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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

dužnosti člana Županijskog stožera zaštite i
spašavanja.

1.
Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/09
i 79/07), članka 8. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
("Narodne novine" br. 40/08 i 44/08), te članka
21. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/06pročišćeni tekst, 23/07. i 3/08), Županijska
skupština na 30. sjednici, održanoj 25. veljače
2009. godine, donijela je

Tajana
Katalinić,dipl.ing.,
pročelnica
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavonski
Brod, imenuje s e za članicu Županijskog stožera
zaštite i spašavanja.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Županijskog stožera zaštite i spašavanja
I.
Mladen Krištof, dr.vet.med., razrješuje se

Klasa : 080-02/09-01/2
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
Predsjednik Skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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Broj: 1
2.

Na temelju članka 38. Zakona o
ustanovama ("Narodne novine" br. 76/9, 29/97
isp. 47/99 i 35/08) i članka 27. Zakona o
muzejima ("Narodne novine" br. 142/98), te
članka 15. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja,
Županijska skupština je na 30. sjednici održanoj
25. veljače 2009. godine na prijedlog Upravnog
vijeća Muzeja, donijela
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice
Muzeja Brodskog Posavlja
!.

2.
3.

Ivanka Bunčić, prof. povijesti i arheologije
iz Slavonskog Broda, Jagićeva 19,
imenuje se
za
ravnateljicu
Muzeja
Brodskog Posavlja na mandat od četiri
godine.
Ravnateljica će započeti s radom 8.
ožujka 2009. godine.
Ravnateljica ostvaruje pravo na plaću u
visini koeficijenta 3,0 uvećanom za 0,5%
za svaku godinu radnog staža.
Obrazloženje

Upravno vijeće Muzeja Brodskog Posavlja
objavilo je u Večernjem listu 2. veljače 2009.
godine natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja.
U propisanom roku na natječaj su pristigle dvije
prijave. Prijava kandidata mr.sc. Petra Bašića,
prof. povijesti zbog neispunjavanja propisanih
formalnih uvjeta iz članka 28. stavak 2. Zakona o
muzejima nije bila predmet rasprave i odlučivanja
Upravnog vijeća, o čemu je kandidat uredno
obaviješten.
Druga kandidatkinja Ivanka Bunčić,prof.
povijesti i arheologije ispunila je sve formalne i
ostale uvjete natječaja, odnosno iz citiranog
Zakona i Statuta Muzeja, o čemu je Upravno
vijeće sastavilo zapisnik i konstatiralo relevantne
činjenice.
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Dakle, uvidom u zapisnik o radu
Upravnog vijeća i priloženu dokumentaciju
utvrđeno je da kandidatkinja Ivanka Bunčić, prof.
povijesti i arheologije u potpunosti zadovoljava
uvjete, a osobito u odnosu na provedbu
programskih aktivnosti ustanove.
Županijska skupština uvažavajući naprijed
iznesene činjenice i određenje Upravnog vijeća
Muzeja sadržano u Prijedlogu od 12. veljače
2009. godine postupila je sukladno odredbama
Zakona o muzejima i Statutu Muzeja, i gđu.
Ivanku Bunčić,prof. povijesti i arheologije
imenovalo ravnateljicom Muzeja na četiri godine.
Imenovana svoju dužnost obnaša profesionalno i
temeljem odluke osnivača ostvaruje pravo na
plaću u visini koeficijenta 3,0 na obračunsku
osnovicu za korisnike Županijskog proračuna
uvećanu za 0,5% za godinu radnog staža. Ostala
prava i obveze iz radnog odnosa ravnateljica
ostvaruje temeljem Zakona o radu, Kolektivnog
ugovora za zaposlene Muzeja i općih akata
Muzeja.
Slijedom naprijed iznesenog odlučeno je
kao u izreci ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom
pred Upravnim sudom RH u roku 30 dana od
dana prijema ovog Rješenja.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : UP/I-112-01/09-1/1
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
Predsjednik Skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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3.

konkretne teme iz pojedinih područja samoupravnog
djelovanja Skupštine, kako slijedi:

Na temelju članka 21. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 9/06 - pročišćeni tekst), a u
svezi sa člankom 39. Poslovnika Županijske skupštine
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
9/06 pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08) Županijska
skupština je na 30. sjednici održanoj 25. veljače 2009.
godine, donijela

1. Program rada Županijske skupštine za 2009.
godinu

PROGRAM

RADA

Županijske skupštine za 2009. godinu

I
Ovim Programom rada okvirno se utvrđuju
aktivnosti Županijske skupštine u 2009. godini,
vezano za ostvarenje njenih zadaća iz samoupravnog
djelokruga propisanih Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom
Županije i drugim propisima, a osobito onih koje se
odnose na poslove od područnog značaja u:
obrazovanju, zdravstvu, prostornom i urbanističkom
planiranju, zaštiti okoliša, gospodarskom razvoju,
prometu i prometnoj infrastrukturi, održavanju javnih
cesta, planiranju i razvoju obrazovnih, zdravstvenih,
socijalnih i kulturnih ustanova, te ostalih poslova
prema posebnim zakonima.
U okviru samoupravnog djelokruga
Skupština će tijekom godine pratiti i odlučivati o
pitanjima daljnjeg razvoja i unapređenja
područne (regionalne) samouprave.
Svoje djelovanje obavljat će po načelu
javnosti, te se zalagati za provedbu Zakona o pravu na
pristup informacijama i na drugi način svoj rad i akte
učiniti dostupnim javnosti.

II
PROGRAMSKE TEME
Ovim Programom rada utvrđuju se i

Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske
skupštine i Županijskog poglavarstva
Predlagatelj: Predsjedništvo Županijske skupštine
Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: veljača 2009.

2.

a) Izvješće o ostvarivanju Plana
upravljanja i godišnjeg programa zaštite
održavanja, očuvanja, promicanja i
korištenja zaštićenog područja
b) Godišnji program zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenog područja

Prema odredbi članka 76. stavak 6. Zakona o
zaštiti prirode (Narodne novine br. 70/05 i 139/08)
Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodskoposavske županije osnivaču dostavlja izvješće o
ostvarivanju Plana upravljanja i godišnji program
zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenog područja do 1. ožujka tekuće godine za
prethodnu godinu.
Istovremeno Javna ustanova izvješćuje
osnivača o Godišnjem programu za tekuću godinu.
Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ
Predlagatelj: Upravno vijeće Javne ustanove
Rok rasprave: veljača 2009.

3. Izvješće o realizaciji Programa poticanja malog
gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2008.
Izvješće će obuhvatiti podatke o realizaciji
ostvarenih i započetih projekata poticanja malog i
srednjeg poduzetništva temeljem Županijskog
programa poticanja malog gospodarstva. Izvješće
će obuhvatiti podatke o ukupnoj svoti odobrenih i
realiziranih kredita za razvojne programe malih i
srednjih poduzetnika, o financijskoj potpori
poduzetnika, o funkcioniranju poduzetničkih

Broj: 1
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inkubatora, poslovnih zona i poduzetničkih
centara (CTR d.o.o. i LEDA), te o efektima
cjelokupnog programa (broj novih subjekata
malog gospodarstva, broj novootvorenih radnih
mjesta i dr.).

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2009.

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: veljača 2009.

6. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
Brodsko-posavske županije

4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija u
osnovnom obrazovanju na području Brodskoposavske županije u 2009. godini

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2009. Županija donosi Plan rashoda za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini. Plan mora
sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i
opis ulaganja, ukupno planirani iznos sredstava
potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih
projektom u 2009. Isti se dostavlja nadležnom
ministarstvu do 31. ožujka 2009.

Na temelju odredbi Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine br. 87/08) Vlada Republike Hrvatske donijela
je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba u osnovnom
školstvu za 2009. godinu, koja se odnosi na
financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnom
školstvu.
Na osnovi Vladine odluke, Županijska
skupština donosi vlastitu Odluku o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija u osnovnom obrazovanju na području
Brodsko-posavske županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2009.

5. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje
decentraliziranih funkcija srednjih škola
Brodsko-posavske županije u 2009. godini
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova („Narodne novine“ br.8 /09), a temeljem iste
Županijska skupština donosi Odluku o kriterijima i
mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija
srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2009.
godini.

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2009.

7. Prijedlog plana rashoda za nabavku
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje
škole Brodsko-posavske županije u 2008.
Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2009. Županija
donosi Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u srednjim školama Brodskoposavske županije i dostavlja ga nadležnom
ministarstvu. Plan mora sadržavati naziv škola na koje
se odnose ulaganja, vrstu i opis ulaganja, ukupan
planirani iznos potreban za realizaciju svih ulaganja
obuhvaćenih projektom i planirani iznos u 2009.
godini .
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
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Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2009.

8. a) Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
u 2009.
b) Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
u 2009.
Prema Vladinim odlukama o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog standarda javnih potreba u osnovnim
školama u 2009. te srednjih škola i učeničkih domova
u 2009. nadležno tijelo Županije donosi poseban Plan
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih, odnosno srednjih
škola Brodsko-posavske županije, te iste dostavlja
nadležnom ministarstvu.
Ovim planovima specificiraju se škole, namjene i
iznosi sredstava za pojedinu školu, a na osnovi
operativnih planova za 2009.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2009.

9. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu
financiranja centara za socijalnu skrbBrodskoposavske županije i financiranje pomoći za
troškove stanovanja korisnicima koji se griju na
drva u 2009.
Te m e l j e m O d l u k e o m i n i m a l n i m
financijskim standardima materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima
Županijska skupština donosi Odluku o kriterijima i
mjerilima, te načinu financiranja centara za socijalnu
skrb
Brodsko-posavske županije i financiranje
pomoći za troškove stanovanja korisnicima koji se
griju na drva za područje Brodsko-posavske županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2009.

Broj: 1

10. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu
financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske
imovine i hitnih intervencija investicijskog i
tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne
osobe Slavonski Brod u 2009.
Te m e l j e m O d l u k e o m i n i m a l n i m
financijskim standardima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe
Županijska skupština svojom Odlukom utvrđuje
kriterije za raspodjelu i dodjeljuje sredstva Domu za
starije i nemoćne osobe, čiji je Brodsko-posavska
županija osnivač.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2009.

11. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu
financiranja decentraliziranih funkcija u
zdravstvu u 2009. godini na području Brodskoposavske županije
Temeljem odredbi Vladine Odluke o
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
2009. Županijska skupština donosi za područje
Brodsko-posavske županije Odluku o kriterijima i
mjerilima, te načinu financiranja decentraliziranih
funkcija u zdravstvu u 2009. na području Brodskoposavske županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2009.

12. Informacija o provedbi odluka i zaključaka sa
sjednice Vlade RH održane 22. rujna 2005. godine
u Slavonskom Brodu
U Informaciji će se dati pregled donesenih
odluka i 8 zaključaka na sjednici Vlade RH održane u
Slavonskom Brodu 22. rujna 2005., tijek njihove
provedbe, odnosno popis onih koje su provedene i
daju konkretne učinke i doprinose napretku ove
Županije.

Broj: 1
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Nositelj izrade: nadležni upravni odjeli i stručne
službe
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: ožujak 2005.

13. Odluka o pristupanju izrade Izmjena i dopuna
Prostornog plana Brodsko-posavske županije
Ovom Odlukom pokrenut će se postupak
izrade Izmjena i dopuna Županijskog prostornog
plana koji je iniciralo Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva u svrhu osiguranja
prostornih uvjeta izgradnje elektroničke
komunikacijske infrastrukture temeljem potvrđenog
zajedničkog plana Hrvatske agencije za poštu i
elektroničke medije u planiranju zajedničkih
samostojećih antenskih stupova.
Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: ožujak 2009.

14. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u
Brodsko-posavskoj županiji u 2008. godini
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15. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste u
2008. godini
Sukladno odredbama Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99) te Odluci
o osnivanju Županijske uprave za ceste, Županijska
skupština najmanje jedanput godišnje razmatra
Izvješće o radu i poslovanju Županijske uprave za
ceste, odnosno o izvršenju Programa građenja i
održavanja javnih cesta na području Županije iz svoje
nadležnosti.
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste
Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i Županijsko
poglavarstvo
Rok rasprave: ožujak 2009.

16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u
2008. godini:
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
c) Županijskog saveza športova Slavonski Brod
d) Zajednice tehničke kulture Slavonski Brod
e) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski
Brod
f) Hrvatskog crvenog križa , Društvo Crveni križ
BPŽ

Izvješće će sadržavati podatke o broju
zaposlenih u pravnim osobama, zaposlene kod
fizičkih osoba, obrtnika, individualne
poljoprivrednike aktivne osiguranike mirovinskog
osiguranja i samostalne profesionalne djelatnosti,
kao i registriranu nezaposlenost u Područnoj službi
HZZZ Slavonski Brod.
Pored ovakvih statističkih pregleda u
Izvješću se daje i prikaz aktivnosti vezano za
profesionalno usmjeravanje, materijalno osiguranje
za vrijeme nezaposlenosti, prijavljene potrebe za
radnicima i na kraju, poseban osvrt na Vladine mjere
za poticanje zapošljavanja.
Cilj Izvješća je upoznavanje predstavničkog
tijela sa stvarnim stanjem zaposlenosti i aktivnom
politikom u području zapošljavanja.

Nositelj izrade: ustanove, nadležne zajednice i udruge
Predlagatelji: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: ožujak 2009.

Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje Slavonski Brod,
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: veljača - ožujak 2009.

17. Izvješće o radu i financijskom poslovanju
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod za
2008. godinu

Polazeći od prava, obveza i odgovornosti
osnivača, odnosno vlasnika ustanova, utvrđenih
Zakonom o ustanovama, Zakona o lokalnoj upravi i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim
posebnim zakonima, Skupština će razmotriti godišnja
izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova u
kulturi, te udruga iz područja tehničke kulture i
športa, te Hrvatskog crvenog križa, Društva Crveni
križ BPŽ u prethodnoj godini.

Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi
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Broj: 1

osnivačka prava nad Domom za starije i nemoćne
osobe, nad kojim ima osnivačka prava Brodskoposavska županija. Ustanova ima obvezu najmanje
jedanput godišnje osnivača izvijestiti o svom
financijskom poslovanju i provođenju politike
upravljanja.

Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske
skupštine i Županijskog poglavarstva
Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu županijskih
priznanja
Rok rasprave: ožujak 2009.

Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: ožujak 2009.

20. a) Izvješće o provođenju Plana upravljanja
lokalnim vodama na slivnom području Brodska
Posavina i Šumetlica-Crnac polje u 2008. godini
b) Plan upravljanja lokalnim vodama na
slivnim područjima u 2009. godini davanje
suglasnosti

18. a) Izvješće o intervencijama i provođenju
Plana intervencija u zaštiti okoliša Brodskoposavske županije u 2008. godini
b) Revizija 3. Plana intervencija u zaštiti
okoliša Brodsko-posavske županije
Temeljem Državnog plana intervencija u
zaštiti okoliša («NN» br. 82/99 i 12/01) Županijska
skupština donijela je Županijski plan intervencija u
zaštiti okoliša i Reviziju istog prema kojemu je
nadležni upravni odjel obvezan jedan put godišnje
podnijeti Županijskoj skupštini izvješće o njegovom
provođenju.
Na osnovi Državnog plana intervencija u
zaštiti okoliša provode se redovite revizije
postojećeg stanja u zaštiti okoliša na razini
Županije.
Do sada su obavljene dvije revizije, a ovo će
biti treća i ista ima za cilj osigurati što kvalitetniju
zaštitu okoliša poduzimanjem određenih mjera i
aktivnosti na razini Županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: ožujak 2009.

19. Odluka o dodjeli županijskih priznanja u 2009.
godini
U prigodi obilježavanja Dana Županije
dodjeljuju se pravnim i fizičkim osobama županijska
priznanja, pa će nadležno Povjerenstvo pravodobno
provesti postupak prikupljanja prijedloga i dostaviti
Skupštini konačan prijedlog odluke za dodjelu
priznanja.

Planove upravljanja lokalnim vodama na
slivnim područjima donose Hrvatske vode prema
odredbi članka 12. Zakona o vodama (Narodne novine
br. 107/95 i 150/25) i prate njihovu realizaciju, a
predstavničko tijelo Županije daje suglasnost na iste.
Temeljem navedenog Hrvatske vode podnijet
će Županijskoj skupštini na davanje suglasnosti
Izvješće o izvršenju Plana upravljanja lokalnim
vodama u 2008. godini i Plan upravljanja lokalnim
vodama u 2009. godini.
Nositelj izrade: Hrvatske vode - Vodno gospodarske
ispostave u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški
Predlagatelji: Hrvatske vode i Županijsko
poglavarstvo
Rok rasprave: ožujak 2009.

21. Informacija o stanju i pitanjima zaštite života i
osobne sigurnosti ljudi i imovine, te javnom redu i
miru na području Brodsko-posavske županije u
2008. godini
Prema članku 134. Zakona o policiji („Narodne
novine“ br. 129/01) i članka 17. Zakona o unutarnjim
poslovima („Narodne novine“ br. 73/91-pročišćeni
tekst, 19/92, 76/94, 161/98, 19/00 i 53/00) ministar
unutarnjih poslova ili osoba koju ovlasti najmanje
jednom godišnje informira predstavničko tijelo
Županije o stanju i pitanjima zaštite života i osobne
sigurnosti ljudi, zaštite imovine, kriminaliteta,
javnom redu i miru, kao i drugim pitanjima iz
djelokruga Ministarstva na području Županije.
Vezano za spomenutu zakonsku odredbu, ali i na neke
druge relevantne činjenice, osobito geoprometni
položaj Brodsko-posavske županije, Županijskoj

Broj: 1
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skupštini prezentirat će se dva puta godišnje izvješće
Policijske uprave Brodsko-posavske o stanju
sigurnosti u javnom redu i miru na području Županije.

Đaković“-Slavonski Brod d.o.o.
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2009.

Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska
Predlagatelji: PU Brodsko-posavska, Županijsko
poglavarstvo
Rok rasprave: prvo i drugo polugodište 2009.

24. Informacija o gospodarenju zajedničkim
lovištima na području Brodsko-posavske županije

22. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u
2008. zdravstvenih ustanova:
-

Opće bolnice „Dr. J. Benčević“, Slavonski
Brod
Opće bolnice Nova Gradiška,
Doma zdravlja Slavonski Brod,
Doma zdravlja „Dr. A. Štampar“ Nova
Gradiška,
Ljekarne Slavonski Brod,
Zavoda za javno zdravstvo Brodsko
posavske županije

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i
Zakona o zdravstvenom osiguranju, te pravima i
obvezama Županije nad zdravstvenim ustanovama,
čiji je osnivač, Županijska skupština razmatra stanje i
problematiku zdravstvenih ustanova na osnovu
godišnjih izvješća o poslovanju u prethodnoj godini.
Izvješća trebaju obuhvaćati prikaz stanja i poslovanja
zdravstvenih ustanova, rezultate provedenih
reformskih zadataka i prijedloga mjera za poboljšanje
stanja u zdravstvu u Županiji, s posebnim osvrtom na
financijsku problematiku.
Nositelji izrade: zdravstvene ustanove
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: ožujak 2009.

23. Informacija o poslovanju Slobodne zone „Đuro
Đaković“-Slavonski Brod d.o.o. u 2008. godini
Brodsko-posavska županija jedan je od
osnivača Slobodne zone „Đuro Đaković“-Slavonski
Brod d.o.o. pa će u tom svojstvu razmotriti poslovanje
te tvrtke, osobito s aspekta njenog doprinosa razvoju
gospodarstva.
Nositelj izrade: Uprava Slobodne zone „Đuro

Polazeći od odredbi Zakona o lovstvu
(„Narodne novine“ br. 140/05), kao i prava i obveza
Županije u području lovstva, te Odluke o zajedničkim
lovištima, Skupštini će biti podnesena Informacija
radi sagledavanja organiziranosti i stanja lovstva na
području Brodsko-posavske županije.
Informacija će sadržavati prikaz
problematike vezane za gospodarenje lovištima,
osobito u odnosu na ustrojavanje zajedničkih lovišta,
zaključivanja ugovora o zakupu, te izradu lovnogospodarskih osnova.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2008.

25. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2008. godinu
Prema odredbi članka 110. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) Županijsko
poglavarstvo, odnosno župan, podnosi Županijskoj
skupštini na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu
godinu, čiji je sadržaj propisan člankom 108. citiranog
Zakona. Dakle, osim obveznog sadržaja iz čl. 108.
točka 1. do 6., Godišnji izvještaj obuhvaća i izvršenje
financijskih planova izvan proračunskih korisnika na
razini odjeljka ekonomske klasifikacije i obrazloženje
ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka
izvan proračunskih korisnika.
Slijedom ovih zakonskih određenja Upravni
odjel za Proračun i financije do 1. svibnja tekuće
godine za prethodnu godinu dužan je izraditi i
dostaviti županu Brodsko-posavske županije Godišnji
izvještaj, a župan do 1. lipnja Županijskoj skupštini
(čl. 107. Zakona o proračunu).
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2009.
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26.
Prijedlog mreže osnovnih i srednjih škola u
Brodsko-posavskoj županiji
Temeljem čl. 10 i 162. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.
87/08) Vlada RH donosi mrežu osnovnih škola u RH
na osnovu prijedloga koje osnivači osnovnih škola
predlože za svoje područje.
Mrežom školskih ustanova utvrđuju se: školske
ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje sa
svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i
obrazovanje, područja na kojima se može osnovati
školska ustanova, te programi obrazovanja koje
školske ustanove mogu ostvarivati, uključujući i
posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju.
Mreža mora udovoljavati zahtjevima dostupnosti i
racionalnog ustroja upisanog područja, odnosno
školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja
(mogućnost redovitog pohađanja nastave svim
učenicima s obzirom na prometnu povezanost,
svakodnevni prijevoz, smještaj u učenički dom,
optimalnu iskorištenost postojećih školskih
kapaciteta i dr.)
Osnivači škola predstavnička tijela grada Slavonskog
Broda i Brodsko-posavska županija dužne su
najkasnije do srpnja 2009. godine dostaviti
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa prijedlog
mreže osnovnih i srednjih škola, svaka za svoje
ustanove čiji su osnivači.
U tom smislu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i
šport, pripremit će ovaj dokument i dostaviti
Županijskoj skupštini na utvrđivanje konačnog
prijedloga mreže osnovnih i srednjih škola u Brodskoposavskoj županiji, kojima je osnivač.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu
i šport
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2009.

27. Informacija o provedbi Nacionalne strategije
suzbijanja zlouporabe droga na području
Brodsko-posavske županije u 2008. godini
Informacija će sadržavati sve relevantne
pokazatelje vezano za provedbu Nacionalne strategije
suzbijanja zlouporabe droga na području Brodskoposavske županije, s prikazom aktivnosti pojedinih

Broj: 1

tijela u provođenju preventivnih mjera i to: Službe za
prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo
(Centar za prevenciju ovisnosti, Policijska uprava
Brodsko-posavska, centara za socijalnu skrb, škola,
vjerskih zajednica, udruga, te Povjerenstva za
praćenje Nacionalne strategije.
Informacija treba sadržavati i prijedlog novih
preventivnih mjera za suzbijanje zlouporabe droga.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji s institucijama zaduženim za
provođenje Nacionalne strategije
Predlagatelj: Župan BPŽ i Povjerenstvo za praćenje
provođenja Nacionalne strategije
Rok rasprave: srpanj 2009.

28. Izvješće o obavljenoj reviziji Županijskog
proračuna za 2008. godinu
Sukladno odredbama Zakona o reviziji
Područni ured za reviziju obavit će kontrolu
županijskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o
tome izvijestiti župana koji će izvijestiti Skupštinu o
nalazu revizije i eventualno naloženim mjerama.
Nositelji izrade: Područni ured Državne revizije
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2008.

29. Izvješće o stanju u poljoprivredi na području
Brodsko-posavske županije
Izvješće će sadržavati sve relevantne pokazatelje
vezano za ukupno stanje u poljoprivredi, od vlasničke
strukture, proizvodnje poljoprivrednih proizvoda
novčanih poticaja i potpora do mjera zemljišne
politike koje donosi Vlada Republike Hrvatske.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: srpanj 2009.
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30.
a) Analiza stanja i poslovanja
gospodarstvu Brodsko-posavske županije u
2008. godini
b) Program mjera i aktivnosti za unapređenje
gospodarstva Brodsko-posavske županije
Polazeći od temeljnih zadaća Županije u
području gospodarstva da usklađuje interese i
poduzima aktivnosti radi ravnomjernog
gospodarskog razvitka, a time i osiguranja uvjeta za
brže i kvalitetnije zapošljavanje, izradit će se i
prezentirati Skupštini cjelovit prikaz stanja i
poslovanja gospodarstva u 2008. godini.
Polazeći od najavljenih mjera iz Antirecesijskog
programa Vlade RH, kao i potrebe lokalne
samouprave da u okviru realnih mogućnosti i svojih
formalno pravnih ovlaštenja djeluje i poduzima
aktivnosti i konkretne mjere za očuvanje radnih
mjesta, što manjeg pada gospodarstva, ali i
unapređenja gospodarskih tijekova, predložit će se
Županijskoj skupštini donošenje Županijskog
programa mjera i aktivnosti za unapređenje
gospodarstva.
U okviru Županijskog programa mjera i
aktivnosti stručne službe nastojat će što preciznije i
konkretnije predložiti proaktivnu politiku u našoj
Županiji, odrediti rokove i nositelje aktivnosti i
naznaku mogućih efekata na samo ovog Programa,
nego i onih iz Vladinog programa, kao i njihovog
doprinosa kvalitetnijem životu građana Brodskoposavske županije.
Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u
suradnji s Uredom državne uprave, Poreznom
upravom, FINA-om, Županijskom gospodarskom
komorom
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2009.

31. Informacija o elementarnim nepogodama na
području Brodsko-posavske županije
U Informaciji će se dati svi relevantni podaci
o elementarnim nepogodama tijekom 2007. godine na
poljoprivrednim usjevima, građevinskim i drugim
objektima, zatim o obavljenoj procjeni šteta, visini
šteta, kao i o dodijeljenim sredstvima Vlade
Republike Hrvatske za djelomično ublažavanje
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posljedica šteta i njihovoj raspodjeli onima koji su
pretrpjeli štete.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
Rok rasprave: srpanj 2009.

32. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata u 2008. godini
Prvi puta u Republici Hrvatskoj od 2004.
godine uvedena je, odnosno normativno uređeno i
institucionalizirano pitanje zaštite prava pacijenata, a
2005. i u našoj Županiji, i to osnivanjem posebnog
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, koje je
prema citiranom zakonu obvezno najmanje jednom
godišnje izvijestiti predstavničko tijelo o svom radu i
možebitnim problemima u ostvarivanju zakonom
propisanih zadaća.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2009.

33. Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost
spolova BPŽ
Nositelj izrade: Tajništvo Povjerenstva za
ravnopravnost spolova BPŽ
Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2009.

