21. 12. priključenja  moguće  je  sukladno  članku  4.  ove  
2007.  godine,  donosi Odluke.

Građevine  izgrađene  bez  akta  na  temelju  
ODLUKU koje  se  može  graditi  ne  smiju  se  priključiti  na  

komunalnu  infrastrukturu,  osim  ako  vlasnik  
o  priključenju  na  komunalnu  infrastrukturu  građevine  dokaže  da  je  građevina  izgrađena  do  

za  opskrbu  pitkom  vodom 15.  veljače  1968.  godine.
Također  se  ne  mogu  priključiti  građevine  

za  koje  je  u  tijeku  postupak  građevinske  
Članak  1. inspekcije  koji  se  odnosi  na  obustavu  građenja  ili  

uklanjanje  građevine  prema  posebnom  zakonu.
Ovom  Odlukom  uređuje  se  način  

financiranja  građenja  objekata  i  uređaja  
komunalne  infrastrukture  i  nabavka opreme  za: Članak  4.

1. opskrbu  pitkom  vodom Općinsko  vijeće  može  svojom  odlukom  
utvrditi  područja  na  kojima se  vlasnik  građevine  
može  izuzeti  od  obveze  priključenja,  ukoliko  je  

Članak  2. isti  na  zadovoljavajući  način  pojedinačno osigurao  
svoje  potrebe.

Ovom  Odlukom  iz  članka  1.  utvrđuje  se:

- postupak
- tehničko-tehnološki  uvjeti Članak  5.
- rokovi  za  pojedine  priključke
- naknade  za  priključenje Vlasnik  građevine,  odnosno  građevinske  
- način  plaćanja  naknade čestice,  plaća  cijenu  stvarnih  troškova  rada  i  
- kaznene  odredbe utrošenog  materijala  na  izvedbi  komunalnog  

priključka  neposredno  nositelju  izvedbe  priključka  

OPĆINA  VRBJE
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na  temelju  pisanog  ugovora  i  računa  za  izvršeni  Vrbje  namijenjena  za  financiranje  građenja  
posao. objekata  komunalne  infrastrukture,  kao  i  

financiranje  izrade  tehničke  dokumentacije,  ili  
izgradnju  ostale  komunalne  infrastrukture,  u  visini  

Tehničko-tehnološki  uvjeti kako  slijedi:

Članak  6. 1. za  opskrbu  pitkom  vodom    500,00 kuna

Priključenje  na  komunalnu  infrastrukturu  
treba  se  izvesti  na  način  da  svaki  posebni  dio  Način  plaćanja  naknade
zgrade  koji  predstavlja  samostalnu  uporabnu  
cjelinu  (stan,  poslovni  prostor,  garaža  i  sl.),  Članak  10.
odnosno  svaki  pojedinačni  potrošač  ima  ugrađen  
poseban  uređaj  za  mjerenje  potrošnje. Naknada  za  priključenje  na  komunalnu  

Tehničko-tehnološke  uvjete  za  ugradnju  infrastrukturu  plaća  se  odjednom.
mjernog  uređaja  uređuje  isporučitelj  komunalne  
usluge,  a  stvarni  utrošak  ugradnje  plaća  vlasnik  
nekretnine. Članak  11.

Upravno  tijelo  općine  izdat  će  suglasnost,  
Članak  7. odnosno  rješenje  za  priključenje  na  pojedini  

komunalni  priključak.
Postupak,  te  tehničko-tehnološki  uvjeti  Upravo  tijelo  općine  dužno  je  voditi  

priključenja  na  komunalnu  infrastrukturu  moraju  evidenciju  o  visini  naknade  za  priključenje  za  
biti  u  skladu  sa  Zakonom  o  građenju. pojedine  priključke.

Rokovi  za  pojedine  priključke Članak  12.

Članak  8. Ukoliko  vlasnik  građevine,  odnosno  
građevne  čestice,  ne  podmiruje  svoje  obveze,  

Rokovi  za  pojedina  priključenja  trebaju  općina  Vrbje  će  naložiti  isporučitelju  komunalne  
biti  što  kraći,  ali  ipak  ovisno  o  financijskoj  usluge  obustavu  isporuke  do  podmirenja  obveze.
stabilnosti  vlasnika  građevine,  odnosno  
građevinske  čestice.