34. Usklađivanje Statuta Brodsko-posavske
županije i drugih općih akata sa Zakonom o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi obvezane su
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
na usklađivanje Statuta i drugih općih akata s ovim
Zakonom koji stupa na snagu 18. svibnja 2009.
godine.
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Slijedom ove zakonske obveze predložit će se
usklađivanje općih akata do kraja 2009. godine
dinamikom i redoslijedom važnosti tih akata: Statut
BPŽ, Poslovnik Županijske skupštine, odluke i
pravilnici.
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske
skupštine i župana
Predlagatelj: Župan BPŽ i nadležna skupštinska tijela
Rok rasprave: drugo polugodište 2009.

35. Izvješće o radu Županijske koordinacije za
ljudska prava na području Brodsko-posavske
županije
Županijska koordinacija za ljudska prava
osnovana je sa ciljem i zadaćama praćenja
ostvarivanja temeljnih ustavnih ljudskih prava
sloboda na području Brodsko-posavske županije,
zatim za poticanje unapređenja tih vrednota, analize
stanja i predlaganja određenih aktivnosti u prevenciji
mogućeg kršenja ljudskih prava, te da u svom
djelokrugu surađuje sa svim institucijama, a osobito
civilnim udrugama čije je djelovanje usmjereno na
zaštitu i promicanje ljudskih prava, te s Vladinim
uredom za ljudska prava.
Slijedom navedenog, u izvješću će se
predstavničkom tijelu prezentirati stanje u zaštiti
ljudskih prava i sloboda na području Brodskoposavske županije u opsegu i sadržaju koliko je to u
nadležnosti Koordinacije.
Nositelj izrade: Tajništvo Koordinacije
Predlagatelj: Župan BPŽ i Koordinacija za ljudska
prava
Rok rasprave: drugo polugodište 2009.

36. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje u
Brodsko-posavskoj županiji
Prema odredbi članka 213. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08)
jedinice područne (regionalne) samouprave obvezne
su osnovati Savjet za zdravlje u roku od 6 mjeseci od
dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Svrha osnivanja ovog tijela je ostvarivanje
prava, obveza, zadaća i ciljeva u području zdravstvene
zaštite na području Županije. Savjet mora biti
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sastavljen od predstavnika lokalne samouprave,
komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za
zaštitu prava pacijenata, sindikata i poslodavaca u
zdravstvu. Glavna zadaća Savjeta je sudjelovanje u
planiranju evaluaciji zdravstvene zaštite na području
Županije, te s tim u svezi davanje mišljenja na
Prijedlog županijskog plana zdravstvene zaštite i
predlaganje mjera za ostvarivanje dostupnosti i
kvalitete zdravstvene zaštite na području Brodskoposavske županije.
Slijedom navedenog župan će predložiti
Županijskoj skupštini osnivanje Savjeta za zdravlje u
zakonskom roku.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: rujan/listopad 2009.

37. Izvješće o izradi glavnog projekta
navodnjavanja u Brodsko-posavskoj županiji
Započete aktivnosti u 2006. godini na izradi
Plana navodnjavanja rezultirale su izradom Plana
navodnjavanja Brodsko-posavske županije, a
provedbu istog Brodsko-posavska županija je
povjerila tvrtki Hidroing d.o.o. Osijek. Sredstva su
osigurana u proračunu Hrvatskih voda, odnosno u
Državnom proračunu i Proračunu Brodsko-posavske
županije.
Nakon donesenog Plana navodnjavanja u
2007. godini, u 2008. se pristupilo provedbi II faze i
izradi glavnog projekta na području općine Davor za
Pilot područje Orubica. Isto je predloženo zbog
najvećeg potencijalnog broja korisnika vode u
proizvodnji povrća, rijeke Save kao najvećeg
donatora prirodne vode za navodnjavanje, te
financijske vrijednosti projekta. U 2009. godini
nastavlja se s provedbom III faze navodnjavanja
izradom glavnog projekta sustava navodnjavanja
Orubica.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u
suradnji s Hrvatskim vodama
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: rujan 2009.
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38. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2009. godinu

40. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2009. godinu

Prema odredbi čl. 110. Zakonu o proračunu
(„Narodne novine“ br. 96/03) župan će podnijeti
Županijskoj skupštini na donošenje Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske
županije u prvom polugodištu (I-VI mj. 2009.) do 15.
rujna tekuće godine. Sadržaj polugodišnjeg izvještaja
propisan je člankom 108. Zakona u točki od 1. do 6.
Zajedno s Polugodišnjim izvještajem izvršenja
Proračuna, podnosi se Županijskoj skupštini na
suglasnost i Polugodišnji izvještaji o izvršenju
financijskih planova izvan proračunskih korisnika.
Slijedom navedenoga, Upravni odjel za
Proračun i financije i izvan proračunski korisnici
pripremit će polugodišnje izvještaje i uputiti
Županijskoj skupštini na usvajanje.

U praksi se do sada pokazalo da prilikom
donošenja Proračuna nisu poznati svi elementi
financiranja Županije i kod izvora prihoda i kod
izdataka, pa će se tijekom 2009. godine, ako bude
potrebno, usklađivati s Proračunom, odnosno
provoditi uravnoteženje proračunskih prihoda i
rashoda

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: rujan 2009.

39. Informacija o provođenju Programa
održavanja građevina detaljne melioracijske
odvodnje
Provođenje Programa održavanja građevina detaljne
melioracijske odvodnje regulirano je posebnim
ugovorom između Hrvatskih voda i Brodskoposavske županije. Ovim Ugovorom regulirani su
međusobni odnosi ugovornih strana, vezano za
sufinanciranje radova na objektima za melioracijsku
odvodnju III. i IV. reda na područjima vodno
gospodarskih ispostava «Brodska Posavina» i
«Šumetlica-Crnac». U sufinanciranju istog u 2009.
godini u jednakim omjerima uključit će se i jedinice
lokalne samouprave na čijim se područjima radovi
uređenja planiraju i izvode.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u
suradnji s Hrvatskim vodama i VGI «Brodska
Posavina» i «Šumetlica-Crnac»
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: studeni 2009.

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi

41. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja s
prijedlogom smjernica za organizaciju i sustav
zaštite i spašavanja na području Županije
Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Narodne
novine", br. 174/04) između ostalog propisana su
određena prava i obveze u području zaštite i
spašavanja za predstavnička i izvršna tijela. Ista su
sadržana u odredbi članka 28. i 29. Zakona i odnose se
na: razmatranje stanja, zaštite i spašavanja na
području županija najmanje jednom godišnje, te
utvrđivanje smjernica za razvoj tog sustava; na
osiguranje sredstava u Županijskom proračunu (1%
izvornog proračuna) te određivanje kontakt osobe;
donošenje procjene ugroženosti; planova zaštite i
spašavanja i dr.
Postupajući po odredbama ovog Zakona
nadležna služba u suradnji s Područnim uredom za
zaštitu i spašavanje i drugim institucijama će Izvješće
o stanju zaštite i spašavanje, kao i smjernice za razvoj
sustava zaštite i spašavanja u Brodsko-posavskoj
županiji, te uputiti nadležnim tijelima na raspravu i
usvajanje, do kraja godine.
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske
skupštine i župana u suradnji s Područnim uredom za
zaštitu i spašavanje
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2009.
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42.

a) Procjena ugroženosti
b) Plan zaštite i spašavanja na području
Brodsko-posavske županije

44. Analiza provedbe poticajnih mjera Vlade RH
na području Brodsko-posavske županije u 2008.
godini

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Brodsko-posavske županije
za 2009. godine usvojenim na 28. sjednici Županijske
skupštine 20. studenog 2008. godine. Temeljem
odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ br. 174/04 i 79/07) utvrđena je obveza izrade i
donošenja dvaju dokumenata u 2009. godini i to:
Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja na
području Brodsko-posavske županije.
Prema odredbi čl. 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
ove planske dokumente donosi predstavničko tijelo,
uz prethodnu suglasnost Uprave za zaštitu i
spašavanje. Kako su sredstva za izradu ovih planova
osigurana u Županijskom proračunu za 2009. godinu,
izrada će se povjeriti institucijama koje su sukladno
citiranom Zakonu ovlaštene za takve poslove, a potom
će župan iste uputiti Županijskoj skupštini na raspravu
i donošenje.

Informacija će sadržavati sve relevantne
podatke o rezultatima primjene važećih propisa o
novčanim poticajima i naknadama u području
poljoprivrede tijekom 2008. godini u Brodskoposavskoj županiji.

Nositelj izrade: Stručna institucija u suradnji s
Područnim uredom Državne uprave za zaštitu i
spašavanje
Predlagatelj: Župan BPŽ i Županijski stožer zaštite i
spašavanja
Rok rasprave: do kraja godine

43. Prijedlog izmjena i dopuna Županijskog
prostornog plana
Temeljem Odluke o pristupanju izmjenama
Županijskog prostornog plana Županijski zavod za
prostorno uređenje temeljem Zakona o elektroničkim
medijima, te Uputa za postupanje po smjernicama i
općim uvjetima za izradu izmjena i dopuna
Prostornog plana županija, a poštujući zakonsku
proceduru za ovakve planske dokumente, izradit će i
uputiti nadležnim tijelima Županije konačan Prijedlog
izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana na
raspravu i usvajanje.
Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje BPŽ
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: drugo polugodište 2009.

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u
suradnji s Uredom državne uprave Služba za
gospodarstvo
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: listopad 2009.

45. Informacija o implementaciji, odnosno
provedbi Regionalnog operativnog programa u
Brodsko-posavskoj županiji
Županijska skupština u srpnju 2005. godine
usvojila je strateško razvojni dokument Brodskoposavske županije za razdoblje 2005. 2012. godine
prema kojem nadležni upravni odjel redovito podnosi
skupštini informaciju o implementaciji, odnosno
provedbi Regionalnog operativnog programa.
Informacija će sadržavati sve aktivnosti
upravnog odjela, pripreme, provođenja i praćenja
projekata kandidiranih prema pretpristupnim
fondovima EU i ostalim izvorima financiranja.
Naime, osnovni zadatak upravnog odjela je
identifikacija, priprema i praćenje provedbe
odobrenih projekata od strane Europske unije i drugih
institucija, pa i Županijska skupština ima pravo i
obvezu bit obaviještena o tim aktivnostima, a ne samo
Upravni odjel za razvoj i europske integracije, nego i
svih drugih tijela zaduženih za primjenu ROP-a.

Nositelj izrade: Upravni odjel za razvoj i europske
integracije
Predlagatelj: Župan
Rok rasprave: studeni 2009.
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46. a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice
Brodsko-posavske županije za I-IX 2009. godine i
Financijsko izvješće za isto razdoblje
b) Plan rada Vatrogasne zajednice Brodskoposavske županije za 2010. godinu i Financijski
plan za 2010. godinu

48. a) Izvješće o radu Županijske razvojne agencije
CTR d.o.o. Slavonski Brod za I-IX 2009. i
Financijsko izvješće za isto razdoblje
b) Plan rada Županijske razvojne agencije
CTR d.o.o. Slavonski Brod za 2010. i Financijski
plan za 2010. godinu

Prema članku 2. Zakona o vatrogastvu
("Narodne novine", br. 139/04. pročišćeni tekst i
174/04.) vatrogasnu djelatnost obavljaju i vatrogasne
zajednice kao stručne i humanitarne organizacije.
Gradske i općinske vatrogasne zajednice udružuju se
u Županijsku vatrogasnu zajednicu.
Budući se Vatrogasna zajednica Brodskoposavske županije u cijelosti financira iz Županijskog
proračuna potrebno je Županijskoj skupštini svake
godine podnijeti Izvješće o radu i Financijsko izvješće
za tekuću godinu, te Plan rada i Financijski plan za
narednu godinu, a što je i obveza iz Zakona o
vatrogastvu. Navedeno je, i u vezi s planiranjem
Županijskog proračuna za 2010. godinu.

Budući je Brodsko-posavska županija ulogu
Županijske razvojne agencije, temeljem ugovora o
pružanju konzalting usluga za poduzetnike, povjerava
tvrtki CTR d.o.o. Slavonski Brod, ista je u obvezi
izvijestiti izvršno i predstavničko tijelo Županije o
svojim aktivnostima, te polučenim efektima i
koristima za poduzetnike. Navedeno je u vezi
planiranja Županijskog proračuna za 2010. godinu.

Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodskoposavske županije
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: studeni 2009.

47. a) Izvješće o radu Turističke zajednice
Brodsko-posavske županije za I-IX 2009. i
Financijsko izvješće za isto razdoblje
b) Plan rada Turističke zajednice Brodskoposavske županije za 2010. i Financijski plan za
2010. godinu
Županijska turistička zajednica za izvršenje svog
Plana ostvaruje sredstva iz Županijskog proračuna, pa
je s tog osnova, ali i potrebe upoznavanja javnosti o
svojim aktivnostima na promicanju turističkih
mogućnosti Županije, dužna izvijestiti predstavničko
tijelo o svom radu u 2009. godini, kao i o Programu
rada i Financijskom planu za 2010. godinu. Navedeno
je, i u vezi planiranja Županijskog proračuna za 2010.
godinu.
Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodskoposavske županije
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: studeni 2009.

Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: studeni 2009.

49. a) Izvješće o izvršenju Plana rada za 2009.
godinu Hrvatskog zavoda za Poljoprivrednosavjetodavnu službu Odsjek Brodsko-posavske
županije s Planom za 2010.
b) Izvješće o radu Hrvatskog stočarskog centra
Stočarske službe Slavonski Brod za 2009. i Plan
rada za 2010.
Budući je djelatnost ovih dviju podružnica u
Slavonskom Brodu izuzetno značajna za poticanje
razvoja i unapređenje poljoprivrede i stočarstva u
Županiji, za njihovo financiranje planiraju se sredstva
i u Županijskom proračunu. Izvješće će sadržavati
prikaz ostvarenja Programa rada i Financijskih
sredstava u 2009. godini, te o njihovoj iskorištenosti
prema stajalištu Skupštine i Poglavarstva, a u
planovima rada pobliže će se definirati aktivnost
Podružnice u 2010. godini s naznakom potrebitih
sredstava za njegovu realizaciju.
Nositelj izrade: a) Hrvatski zavod za Poljoprivrednosavjetodavnu službu Odsjek Slavonski Brod
b) Hrvatski stočarski centar Stočarska
služba Slavonski Brod
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: studeni 2009.
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50. Informacija o stanju razminiranosti u
Brodsko-posavskoj županiji za 2009. godinu

52. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u
2008. godini

Svrha ove Informacije je upoznavanje
Županijske skupštine i ostale javnosti o dosadašnjim
razminiranim površinama i nerazminiranim
površinama, zatim količini financijskih sredstava
potrebnih za razminiranje i eventualnim prioritetima
razminiranja i drugim pitanjima vezanim za ovu
izuzetno osjetljivu problematiku.

Sukladno Zakonu o savjetu mladih u
Brodsko-posavskoj županiji ustrojen je županijski
savjet mladih 20. svibnja 2008. godine.
Savjet svoje obveze izvršava temeljem
Programa rada koji je odobrila Županijska skupština,
a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće o radu i
djelovanju Županijskoj skupštini.

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša Hrvatski centar za
razminiranje
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2009. , studeni 2009.

Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske
skupštine i župana
Predlagatelji: Savjet mladih BPŽ
Rok rasprave: drugo polugodište 2009.

51. Programi rada i financijski planovi za 2010.
godinu:
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
c) Županijskog saveza športova
d) Zajednice tehničke kulture
e) Županijskog crvenog križa
f) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje
g) Hrvatskog crvenog križa , Društvo Crveni križ
BPŽ

Temeljem osnivačkih prava i obveza osnivača
ovih ustanova propisanih Zakonom o ustanovama i
posebnim zakonima, kao i odlukama predstavničkog
tijela, Županija osigurava sredstva za njihov rad, pa su
slijedom toga spomenute ustanove kao korisnici
Županijskog proračuna dužne sa svojim programima
rada i financijskim planovima za narednu godinu
upoznati Županijsku skupštinu i župana. Županijska
skupština temeljem odredbi Zakona o proračunu daje
suglasnost na financijski plan navedenih ustanova.
Nositelj izrade: ustanove i zajednice
Predlagatelji: upravna vijeća, župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2009.

53. Prijedlog programa javnih potreba u
osnovnom i srednjem školstvu u 2010. godini
Prema odredbi članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br. 87/08) Županija može utvrditi šire javne
potrebe u osnovnom i srednjem školstvu
(sufinanciranje prehrane učenika, materijalni
troškovi, sufinanciranje prijevoza, cjelodnevni
boravak učenika ostalih programa osnovnog školstva
od zajedničkih interesa jedinica lokalne samouprave,
kapitalna ulaganja u prostor i opremu, te osigurati
sredstva u Proračunu za njihovu realizaciju.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2009.

54. Program javnih potreba u kulturi na području
Brodsko-posavske županije u 2010. godini
Zakonom o financiranju javnih potreba u
kulturi („Narodne novine“ br. 47/90 i 27/93)
propisano je da Županija donosi Program javnih
potreba u kulturi od zajedničkog interesa za gradove i
općine u svom sastavu, kao i Županije u cjelini,
usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi
ravnomjernog kulturnog razvitka gradova i općina,
zatim utvrđuje odnose u financiranju kulture
pojedinih općina i gradova na području Županije i
Županije kao cjeline, te usklađuje razvitak. Program

Broj: 1
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javnih potreba u kulturi donosi Skupština na prijedlog
župana, zajedno s Proračunom.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2009.

55. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Brodsko-posavske županije u 2010.
godini
Zakonom o tehničkoj kulturi („Narodne
novine“ br. 76/93 i 11/94) propisano je da Županija
donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi od
zajedničkog interesa za gradove i općine od interesa
za Županiju, usklađuje interese i poduzima aktivnosti
radi ravnomjernog razvitka tehničke kulture na
području Županije.
Program donosi Skupština na prijedlog
župana BPŽ.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2009.

56. Program javnih potreba u športu na području
Brodsko-posavske županije u 2010. godini
Člankom 37. Zakona o športu („Narodne
novine“ br. 71/06 i 150/08) propisano je da Županija
utvrđuje javne potrebe u športu i za ostvarivanje
Programa osigurava financijska sredstva u Proračunu.
Županijsko poglavarstvo će temeljem članka 39.
narečenog Zakona predložiti Županijskoj skupštini
Program javnih potreba u športu za 2010. godinu,
zajedno sa sredstvima.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2009.
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57. a) Proračun Brodsko-posavske županije za
2010. godinu
b) Odluka o izvršenju Proračuna Brodskoposavske županije za 2010. godinu
Sukladno odredbi čl. 39 Zakona o proračunu
župan će predložiti Županijskoj skupštini na
donošenje Proračun za 2010. godinu i projekciju na
razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduće
dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to
u roku koji omogućuje primjenu Proračuna od 1.
siječnja godine za koju se donosi Proračun. Proračun
se sastavlja po uputama Ministarstva financija
izrađenih na osnovi smjernica Vlade RH i uputa
Upravnog odjela za Proračun i financije za izradu
Županijskog proračuna koje obvezno dostavlja
korisnicima Proračuna radi izrade prijedloga
financijskih planova za iduću godinu.
Županijska skupština u okviru donošenja
Proračuna za iduću godinu razmatra i daje suglasnost
na prijedlog financijskog plana izvan proračunskih
korisnika (čl. 36 Zakona).
Odlukom o izvršenju Proračuna propisuje se
izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka u skladu s
namjenom, a istom se propisuje način i uvjeti
izvršavanja Proračuna s računom Proračuna, sukladno
odredbi čl. 55. Zakona o proračunu.
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
u suradnji s proračunskim korisnicima i izvan
proračunskim korisnicima
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2009.

58. a) Plan zdravstvene zaštite za područje
Brodsko-posavske županije
b) Godišnji i trogodišnji planovi promicanja
zdravlja, prevencije, te ranog otkrivanja bolesti
c) Davanje koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe na području BPŽ
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne
novine“ br. 150/08) propisane su izuzetno velike
obveze osnivačima zdravstvenih ustanova u sklopu
kojih posebno jedinicama područne (regionalne)
samouprave, koje će svoja prava, obveze, zadaće i
ciljeve na području zdravstvene zaštite ostvariti tako
što će između ostalog donijeti i spomenute planske
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dokumente u rokovima određenim Zakonom (čl. 9.
Zakona).
Kako Županijski plan zdravstvene zaštite
mora biti sukladan Republičkom planu, realno je
očekivati da će Županijska skupština odlučivati o
ovom Planu nakon donošenja Republičkog plana,
ukoliko bude moguće potkraj ove godine ili u prvom
tromjesečju 2010. godine.
Rokovi za davanje koncesije za obavljanje
javne zdravstvene službe određeni su člankom 211.
Zakona najkasnije do kraja godine, pa će i Županijska
skupština u okviru svoje nadležnosti donositi
odgovarajuće odluke sukladno Zakonu o
koncesijama.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2009.

59. Prijedlog plana održavanja i građenja
županijskih i lokalnih cesta na području Brodskoposavske županije u 2009. prethodno mišljenje
Županijska uprava za ceste obvezno svake godine
temeljem članka 12. Zakona o javnim cestama
(„Narodne novine“ br. 180/05) donosi Program
građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta uz
suglasnost Ministarstva, a Županijska skupština
temeljem odredbi Statuta Županijske uprave za ceste
na isti daje prethodnu suglasnost.
Slijedom rečenog Županijska uprava za ceste
će podnijeti Skupštini Izvješće o radu u 2009. godini i
Program građenja za 2010. godinu radi davanja
suglasnosti.
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste
Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2009.

60.
Program zaštite i poboljšanja kakvoće
zraka na području Brodsko-posavske županije
Zakonom o zaštiti zraka (“Narodne novine“
br. 178/04i 60/08) obvezane su Županijske skupštine
na donošenje Programa zaštite i poboljšanja kvalitete
zraka za razdoblje od 4 godine (čl. 10), a isti mora
sadržavati mjesta prekomjernog onečišćenja, opće

Broj: 1

informacije, vrstu i procjenu onečišćenja, porijeklo
onečišćenja, nadležno odgovorno tijelo, analizu
stanja, mjere za smanjenje onečišćenja zraka,
redoslijed i rokove ostvarivanja mjera, te procjenu
sredstava za provedbu Programa.
Kako se radi o vrlo kompleksnom projektu, odnosno o
projektu za izradu kojeg je neophodno pribaviti niz
relevantnih podloga, ali i osiguranje financijskih
proračunskih sredstava, moguće je da će donošenje
istog biti spremno tek u 2010. godini.
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: konac 2009. ili prvo tromjesečje
2010. godine

61. Davanje suglasnosti na statute ustanova čiji je
osnivač Brodsko-posavska županija
Županijska skupština će razmotriti i dati
suglasnost ili prethodnu suglasnost na sve prijedloge
koje, sukladno zakonima, budu dostavljeni radi
davanja suglasnosti/prethodne suglasnosti na statute
ustanove čiji je osnivač (zdravstvene ustanove,
obrazovne ustanove, ustanove u kulturi i drugim
javnim djelatnostima).
Nositelj izrade: stručne službe ustanova
Predlagatelj: upravna vijeća ustanova i župan BPŽ
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine

62. Kadrovska pitanja
Županijska skupština će tijekom 2009.
godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim
nadležnostima, raspravljati i odlučivati o konkretnim
prijedlozima izbora i imenovanja. Budući je 2009.
godina izborna, dakle godina u kojoj se provode izbori
za novo mandatno razdoblje predstavničkog tijela, te
prvi put i neposredni izbori čelnika lokalnih jedinica,
Županijska skupština će odlučivati o brojnim
kadrovskim rješenjima.
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske
skupštine i župan BPŽ
Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine
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4.

III
Osim konkretno navedenim temama,
Skupština će raspravljati i odlučivati i o svim drugim
pitanjima, koja iz bilo kojeg razloga u ovom Programu
nije moguće preciznije iskazati, a u datom trenutku će
biti aktualna, kako za Županiju, tako i za jedinice
lokalne samouprave u njenom sastavu.

IV
Sjednice Županijske skupštine u pravilu će se
održavati svakih 30-40 dana prema terminskom planu
koji će se dogovarati na Predsjedništvu Županijske
skupštine.

Na temelju članka 11.Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne ( regionalne )
samouprave u
2009.godini ( «Narodne novine»
broj 8/09 ), Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u
2009.godini (« Narodne
novine» broj 8/09 ) i članka 21. Statuta Brodsko
posavske županije, ( «Službeni vjesnik» broj 9/06
pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08.), Županijska skupština
Brodsko-posavske županije na 30. sjednici, održanoj
25. veljače 2009. godine, d o n i j e l a je

ODLUKU
V
O provedbi Programa rada brinu predsjednik
Županijske skupštine, Predsjedništvo Županijske
skupštine i tajnica Županijske skupštine uz potporu
Stručne službe za poslove Županijske skupštine i
župana BPŽ.

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2009.godini na području
Brodsko-posavske županije

Članak 1.
VI
Ovaj Program rada donosi se za razdoblje
siječanj-prosinac 2009. godine, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/09-01/3
Ur.broj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila, te
način rasporeda sredstava u 2009.godini, planiranih
za materijalne troškove, kapitalne projekte i
investicijsko održavanje u osnovnom školstvu
Brodsko-posavske županije, a provođenje iste bit će
usklađeno s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2009.godini.

Članak 2.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković,v.r.

U Proračunu Brodsko-posavske županije za
financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva osiguravaju se sredstva za:
1.
materijalne i financijske rashode osnovnih
škola nužne za realizaciju nastavnog plana i
programa
2.
rashode za materijal, dijelove i usluge
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tekućeg investicijskog održavanja
3.
rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj
imovini.

1.
-

Članak 3.
Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2009. godini («Narodne novine»
broj 8/09.) utvrđena su ukupna bilancirana sredstva za
Brodsko-posavsku županiju u iznosu od
29.680.514,00 kn
koja su raspoređena na:
-

-

materijalne i financijske rashode u iznosu
od 22.476.748,00 kn
rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
1.985.801,00 kn
rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 5.217.965,00 kn

Članak 4.
Materijalni i financijski rashodi sukladno
Računskom planu za proračunsko računovodstvo
obuhvaćaju:
skupinu 32 - Materijalni rashodi
skupinu 34 - Financijski rashodi
Osnovnim školama nad kojima Brodsko-posavska
županija ima osnivačka prava, odobravaju se
financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode prema:

-

-

Broj: 1

kriteriju stvarnih rashoda za:
energiju
hitne intervencije ( redovite propisane
kontrole radnog prostora, instalacija i
postrojenja i otklanjanje nedostataka
utvrđenih inspekcijskim nalazima kada ti
nedostaci ugrožavaju sigurnost učenika i
zaposlenih)
pedagošku dokumentaciju
zakupnine i najamnine
prijevoz učenika sukladno Zakonu o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi
zdravstvene preglede zaposlenika
premije osiguranja

2.
kriteriju broja učenika, broja razrednih
odjela, osnovnoj školi, broju područnih škola, broju
računala za:
naknade troškova zaposlenih (službena
putovanja, stručno usavršavanje )
uredski materijal i ostali materijalni rashodi
sitni inventar i auto gume
usluge telefona i pošte
usluge promidžbe i informiranja
komunalne usluge
ostale usluge
intelektualne usluge
računalne usluge
reprezentaciju
članarine
financijske usluge
nespomenuti rashodi poslovanja
Mjerila za ovu vrstu rashoda i navedene
kriterije su:
20,00 kn po učeniku
255,00 kn po razrednom odjelu
2.500,00 kn po osnovnoj školi
300,00 kn po područnoj školi
za korištenje računalne opreme 50,00 kn po
računalu

Broj: 1
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Napomena: Podaci o broju učenika se mijenjaju
tijekom školske godine
( podaci iz tablice listopad 2008.god. ).