Nositelj  izvedbe  priključka,  odnosno  Članak  13.
isporučitelj  komunalne  usluge,  ne  može  izvršiti  
priključenje  komunalne  infrastrukture  bez  Od  plaćanja  naknade  za  priključenje  na  
prethodno  izdane  suglasnosti  ili  rješenja  koje  komunalnu  infrastrukturu  iz  članka  1.  ove  Odluke  
izdaje  Upravno  tijelo  općine,  a  na  temelju  pisanog  oslobađaju  se:
zahtjeva  vlasnika  građevine,  odnosno  građevinske  
čestice,  zaključuje  ugovor  o  priključenju  na  1. Općina  Vrbje
komunalnu  infrastrukturu. 2. Vjerske  zajednice

3. Ustanove  školskog  i  predškolskog  
obrazovanja

Naknada  za  priključenje 4. Registrirane  udruge  na  području  općine  
Vrbje

Članak  9.

Vlasnik  građevne  čestice,  odnosno  Kaznene  odredbe
građevine,  ukoliko  su  izgrađeni  objekti  komunalne  
infrastrukture  iz  članka  1.  ove  Odluke,  ili  su  isti  Članak  14.
planirani  Programom  gradnje,  plaća  naknadu  za  
priključenje  na  komunalnu  infrastrukturu  iz  članka  Naplata  novčane  kazne  za  nepoštivanje  
1.  ove  Odluke,  koja  je  prihod  Proračuna  općine  ove  Odluke  vršit  će  se  prema  kaznenim  
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odredbama,  odnosno  primjenom  članka  40.  I.
Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  (pročišćeni  
tekst  NN  26/03.)  i  Zakona  o  izmjenama  i  Općinsko  vijeće  općine  Vrbje  donijelo  je  
dopunama  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  Odluku  o  donošenju  smjernica  za  razvoj  sustava  
(NN  82/04.). zaštite  i  spašavanja  na  području  općine  Vrbje.

Članak  15. II.

Nadzor  nad  provedbom  ove  Odluke,  a Smjernice  za  razvoj  sustava  zaštite  i  
vezano  uz  poštivanje  čl.  40.  stavak  1. 2, 2,  u  spašavanja  u  2007.  godini  donose  se  sukladno  
ovlaštenju  je  Državnog  inspektorata,  a  inspekcijski  razmjeru  opasnosti,  prijetnji  i  posljedica  nesreća,  
nadzor  obavljaju  gospodarski  inspektori,  izuzev  za  većih  nesreća  i  katastrofa  utvrđenih  Procjenom  
stavak  5.  istog  članka,  kada  zahtjev  za  pokretanje  ugroženosti  ljudi,  okoliša,  materijalnih  i  kulturnih  
prekršajnog  postupka  provodi  Jedinstveni  upravni  dobara  sa  ciljem  zaštite  i  spašavanja  ljudi  i  
odjel  općine  Vrbje. materijalnih  dobara,  te  okoliša  kao  i  ravnopravnog  

Novčane  kazne  naplaćene  po  ovoj  Odluci  razvoja  svih  nostitelja  sustava  zaštite  i  spašavanja.
prihod  su  Proračuna  općine  Vrbje.

III.
Članak  16.

Za  provođenje  Smjernica  zadužuje  se  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Stožer  zaštite  i  spašavanja  imenovan  od  strane  

donošenja,  a  objavit  će  se  u "Službenom v jesniku  Općinskog  vijeća  općine  Vrbje.
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE IV.
OPĆINE  VRBJE

Klasa  :  363-01/07-01/27
Urbroj:  2178/19-03-07-1
Vrbje,  21. 2. 2007.

      Predsjednik
 Općinskog  vijeća
Milan  Brkanac, v.r.

2.

Na  temelju  čl.  6.  Odluke  o  izmjenama  i  
dopunama  Statuta  općine  Vrbje,  Općinsko  vijeće  
općine  Vrbje  na  svojoj  20.  sjednici  održanoj  21.  
prosinca  2007.  godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  donošenju  smjernica  za  razvoj  sustava  
zaštite  i  spašavanja  na  području  općine  Vrbje

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRBJE

Klasa  :  810-01/07-01/07
Urbroj:  2178/19-03-07-1
Vrbje,  21. 12. 2007.

      Predsjednik
 Općinskog  vijeća
Milan  Brkanac, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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