-

Članak 5.
Sredstva za financiranje minimalnog
financijskog standarda osnovnog školstva isplaćuje
se korisnicima ( škole iz članka 4. ove Odluke) na
temelju financijskog plana škole usklađenim ovom
Odlukom
i mjesečnog zahtjeva o ostvarenim
rashodima za protekli mjesec, do 1/12 godišnjeg
plana.
Zahtjev za doznaku sredstava za protekli
mjesec, uz preslike računa stvarnih rashoda škole
dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje,šport i
kulturu najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za
protekli mjesec. Račune stvarnih rashoda ovjerava
ravnatelj škole.

-

-

Broj: 1

ispitivanje hidrantske mreže
periodični pregled i kontrolno ispitivanje, te
servisiranje vatrogasnih aparata,
ispitivanje aparata i oruđa s povećanim
opasnostima
pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih
sustava centralnog grijanja prije početka
sezone grijanja
ispitivanje električnih instalacija
ispitivanje gromobranskih instalacija
izrada procjene opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se
regulira zaštita na radu i zaštita od požara

Školama se priznaju izdaci
za tekuće
održavanje koje se odnosi na popravak kvarova koji se
ne mogu planirati, a nužni su radi održavanja
sredstava rada i opreme i osiguranja pretpostavki za
redovito funkcioniranje škole. Ove troškove škola
iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova
uz koju prilaže račun ovjeren od strane ravnatelja.

Članak 6.
Hitne intervencije

Izdaci tekućeg održavanja škole su:

Rashode za propisane kontrole radnog
prostora, instalacija i postrojenja, rashode nastale
zbog
otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom, bojenje zidova, škola
realizira uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za
obrazovanje, šport i kulturu.

-

U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom priznaju se:

-

izvanredne intervencije na
elektroinstalacijama
izvanredne intervencije na uređajima
centralnog grijanja
izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima
izvanredne intervencije na kanalizaciji
izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži
izvanredne intervencije na krovovima
popravak peći na kruta goriva i čišćenje
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-

dimnjaka na objektima koji za grijanje koriste
kruta goriva
servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,
detektora plina i ostalog u vezi s centralnim
grijanjem

priloženom kopijom računa ovjerenom od strane
ravnatelja škole.
Popis potrebne pedagoške dokumentacije
utvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Uprava za školstvo.

Članak 7.
Energenti
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Članak 10.
Zdravstveni pregledi zaposlenika

Rashodi za energente koje škola koristi za
grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola
iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova,
koju s preslikama ovjerenih računa dobavljača,
dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i
kulturu, najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni
mjesec.
Škola usklađuje nabavku energenata s
godišnjim planom potrošnje, uz prethodnu suglasnost
Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.
Sredstva za utrošene energente škola je dužna
doznačiti dobavljaču u roku od dva dana od dana
doznačenih sredstava za materijalne troškove na žiro
račun škole.

Članak 8.
Prijevoz učenika
Sredstva namijenjena za prijevoz učenika
osnovnih škola posebnim linijskim prijevozom
namjenski se koriste za prijevoz učenika, za potrebe
odgojno obrazovnog procesa, a u okviru nastavnog
plana i programa, a isplaćuju se po ispostavljenim
računima.
Škola dostavlja kopiju računa zajedno sa
zahtjevom za doznaku sredstava za prethodni mjesec.

Rashodi za zdravstvene preglede
zaposlenika,iskazuju se temeljem Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj
60/92 ) i članka 72.Temeljnog kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u javnim službama
(„Narodne novine“ broj 84/07). Ovu vrstu rashoda
škola iskazuje u okviru ukupnog mjesečnog zahtjeva
s ovjerenom preslikom računa.

Članak 11.
Zakupnine
Rashodi za zakupnine podmiruju se u
stvarnim iznosima utvrđenim ugovorom koji
korisnik zaključuje sa zakupodavcem.
Za ove izdatke
škola treba dostaviti
prijedloge ugovora o uzimanju ili davanju u zakup
prostora i opreme Upravnom odjelu za obrazovanje,
šport i kulturi, na suglasnost, u skladu s Odlukom o
uvjetima i kriterijima za uzimanje i davanje u zakup
prostora i opreme u školskim objektima Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije» broj 13/ 02 ).

Članak 12.
Osiguranje imovine

Članak 9.
Pedagoška dokumentacija
Rashode za pedagošku dokumentaciju za
početak i kraj školske godine škola iskazuje i
dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i
kulturu u okviru mjesečnih ukupnih troškova s

Škola zaključuje ugovor s osiguravajućom
kućom, a sredstva za osiguravanje imovine planira u
okviru stvarnih troškova.
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Članak 13.
Kapitalna ulaganja

-

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima
postoji opravdana potreba. Pri tome se obavezno
primjenjuju standardi i normativi prostora i opreme
koje utvrđuje ministar znanosti, obrazovanja i športa.
Sredstva za kapitalne projekte će biti
raspoređena prema Planu rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
Brodsko-posavske županije u 2009.god. kojim se
planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji će
se realizirati tijekom 2009.god., a za koje će
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dati
suglasnost.

Članak 14.

Investicijsko održavanje i opremanje
Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola podrazumijeva se:
-

-

investicijsko održavanje školskog prostora
kao predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje školskih zgrada
predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje
ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena
pokretne opreme, nastavnih sredstava i
pomagala

Sredstva za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola raspoređivat će se
prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja u 2009.
Redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskih
radova na školskim objektima
-

-

održavanje kotlovnica i sustava grijanja
održavanje sanitarija i vodovodnih
instalacija
održavanje krovova
održavanje elektroinstalacija

Broj: 1

održavanje vanjskih zatvora ( prozori i
vrata)
ostali zahvati

Članak 15.
Sredstva za pokriće navedenih
decentraliziranih funkcija osiguravaju se putem
izvornih prihoda iz dodatnog udjela poreza na
dohodak po stopi od 3,1% i s pozicije potpore
izravnanja za decentralizirane funkcije Državnog
proračuna Republike Hrvatske u 2009.godini.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-02/09-01/1
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Broj: 1
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5.

PLAN

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne ( regionalne )
samouprave u 2009.godini ( „Narodne novine“ broj
8/09.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2009.godini ( Narodne novine
broj 8/09 ) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 9/06 pročišćeni tekst,23/07 i 3/08 ),
Županijska skupština Brodsko-posavske županije na
30. sjednici, održanoj 25. veljače 2009. godine,
donijela je

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u 2009.godini
Članak 1.
Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2009.godini
(Narodne novine broj 8/09) ukupno bilancirana
sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u iznosu od 1.985.801,00
kn raspoređuju se kako slijedi:
a)
b)

a)
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Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2009.

tekuće i investicijsko održavanje školskih
objekata
1.685.801,00
opremanje školskih objekata 300.000,00
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b)

Broj: 1

opremanje školskih objekata - po utvrđenim prioritetima opreme i školskih objekata

Članak 2.
Plan stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije «.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-02/09-01/2
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

6.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2009.godini ("Narodne novine" broj
08/09.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2009.godini («Narodne novine»
broj 8/09 ) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije« broj 9/06. pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08.),
Županijska skupština Brodsko-posavske županije na
30. sjednici, održanoj 25. veljače 2009. godine,
donijela je
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PLAN

Članak 1.

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola Brodsko-posavske
županije u 2009.godini

Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2009.godini
("Narodne novine" broj 8/09) ukupno planirana
sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za
osnovne škole Brodsko-posavske županije u
ukupnom iznosu od 5.217.965,00 kn raspoređuju se:

Članak 2.
Plan stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije «.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 602-02/09-01/3
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r
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7.

Temeljem članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći
izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave za 2009. godinu («Narodne
novine» broj 8/09. ), Odluke o kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2009. godini
(«Narodne novine» broj 8/09) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 9/06-pročišćeni
tekst, 23/07 i 3/08.) Županijska skupština Brodskoposavske županije na 30. sjednici održanoj 25. veljače
2009. godine donijela je
ODLUKU
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih
škola u 2009. godini

Broj: 1

županije u 2009. godini u okviru bilančnih sredstava,
temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2009. godini
(«Narodne novine» broj 8/09).
Ova Odluka će se provoditi sukladno uvodno
navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o
kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i
učeničkih domova u 2009. godini .

Članak 2.
Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola i
učeničkih domova u 2009. godini («Narodne novine»
broj 8/09.) utvrđena su ukupna bilančna sredstva
za Brodsko-posavsku županiju u 2009. godini za
srednje školstvo u iznosu od
18.091.799,00 kune

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se kriteriji i mjerila
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola na području Brodsko-posavske

Navedena sredstva namijenjena su za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjeg školstva u srednjim školama
za koje Brodsko-posavska županija ima osnivačka
prava prema sljedećem popisu:
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Broj učenika Broj odjela
2008./2009. 2008./2009.
1.

SREDNJA ŠKOLA
MATIJA ANTUN RELKOVIĆ
SLAVONSKI BROD,
2. OBRTNIČKA ŠKOLA
SLAVONSKI BROD,
3. GIMNAZIJA «MATIJA MESIĆ»
SLAVONSKI BROD,
4. INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA
SLAVONSKI BROD,
5. TEHNIČKA ŠKOLA
SLAVONSKI BROD,
6. EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA
SLAVONSKI BROD,
7. SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
SLAVONSKI BROD,
8. GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA,
9. INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA
NOVA GRADIŠKA,
10. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
NOVA GRADIŠKA,
11. KLASIČNA GIMNAZIJA FRA MARIJANA
LANOSOVIĆA s.p.j. SLAVONSKI BROD.
U k u p n o:
Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja
i športa sredstva za financiranje javnih potreba
Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom
javnosti Slavonski Brod osiguravaju se u Proračunu
Brodsko-posavske županije.
Osnivač Klasične gimnazije fra Marijana
Lanosovića Slavonski Brod je Hrvatska franjevačka
provincija svetog Ćirila i Metoda, Zagreb.

952

32

659

33

1056

37

938

38

792

29

678

23

365

14

424
658

16
26

266

12

252

8

7040
2.

3.

268

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.
Ukupni iznos u 2009. godini: 3.190.599,00
kuna.
Rashodi za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja.
Ukupni iznos u 2009. godini: 1.078.620,00
kuna.

Članak 3.
Članak 4.
Za osiguranje minimalnog financijskog
standarda srednjih škola u 2009. godini osiguravaju se
sredstva za sljedeće rashode:
1.

Materijalne i financijske rashode srednjeg
školstva nužne za realizaciju nastavnog plana
i programa srednjoškolskog obrazovanja.
Ukupni iznos u 2009. godini: 13.822.580,00
kuna.

Srednjim školama nad kojima Brodskoposavska županija ima osnivačka prava, odobravaju
se financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode prema sljedećim kriterijima:
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KRITERIJ BROJA UČENIKA, BROJA
RAZREDNIH ODJELA, UKUPNO ZA
ŠKOLU I BROJU RAČUNALA za sljedeće
vrste troškova:
uredski materijal, materijal za nastavu i
pedagošku dokumentaciju,
komunalne usluge i naknade,
usluge HT-a (telefonski, telefaks i poštarina),
pedagoška i druga obvezatna periodika,
časopisi prema uputi Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa,
izdaci za nabavu pribora za izvođenje
nastavnih planova i programa, nabavu
sitnog inventara i sredstava zaštite na radu,
seminari, stručna literatura i časopisi,
bankarske usluge i zatezne kamate, te usluge
FINA-e,
intelektualne usluge, usluge studentskog
servisa,
reprezentacija,
dnevnice i izdaci putovanja na službenom
putu,
izdaci za stručno usavršavanje, a prema
programu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa,
povećani troškovi za korištenje računalne
opreme, i to: održavanje software, popravak
računala, potrošni materijal i sl.
nužne staklarske usluge,
izdaci za čuvanje objekta,
izdaci za korištenje vlastitog prijevoznog
sredstva (registracija, servisi, benzin i dr.),
ostali tekući izdaci koji su nužni za
ostvarivanje nastavnog plana i program
rada škole.

Kriteriji za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje materijalnih i financijskih rashoda iz
stavka 1. ovog članka u 2009. godini su:
-

cijena po učeniku u iznosu od 20 kuna,
cijena po razredom odjelu u iznosu od 255,00
kuna,
cijena po srednjoj školi u iznosu od 2.500,00
kuna mjesečno,
za korištenje i održavanje informatičke
opreme 50,00 kuna po računalu mjesečno.

Broj: 1

Postupak izvršenja navedenih izdataka
Sredstva za navedene izdatke isplaćuju se
mjesečno do 1/12 Financijskog plana škole, temeljem
naloga Upravnog odjela za obrazovanje, šport i
kulturu.

2.

KRITERIJ STVARNIH RASHODA za
sljedeće vrste troškova:

-

energenti za grijanje, rasvjetu i pogon škole,
otklanjanje nedostataka utvrđenih po
ovlaštenim pravnim osobama i upravnim
tijelima (inspekcijski nalazi),
nastavni materijal učenika strukovnih škola,
pedagoška dokumentacija,
natječaj za upis učenika u prvi razred srednje
škole,
zdravstveno osiguranje učenika,
zdravstveni pregledi zaposlenika škole,
zakupnine prostora i opreme za realizaciju
nastave,
prijevoz zaposlenika za dolazak na posao i
odlazak s posla,
osiguranje imovine.

-

Navedeni troškovi plaćaju se prema kriteriju
stvarnog izdatka i to po ispostavljenim računima
dobavljača za isporučenu robu i usluge na teret
naručitelja-škole, a koji moraju biti ovjereni od
ravnatelja škole.
Naznačeni izdaci se isplaćuju prema
ovjerenim preslikama računa dobavljača koji glase na
školu.
Postupak izvršenja izdatka po kriteriju stvarnog
troška
Dokumentaciju o izdacima koji se financiraju
po kriteriju stvarnog troška škola dostavlja Županiji
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu na
način utvrđen u ovoj Odluci.

Članak 5.
Prijevoz radnika
Izdatke za prijevoz radnika na posao i s posla
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Broj: 1

škola iskazuje Upravnom odjelu za obrazovanje,
šport i kulturu na tablici: PRIJEVOZ RADNIKA,
najkasnije do 25. u tekućem mjesecu za sljedeći
mjesec.
Rashodi za prijevoz radnika srednjih škola
podmiruju se u skladu s Kolektivnim ugovorom za
službenike i namještenike u javnim službama
(«Narodne novine» broj 84/07.).

Članak 6.
Energenti
Izdatke za energente koje škola koristi za
grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola
iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova,
koju, s preslikama ovjerenih računa dobavljača,
dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i
kulturu do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Škola ima obvezu, radi uspoređivanja s
Planom, voditi evidenciju o utrošenim količinama
energenata po vrstama, a naručivanje vršiti uz
prethodnu suglasnost Upravnog odjela za
obrazovanje, šport i kulturu.
Sredstva za plaćanje izdataka za električnu
energiju, drva i ugljen, odnosno energente koje
isporučuju dobavljači Županija doznačava na žiroračun škole, na temelju kopija računa dobavljača.
Škola je dužna po primljenim sredstvima od Županije
u roku od dva dana ta sredstva doznačiti na žiroračune tih dobavljača.

Članak 7.
Nastavni materijal
Izdatke za nastavni materijal škola iskazuje i
dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i
kulturu u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova s
preslikama računa.
Financijsko praćenje ovoga izdatka realizira
se prema broju učenika koji praktičnu nastavu izvode
u školskim radionicama, kabinetima i laboratorijima.
Sredstva za nastavni materijal raspoređuju se
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prema područjima rada, kako slijedi:
a)
strojarstvo, strojarska energetika, mehanika,
zdravstvo, graditeljstvo, obrada drveta,
tekstil-koža, prehrana, osobne usluge najviše do 10,00 kuna mjesečno po učeniku,
b)

elektrotehnika, ugostiteljstvo (konobar),
poljoprivreda i šumarstvo, veterina, promet
najviše do 15,00 kuna mjesečno po učeniku,

c)

ugostiteljstvo (kuhar, slastičar), djeca s
teškoćama u razvoju najviše do 20,00 kuna
mjesečno po učeniku.

Ako učenici izrade praktični dio završnog
ispita u školskim radionicama, kabinetima i
laboratorijima, školi se priznaje trošak za materijal za
taj dio završnog ispita. Najveći iznos koji se može
priznati školi po toj osnovi, a po dostavljenoj preslici
računa je umnožak broja učenika koji su izradili
praktični dio završnog ispita i dvostruke cijene
odgovarajućeg područja rada.
Sredstva u navedenim iznosima osiguravaju
se samo u sklopu raspoloživih sredstava. Ovi izdaci
mogu se obračunavati i iskazivati samo za vrijeme
obavljanja praktične nastave.

Članak 8.
Zakupnine za zakupljeni prostor i opremu
Izdatke za zakupnine za zakupljeni prostor,
škola iskazuje Upravnom odjelu za obrazovanje, šport
i kulturu u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova
s ovjerenom preslikom računa.
Za ove izdatke škola treba prije zaključenja
ugovora o uzimanju u zakup prostora ili opreme
zatražiti suglasnost Županije Upravnog odjela za
obrazovanje, šport i kulturu prema Odluci o uvjetima
i kriterijima za uzimanje i davanje u zakup prostora i
opreme u školskim objektima Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 13/02)
Izdatke za uzimanje u zakup prostora i
opreme, škola iskazuje i dostavlja Upravnom odjelu
za obrazovanje, šport i kulturu u okviru tablice
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mjesečnih ukupnih troškova s preslikama računa.

Broj: 1
Članak 12.

Osiguravanje imovine
Članak 9.
Pedagoška dokumentacija za početak i kraj
školske godine
Izdatke za pedagošku dokumentaciju za
početak i kraj školske godine škola iskazuje i dostavlja
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu u
okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova s
preslikama računa.

Škola zaključuje ugovor s osiguravajućim
društvom, sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi.
Izdatke za osiguravanje imovine škola
iskazuje i dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje,
šport i kulturu u okviru tablice mjesečnih ukupnih
troškova s preslikom računa.

Članak 13.
Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za
početak i kraj školske godine kod odabranog
dobavljača, a prema Pravilniku o obrascima i sadržaju
pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u
srednjim školama i učeničkim domovima («Narodne
novine» broj 47/96; Glasnik, 10/96)

Članak 10.
Zdravstveni pregled zaposlenika
Rashodi za zdravstvene preglede zaposlenika
iskazuju se temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti ( «Narodne novine» broj 60/92) i
članka 72. Temeljnog kolektivnog ugovora za
sužbenike i namještenike u javnim službama
(«Narodne novine» broj 84/07). Ovu vrstu rashoda
škole iskazuju u okviru ukupnih mjesečnih zahtjeva s
ovjerenom preslikom računa.

Članak 11.
Zdravstveno osiguranje učenika
Izdatke za zdravstveno osiguranje učenika
škola iskazuje i dostavlja Upravnom odjelu za
obrazovanje, šport i kulturu u okviru tablice
mjesečnih ukupnih troškova s preslikama računa.

Hitne intervencije
Potrebe za opravdanim financijskim
sredstvima za propisane kontrole radnog prostora,
instalacija i postrojenja, rashode nastale zbog
otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim
nalazom, bojenje zidova, škola realizira uz suglasnost
Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.
U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom priznaju se:
ispitivanje hidrantske mreže,
periodični pregled i kontrolno ispitivanje, te
servisiranje vatrogasnih aparata,
ispitivanje aparata i oruđa s povećanim
opasnostima,
pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih
sustava centralnog grijanja prije početka
sezone grijanja,
ispitivanje električnih instalacija,
ispitivanje gromobranskih instalacija,
izrada procjene opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se regulira
zaštita na radu i zaštita od požara.
Školama se priznaju izdaci za tekuće
održavanje koje se odnosi na popravak kvarova koji se
ne mogu planirati, a nužni su radi održavanja
sredstava rada i opreme i osiguranja pretpostavki za
redovito funkcioniranje škole. Ove troškove škola
iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova
uz koju prilaže račun ovjeren od strane ravnatelja.
Izdaci tekućeg održavanja škole su:
izvanredne intervencije na
elektroinstalacijama,
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Broj: 1
-

-

izvanredne intervencije na uređajima
centralnog grijanja,
izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima,
izvanredne intervencije na kanalizaciji,
izvanredne intervencije na vodovodnoj
mreži,
izvanredne intervencije na krovovima,
popravak peći na kruta goriva i čišćenje
dimnjaka na objektima koji za grijanje koriste
kruta goriva,
servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,
detektora plina i ostalog u vezi s centralnim
grijanjem.

Članak 14.
Investicijsko održavanje i opremanje
Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola, podrazumijeva se:
investicijsko održavanje školskog prostora
kao predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje školskih zgrada,
predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje
ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena
pokretne opreme, nastavnih sredstava i
pomagala.
Sredstva za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola raspoređivat će se
prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavske županije za 2009. godinu u kojem
su specificirane škole, namjene i iznosi sredstava.
Redoslijed prioriteta u izvođenju
investicijskih radova na školskim objektima u 2009.
godini:
održavanje kotlovnica i sustava grijanja,
održavanje sanitarija i vodovodnih
instalacija,
održavanje krovova,
održavanje elektroinstalacija,
održavanje vanjskih zatvora (prozori i vrata),
ostali zahvati.
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Članak 15.

Kapitalna ulaganja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima
postoji opravdana potreba.
Pri tome se obvezno primjenjuju standardi i
normativi prostora i opreme koje utvrđuje ministar
znanosti, obrazovanja i športa.
Sredstva za kapitalne projekte realizirat će se
prema Planu rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Brodskoposavske županije za 2009. godinu kojim se planiraju
kapitalni projekti srednjeg školstva, a za koje je
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo
suglasnost.

Članak 16.
Škole su obvezne napraviti plan troškova po
vrstama troškova iz članka 5. i 6. Odluke i isti dostaviti
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu.
Škole su obvezne do 10. u mjesecu za protekli
mjesec dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje,
šport i kulturu:
mjesečne potrebe prema vrstama troška
(specificirano prema obvezama),
analitički pregled utrošenih sredstava prema
računskom planu.

Članak 17.
Škole su obvezne planirati i namjenski trošiti
doznačena sredstva pridržavajući se mjesečnog,
odnosno, tromjesečnog iznosa planiranih sredstava.

Članak 18.
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
dostavlja mjesečni plan potrebnih sredstava
Upravnom odjelu za Proračun i financije Brodskoposavske županije, koji u skladu s raspoloživim
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sredstvima vrši njihovu isplatu.

Članak 19.
Sredstva za pokriće navedenih
decentraliziranih funkcija osiguravaju se putem
izvornih sredstava iz dodatnog udjela poreza na
dohodak po stopi od 2,2% i s pozicije potpore
izravnanja za decentralizirane funkcije Državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu.

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

Broj: 1

8.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2009. godini («Narodne novine» br.
8/09), točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2009. godini,
(«Narodne novine» br. 8/09) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije, («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 9/06 - pročišćeni
tekst, 23/07 i 3/08), Županijska skupština Brodskoposavske županije na 30. sjednici, održanoj 25.
veljače 2009. godine, donijela je
PLAN

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/09-01/1
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini srednjih škola Bodsko- posavske
županije u 2009. godini

Članak 1.
Sukladno članku 4. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
2009. godine planirani su ukupni rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini za srednje škole Brodskoposavske županije u 2009. godini u iznosu od
3.190.599,00 kuna kako slijedi:
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Članak 3.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/09-01/3
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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8/09), točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2009. godini,
(«Narodne novine» br. 8/09) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije, («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 9/06 - pročišćeni
tekst, 23/07 i 3/08), Županijska skupština Brodskoposavske županije na 30. sjednici, održanoj 25.
veljače 2009. godine, donijela je
PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavske županije u 2009.

Članak 1.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2009. godini («Narodne novine» br.

Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjeg školstva i učeničkih domova u
2009. godini («Narodne novine» br. 8/09) ukupno
bilancirana sredstva za rashode za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih
škola Brodsko-posavske županije u iznosu od
1.078.620,00 raspoređuje se kako slijedi:

a)

298.620,00

9.

investicijsko održavanje školskih objekata

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 38
b)

opremanje školskih objekata

Broj: 1

780.000,00

Članak 2.

ODLUKU

Plan stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu
u 2009. na području Brodsko-posavske županije

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
I.
Klasa: 602-03/09-01/2
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila,
način financiranja i raspored minimalnih financijskih
standarda za zdravstvene ustanove u 2009. na
području Brodsko-posavske županije (u daljnjem
tekstu: Županija) za sljedeće namjene:
-

10.
Temeljem članka 3.
Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za 2009. godinu («Narodne novine»
8/2009.), točke IV. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije
za zdravstvene ustanove u 2009. godini («Narodne
novine» 8/2009.) i članka 21. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 9/06-pročišćeni tekst i 23/07. i
3/08.), Županijska skupština na 30. sjednici
održanoj 25. veljače 2009.godine donijela je

investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i
nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
zdravstvenih ustanova,
investicijsko i tekuće održavanje prostora,
medicinske i nemedicinske opreme i
prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova,
informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

II.
Sredstva za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove u Brodsko-posavskoj županiji u
2009. utvrđena su Odlukom o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije
za zdravstvene ustanove u 2009. godini («Narodne
novine», br. 8/2009.) u ukupnom iznosu od
17.834.445,00 kuna i to za:
-

investicijsko i tekuće održavanje
4.447.017,00 kuna
investicijsko ulaganje 13.387.428,00 kuna.
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III.

Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Investicijsko i tekuće održavanje obuhvaća
dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu
zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek
uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili
znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva
nefinancijske imovine.

IV.
Kriteriji za financiranje zdravstvenih
ustanova iz točke 1. ove Odluke su:
broj i veličina objekata u kojima se obavlja
zdravstvena djelatnost pojedine ustanove
broj osiguranih osoba koje se liječe u
pojedinoj zdravstvenoj ustanovi
stanje medicinske opreme zdravstvenih
ustanova
stanje zgrada unutar pojedine zdravstvene
ustanove.
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Korektivni kriteriji su:
funkcionalno stanje nefinancijske
imovine,visina dosadašnjih ulaganja i
dostignuti stupanj opremljenosti
ustanova,kao i mogućnost investicijskog
ulaganja ustanove iz drugih izvora

V.
Mjerila za utvrđivanje prava na bilančne
troškove iz ove Odluke čini opseg djelatnosti svake
zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom
zdravstvenom osiguranju s Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje.

VI.
Raspored sredstava, primjenom kriterija i
mjerila iz točki IV. i V. ove Odluke u 2009., utvrđuje
se kako slijedi:
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VII.

Zdravstvenim ustanovama iz točke VI.
sredstva će se doznačavati na temelju dostavljenog
zahtjeva i dokumentacije o provedenom postupku,
dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i
ovjerenih privremenih i okončanih situacija za
izvršene radove.
Zdravstvene ustanove dužne su zahtjev i
dokumentaciju iz prethodnog stavka ove točke
dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu
skrb do 5. u mjesecu.
Zdravstvene ustanove obvezuju se doznačena
sredstva namjenski utrošiti.

Broj: 1

11.

Na temelju članka 1.-5. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u 2009. godini, točke I.VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima
materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009.
godini ("Narodne novine", br. 8/09) i članka 21.
Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", 9/06 pročišćeni
tekst i 23/07 i 3/08.) Županijska skupština na 30.
sjednici održanoj 25. veljače 2009. godine, donosi

VIII.
ODLUKU
Dio iznosa sredstava za investicijsko i tekuće
održavanje, navedenih u točki VI., zdravstvene
ustanove mogu koristiti za pokriće dospjelih, a
nepodmirenih obveza.

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
centara za socijalnu skrbBrodsko-posavske
županije i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2009. godini

IX.
Ovlašćuje se Županijsko poglavarstvo da
utvrdi Popis prioriteta po pojedinim zdravstvenim
ustanovama u okviru planiranog iznosa utvrđenog
ovom Odlukom i isti dostavi Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi radi davanja suglasnosti.

X.

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i
način financiranja centara za socijalnu skrb u
Brodsko-posavskoj županiji (Slavonski Brod i Nova
Gradiška) i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009.
godini.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 500-01/09-01/1
Ur. broj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

II.
Brodsko-posavska županija za centre za
socijalnu skrb (Slavonski Brod i Nova Gradiška) koji
imaju sjedište na njenom području, osigurava sredstva
za materijalne i financijske rashode centara za
socijalnu skrb.
Materijalni rashodi centra za socijalnu skrb
su:
-

-

naknade troškova zaposlenima (službena
putovanja, rad na terenu i odvojeni život,
stručno usavršavanje zaposlenika).
rashodi za materijal i energiju (uredski
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-

-

-

materijal i ostali materijalni rashodi, materijal
i sirovine, energija, materijal i dijelovi za
tekuće i investicijsko održavanje, sitni
inventar i auto gume),
rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i
prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, usluge promidžbe i informiranja,
komunalne usluge, zakupnine i najamnine,
zdravstvene usluge, intelektualne i osobne
usluge, računalne usluge i ostale usluge),
ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
povjerenstava i slično (premije osiguranja,
reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti
rashodi poslovanja).
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usluge platnog prometa, negativne tečajne
razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i
ostali nespomenuti financijski rashodi).

III.
Kriterij za materijalne i financijske rashode je
broj radnika zaposlenih u Centru.
Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po
radniku.
Minimalni financijski standard materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2009.
godini, sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, u
Brodsko-posavskoj županiji iznosi

Financijski rashodi su:
ostali financijski rashodi (bankarske usluge i

IV.
Brodsko-posavska županija osigurava
sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva.
Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
je broj korisnika planiran u 2008. godini.

Mjerilo je iznos od 950,00 kuna po korisniku
pomoći za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva.
Minimalni financijski standard izdataka
pomoći za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini,
sukladno stavcima 1,2. i 3. ovog članka u Brodskoposavskoj županiji iznosi:
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V.

Minimalni financijski standardi utvrđeni u
članku III. i IV. ove Odluke čine osnovicu za izračun
potpora izravnanja za decentralizirane funkcije
Brodsko-posavskoj županiji, u skladu sa Zakonom o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Broj: 1

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 550-01/09-01/ 2
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

VI.
Sredstva iz članka III. ove Odluke Brodskoposavska županija dužna je rasporediti centrima za
socijalnu skrb Slavonski Brod i Nova Gradiška, a
sredstva iz članka IV. jedinicama lokalne samouprave
na svom području.

VII.
Prijenos sredstava za pomoć za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
obavljat će se na temelju posebnog zahtjeva korisnika
jedinice lokalne samouprave.

VIII.
Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim
financijskim standardima materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se
griju na drva u 2009. godini Brodsko-posavska
županija dužna je izvješćivati resorno Ministarstvo o
utrošenim sredstvima krajnjih korisnika, za razdoblje
siječanj lipanj, te siječanj-prosinac 2009. godine u
skladu s Uredbom o računovodstvu proračuna i
Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u
proračunskom računovodstvu.

12.

Na temelju članka 1. 5. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2009. godini («Narodne novine», broj
8/2009.) točke I. - IX. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u
2009. godini («Narodne novine «, broj 8/2009.) te
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», broj
9/06. pročišćeni tekst, 23/07. i 3/08.), Županijska
skupština na 30. sjednici održanoj 25. veljače 2009.
godine donosi
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima, te načinu financiranja
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod
u 2009. godini

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

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila,
te način financiranja rashoda Doma za starije i
nemoćne osobe Slavonski Brod (u daljenjem tekstu:
Dom) u 2009. godini, a koje čine:
-

rashodi za zaposlene
materijalni rashodi
rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
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Broj: 1
II.

Odlukom o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirano financiranje domova
za starije i nemoćne u 2009. godini («Narodne
novine» ,broj 8/2009.) planirana sredstva za Dom su:
I. UKUPNI RASHODI U IZNOSU OD:
16.250.000,00
OD ČEGA ZA:
1. rashode za zaposlene
7.670.000,00
2. materijalne i financijske rashode5230.000,00
3. rashode za nefinancijsku imovinu
3.200.000,00
4. hitne intervencije, investicijskog i tekućeg
održavanja objekata, prostora, opreme i vozila
150.000,00

-
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dodatna ulaganja na građevinskom objektu:
uređenje fasade(pročelja)
2.500.000,00
ulaganje na objektu-dio ograde 70.000,00)
hitne intervencije, investicijsko i tekuće
održavanje objekata, prostora i vozila, te
nabavu opreme 150.000,00

Planirani prihod Doma za posebne namjene je
prihod koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan
vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan
vlastite obitelji između Doma i korisnika, odnosno
obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji
ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili
na drugi način.

IV.

II.

PLANIRANI PRIHODI ZA POSEBNE
NAMJENE U IZNOSU OD:
7.200.000,00

RASHODI ZA ZAPOSLENE SU:
plaće,
ostali rashodi za zaposlene
doprinosi na plaće.

III.

RAZLIKA SREDSTAVA IZMEĐU
UKUPNIH RASHODA I PLANIRANIH
PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE
9.050.000,00
KOJE OSIGURAVA ŽUPANIJA:

Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene
utvrđuju se prema broju zaposlenih, odnosno po
korisniku (stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta
od 20% za korisnike pomoći i njege u kući i dostave i
pripreme obroka za vanjske korisnike).

III.
Razliku sredstava između ukupnih rashoda i
planiranih rashoda za posebne namjene osigurava
Brodsko-posavska županije u Proračunu za 2009. u
ukupnom iznosu od 9.050.000,00 kuna i to za:
-

-

plaće, materijalne i financijske rashode
5.700.000,00
rashode za nabavu nefinancijske imovine
3.200.000,00
( od čega za rashode za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine :
50.000,00
postrojenja i oprema uredska
30.000,00
videonadzor za stacionar
100.000,00
medicinska, laborat. i kuh. oprema
450.000,00

V.
MATERIJALNI RASHODI DOMA SU:
-

-

-

naknade troškova zaposlenicima (službena
putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu
i odvojeni život, stručno usavršavanje
zaposlenika),
rashodi za materijal i energiju (uredski
materijal i ostali materijalni rashodi,
materijali i sirovine, energija, materijal i
dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,
sitni inventar i auto gume),
rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i
prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, usluge promidžbe i informiranja,
komunalne usluge, zakupnine i najamnine,
zdravstvene, intelektualne i osobne usluge,
računalne usluge i ostale usluge),
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-

-

ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(premije
osiguranja, reprezentacija,
članarine i ostali nespomenuti rashodi
poslovanja),
ostali financijski rashodi (bankarske usluge i
usluge platnog prometa, negativne tečajne
razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i
ostali nespomenuti financijski rashodi).

Kriteriji za financiranje materijalnih i
financijskih rashoda utvrđuju se prema broju
korisnika Doma.
Mjerila za financiranje materijalnih i
financijskih rashoda utvrđuju se po korisniku.

VI.
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE SU:
-

materijalna imovina-prirodna bogatstva
(zemljište),
građevinski objekti,
postrojenja i oprema,
prijevozna sredstva,
plemeniti metali i ostale pohranjene
vrijednosti,
rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.

Kriteriji za financiranje rashoda
nefinancijske imovine utvrđuju se prema:
1.

2.

Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za
odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te
uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih
stručnih i drugih djelatnika doma socijalne
skrbi,
Stanju prostora i opreme prema intenzitetu
ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju
po korisniku.
Mjerila za financiranje rashoda za
nefinancijsku imovinu utvrđuju se po
korisniku.

VII.
Doznaka sredstava za Dom za rashode

Broj: 1

poslovanja izršava se na temelju zahtjeva, mjesečnog
izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za
protekli mjesec i stvarno ostvarenim vlastitim
prihodima za proteki mjesec.
Dom je obvezan zahtjev i dokumentaciju iz
prethodnog stavka dostaviti Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb do 5. u mjesecu za protekli
mjesec.

VIII.
Doznaka sredstava za nabavu nefinancijske
imovine, hitne intervencije, investicijsko i tekuće
održavanje objekta, prostora i vozila, te opreme
izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom
postupku, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba
i ovjerenih privremenih i okončanih situacija za
izvršene radove.
Dom dostavlja zahtjev i dokumentaciju iz
prethodnog stavka Upravnom odjelu za zdravstvo i
socijalnu skrb.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 550-01/09-01/1
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 25. veljače 2009.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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Broj: 1
-

akti Poglavarstva:

13.

Županijsko poglavarstvo na 83. sjednici,
održanoj 16. veljače 2009. godine, na temelju članka
19. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.
11/05 i 1/06), donijelo je
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Radi uspješnog ostvarivanja ovog Programa,
nositelji zadaća dužni su se pridržavati utvrđenih
rokova, te odredbi Poslovnika Županijskog
poglavarstva u svezi forme i sadržaja materijala i
akata.

V
U okviru svoje nadležnosti Županijsko
poglavarstvo raspravljat će o sljedećim temama:

PROGRAM RADA
Županijskog poglavarstva za
I. - VI. 2009. godine

I
Ovim Programom rada utvrđuju se teme o
kojima će Županijsko poglavarstvo raspravljati i
odlučivati u prvoj polovini 2009. godine, nositelji
izrade istih, te okvirni rokovi za izvršavanje pojedinih
zadataka.

II
Program rada sadrži teme, odnosno aktivnosti
i poslove koji su prema Ustavu, zakonskim i
podzakonskim propisima, Statutom i odlukama
Županijske skupštine utvrđene u djelokrugu rada i
odlučivanja Poglavarstva kao izvršnog tijela jedinica
područne (regionalne) samouprave, a osobito one koje
se odnose na: školstvo, zdravstvo, prostorno
planiranje, gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i
komunalnu infrastrukturu, planiranje i razvoj mreže
obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih
ustanova.

III
U izvršavanju programiranih i drugih zadaća i
poslova Županijsko poglavarstvo će kroz svoje
djelovanje ostvarivati stalnu suradnju s jedinicama
lokalne samouprave unutar i izvan područja Županije,
kao i svim drugim institucijama i ustanovama.

I.

OPĆE TEME

1. Program rada Županijskog
poglavarstva u prvoj polovini 2009. godine
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske
skupštine i Županijskog poglavarstva
Rok dostave: veljača

2.
Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u
Brodsko-posavskoj županiji u 2008. godini
Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
Rok dostave: veljača/ožujak

3.
Informacija o stanju i pitanjima zaštite
života i osobne sigurnosti ljudi i imovine, te javnom
redu i miru na području Brodsko-posavske
županije u 2008. godini
Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska
Rok dostave: prvo polugodište

5.
Kadrovska pitanja u nadležnosti
Poglavarstva
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske
skupštine i Županijskog poglavarstva
Rok dostave: po potrebi
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GOSPODARSTVO

III.

Broj: 1

POLJOPRIVREDA

1.
Izvješće o realizaciji Programa poticanja
malog gospodarstva Brodsko-posavske županije u
2008. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok dostave: veljača

1.
Izvješće o radu Upravnog odjela za
poljoprivredu u 2008. godini s Planom rada u 2009.
godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Rok dostave: siječanj

2.
Prijedlog Projekta "Razvoj inovatorstva u
Brodsko-posavskoj županiji u 2009."
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u
suradnji s CTR-om d.o.o. Slavonski Brod i Brodskoposavskom udrugom inovatora
Rok dostave: veljača

2.
a) Izvješće o izvršenju Plana upravljanja
lokalnim vodama u 2008. godini na slivnom
području "Brodska Posavina" i dijelu slivnog
područja "Šumetlica-Crnac" suglasnost
b) Plan upravljanja lokalnim vodama u
2009. godini na slivnom području "Brodska
Posavina" i dijelu slivnog područja "ŠumetlicaCrnac" - suglasnost
Nositelj izrade: Hrvatske vode u suradnji s Upravnim
odjelom za poljoprivredu
Rok dostave: ožujak

3.
Prijedlog Projekta "Certifikacija sustava
kvalitete radi podizanja konkurentnosti u
Brodsko-posavskoj županiji u 2009. godini"
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u
suradnji s CTR-om d.o.o. Slavonski Brod
Rok dostave: veljača

4.
Prijedlog Projekta "Tradicionalni i
umjetnički obrti u Brodsko-posavskoj županiji u
2009. godini"
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u
suradnji s HOK-om i Obrtničkom komorom Brodskoposavske županije
Rok dostave: veljača

5.
Plan izgradnje poduzetničkih zona na
području Brodsko-posavske županije u 2009.
godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u
suradnji s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i
općine)
Rok dostave: travanj

6.
Utvrđivanje prijedloga razvojnih
projekata za financiranje sredstvima Fonda za
regionalni razvoj Republike Hrvatske
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u
suradnji s Upravnim odjelom za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok dostave: travanj

3.
Informacija o mjerama za sprečavanje
širenja trihineloze na području Brodsko-posavske
županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u
suradnji s veterinarskom inspekcijom i veterinarskim
organizacijama
Rok dostave: ožujak

4.
Informacija o elementarnim nepogodama
na području Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Županijsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarne nepogode u suradnji s Upravnim
odjelom za poljoprivredu
Rok dostave: ožujak

IV.

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I
ZAŠTITA OKOLIŠA

1.
Aneks ugovora o koncesiji distribucije
plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski
Brod
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok dostave: siječanj/veljača

Broj: 1
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2.
Izvješće o radu Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok dostave: veljača
3.
a) Izvješće o ostvarivanju Plana
upravljanja i Godišnjeg programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenog područja,
b) Godišnji program zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog
područja
Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodskoposavske županije
Rok dostave: veljača

4.
Izvješće o održavanju i građenju
županijskih i lokalnih cesta na području Brodskoposavske županije u 2008. godini
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste Brodskoposavske županije
Rok dostave: ožujak

5.
Izvješće o intervencijama i provođenju
Plana intervencija u zaštiti okoliša na području
Brodsko-posavske županije u 2008. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša u suradnji sa Stručnim
povjerenstvom za izradu Plana intervencija u zaštiti
okoliša Brodsko-posavske županije
Rok dostave: ožujak

6.
Revizija 3. Plana intervencija u zaštiti
okoliša Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok dostave: ožujak

7.
Informacija o izdanim dozvolama za
gospodarenjem otpadom
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok dostave: prvo tromjesečje
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8.
Odluka o raspodjeli sredstava razdjela 5.
Program: Komunalna infrastruktura
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok dostave: prvo tromjesečje

9.
Donošenje Odluke o osnivanju Javne
ustanove za gospodarenje otpadom Brodskoposavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok dostave: prvo tromjesečje

V.

OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURA

1.
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih
škola Brodsko-posavske županije u 2009.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: veljača

2.
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija u
osnovnom obrazovanju na području Brodskoposavske županije u 2009.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: veljača

3.
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
u 2009. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: veljača

4.
Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodskoposavske županije u 2009. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: veljača
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5.
Prijedlog mreže osnovnih škola na
području Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: veljača

6.
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavske županije u 2009. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: veljača

7.
Prijedlog plana rashoda za nabavu
proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini za srednje škole
Brodsko-posavske županije u 2009. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: veljača

8.
Prijedlog mreže srednjih škola na
području Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: veljača

9.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju
u 2008. godini:
- Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
- Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
- Županijskog saveza športova Slavonski Brod
- Zajednice tehničke kulture Slavonski Brod
- Hrvatskog instituta za povijest Podružnice za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski
Brod
Nositelj izrade: ustanove i upravna vijeća
Rok dostave: ožujak

10.
Informacija o dodijeljenim stipendijama
za 2009.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: ožujak

Broj: 1

11.
Odluka o načinu obavljanja vlastite
djelatnosti, te načinu korištenja ostvarenog
vlastitog prihoda
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: ožujak

12.
Odluka o uvjetima i kriterijima za
uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u
školskim objektima
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Rok dostave: ožujak

VI.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

1.
Odluka o popisu prioriteta za raspored
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova čiji je osnivač Brodsko-posavska
županija u prvom tromjesečju 2009.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Rok dostave: veljača

2.
Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i
tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te
informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2009.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Rok dostave: veljača

3.
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja centara za socijalnu skrb Brodskoposavske županije i pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na
drva u 2009.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji centara za socijalnu skrb
Rok dostave: veljača

Broj: 1
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4.
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske
imovine, hitnih intervencija, investicijskog i
tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne
osobe Slavonski Brod
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod
Rok dostave: veljača

5.
Odluka o popisu prioriteta za raspored
rashoda za nefinancijsku imovinu Doma za
starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2009.
Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod
Rok dostave: veljača

6.
Program mjera dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije na području Brodsko-posavske
županije od 2008. - 2013. godine
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i
Uredom državne uprave
Rok dostave: veljača

7.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju
u 2008. godini:
- Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski
Brod
- Opće bolnice Nova Gradiška
- Doma zdravlja Slavonski Brod
- Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova
Gradiška
- Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske
županije
- Zdravstvene ustanove "Ljekarne" Slavonski
Brod
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji sa zdravstvenim ustanovama
Rok dostave: ožujak
8.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju
u 2008. godini Hrvatskog crvenog križa, Društva
Crveni križ Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Hrvatski crveni križ, Društvo Crveni
križ Brodsko-posavske županije
Rok dostave: ožujak
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9.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod
u 2008. godini
Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod
Rok dostave: ožujak

10.
Program provođenja monitoringa
provjere sukladnosti vode namijenjene javnoj
vodoopskrbi
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i
Uredom državne uprave
Rok dostave: ožujak

11.
Informacija o provedbi Nacionalne
strategije suzbijanja zlouporabe droga na
području Brodsko-posavske županije u 2008.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji s Povjerenstvom za praćenje
provođenja Programa nacionalne strategije suzbijanja
zlouporabe droga
Rok dostave: travanj

12.
Akcijski plan suzbijanja zlouporaba
droga za 2009.-2012. na području Brodskoposavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji s Povjerenstvom za praćenje
provođenja Programa nacionalne strategije suzbijanja
zlouporabe droga
Rok dostave: svibanj

13.
Davanje suglasnosti na statute
zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji je osnivač
Brodsko-posavska županija
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji sa zdravstvenim i socijalnim
ustanovama
Rok dostave: tijekom godine
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VII.

FINANCIJE

Broj: 1
IX.

1.
Izvješće o izvršenju Proračuna Brodskoposavske županije za 2008. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i
financije
Rok dostave: travanj

2. Smjernice za izradu Proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i
financije
Rok dostave: prvo polugodište

3.
Odluka o izmjenama i dopunama
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2009.
godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i
financije
Rok dostave: po potrebi

VI.
Teme iz Programa rada Županijske skupštine
nositelji izrade materijala dužni su dostaviti
Županijskom poglavarstvu najmanje dva tjedna prije
roka predviđenog Programom rada Županijske
skupštine.

VII.
Pored ovih tema, Županijsko poglavarstvo
razmatrat će i odlučivati i o temama koje nisu sadržane
u ovom Programu, a proizlaze iz Programa rada
Županijske skupštine, kao i o drugim pitanjima iz
svoje nadležnosti na prijedlog ovlaštenih
predlagatelja.

VIII.
Ovisno o potrebama koje se budu javljale
donošenjem novih propisa i aktualnim problemima
koje u trenutku donošenja Programa nije bilo moguće
planirati, Program se može mijenjati i dopunjavati.

Ovaj Program bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 022-05/09-01/2
Urbroj: 2178/1-02/09-2
Slavonski Brod, 16. veljače 2009.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

14.

Na temelju članka 8. Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Narodne
novine" br. 47/08) i članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/06-pročišćeni tekst i
23/07), Županijsko poglavarstvo je na 83. sjednici
održanoj 16. veljače 2009. godine, donijelo
ODLUKU
o financiranju provjere sukladnosti vode
namijenjene javnoj vodoopskrbi (monitoring)
na području Brodsko-posavske županije u
2009. godini

I.
Brodsko-posavska županija financirat će
provjeru sukladnosti vode namijenjene javnoj
vodoopskrbi (monitoring) na području Brodskoposavske županije.
Nositelj monitoringa je Hrvatski zavod za
javno zdravstvo, a izvršitelj monitoringa je Zavod
za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.
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II.

ODLUKU

Sredstva za namjenu iz točke I. ove
Odluke u iznosu od 500.000,00 kn s PDV-om
planirana su u Proračunu Brodsko-posavske
županije za 2009. godinu.

o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
III. i IV razreda srednjih škola u 2009. koji
imaju prebivalište na području
Brodsko-posavske županije za razdoblje
siječanj-kolovoz 2009.

III.
I.
Ovlašćuje se župan Danijel Marušić,
dr.vet.med., da u ime Brodsko-posavske županije
sa Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske
županije potpiše Ugovor o financiranju provjere
sukladnosti vode namijenjene javnoj vodoopskrbi
(monitoring).

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način
financiranja troškova prijevoza učenika - putnika
III. i IV. razreda srednjih škola za razdoblje
siječanj - kolovoz 2009.

II.
IV.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 501-01/09-01/1
Urbroj: 2178/1-02/09-1
Slavonski Brod, 16. veljače 2009.

Brodsko-posavska županija uz suglasnost
grada Nove Gradiške i općina na području
Županije, sufinancirat će prijevoz učenika III. i
IV. razreda srednje škole, i to da 50% cijene
koštanja mjesečne karte sufinancira Brodskoposavska županija, a 50% cijene koštanja
mjesečne karte sufinancira grad Nova Gradiška,
odnosno općina na čijem području imaju
prebivalište učenici III. i IV. razreda srednje
škole.

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

15.

III.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza
ostvaruju učenici III. i IV. razreda srednje škole
za koje nisu osigurana sredstva u Proračunu
Republike Hrvatske, a ispunjavaju sljedeće
kriterije:
-

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. 9/06-pročišćeni
tekst i 23/07), Županijsko poglavarstvo je na 83.
sjednici održanoj 16. veljače 2009. godine,
donijelo

-

učenici koji su u školskoj 2008./2009.
upisali i redovito pohađaju III. odnosno
IV. razred srednje škole,
učenici koji imaju prebivalište na području
Brodsko-posavske županije,
učenici koji koriste željeznički prijevoz,
učenici koji koriste autobusni prijevoz
gdje ne postoji organizirani željeznički
prijevoz.
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IV.

VI.

Grad Nova Gradiška i općine na čijem
području imaju prebivalište učenici III. i IV.
razreda srednje škole obvezne su Upravnom
odjelu za obrazovanje, šport i kulturu Brodskoposavske županije dostavit sljedeće:

Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za Proračun i financije i Upravni
odjel za obrazovanje, šport i kulturu, koji će s
gradom Nova Gradiška i općinama s područja
Brodsko-posavske županije koje sufinanciraju
prijevoz učenika III. i IV. razreda srednje škole
sklopiti Sporazum o zajedničkom financiranju
troškova prijevoza učenika III. i IV. razreda
srednje škole za razdoblje siječanj-kolovoz 2009.,
sukladno pravima i kriterijima utvrđenim u ovoj
Odluci.

-

-

zahtjev za sufinanciranje 50% cijene
koštanja mjesečne karte prijevoza učenika
III. i IV. razreda srednje škole, do 10. u
mjesecu za tekući mjesec,
izvješće o doznačenim sredstvima za
sufinanciranje prijevoza učenika III. i IV.
razreda do 10. u mjesecu za prethodni
mjesec.

V.
Sredstva za sufinanciranje prijevoza
učenika srednjih škola Upravni odjel za
obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske
županije, doznačit će na žiro-račun općina do 15.
u mjesecu za tekući mjesec, a grad Nova
Gradiška i općine će isplaćivati cijenu koštanja
mjesečne karte učenicima III. i IV. razreda
srednjih škola roditeljima, odnosno skrbnicima
učenika.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/09-01/4
Urbroj: 2178/1-02/09-1
Slavonski Brod, 16. veljače 2009.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 1

Strana: 53

GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Poglavarstva:

1.

Na temelju članka 49. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br.14/01, 10/05 i 2/06.), Gradsko
poglavarstvo je na svojoj izvanrednoj sjednici
održanoj 8. siječnja 2009. godine donijelo
PLAN

koji se održavaju 17. svibnja 2009. godine,
gradonačelnik se bira neposredno, a stupanjem na
snagu izmjena i dopuna ovog Zakona / 18. svibnja
2009./ prestaje postojati Gradsko poglavarstvo, a
funkciju izvršne vlasti preuzima gradonačlenik.
Stoga se i ovaj Plan odnosi na razdoblje do 18. svibnja
2009. godine.

SIJEČANJ

OPĆI, PRAVNI, KADROVSKI POSLOVI i
JAVNA NABAVA

rada Gradskog poglavarstva za razdoblje od
1. siječnja do 18. svibnja 2009. godine
1.
UVODNI DIO
I.
Sukladno članku 12. Poslovnika Gradskog
poglavarstva, Gradsko poglavarstvo koncem godine
donosi Plan rada za sljedeću godinu, u okviru kojeg se
daje okvirni raspored tema koje ovo Poglavarstvo
raspravlja, zauzima stav i donosi odgovarajuće
odluke.
Plan rada Gradskog poglavarstva donosi se za
2009. godinu u ponešto izmijenjenom obliku i donosi
se za razdoblje od 1. siječnja do 18. svibnja 2009.
godine.
Naime, izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi / NN
109/07 i 125/08 / na izborima za lokalnu samoupravu

PLAN NABAVE ZA 2009. GODINU

Člankom 13. Zakona o javnoj nabavi
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 110/07 i
125/08.) određeno je da naručitelj (Grad Slavonski
Brod) putem Gradskog poglavarstva donosi Plan
nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. Postupak
nabave naručitelj smije započeti ako su sredstva za
nabavu planirana u Proračunu, financijskom planu ili
su osigurana na drugi način.

2.
S TA N J E S U S TAVA Z A Š T I T E i
S P A Š AVA N J A I S M J E R N I C E Z A
ORGANIZACIJU i RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE i SPAŠAVANJA ZA 2009. GODINU
Sukladno članku 10. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju obveza je
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jedinice lokalne samouprave da najmanje jedanput
godišnje ili pri donošenju Proračuna u cjelini
razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a
posebno svih operativnih snaga iz članka 7. Zakona, te
donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava na
svom području.

U P R AV N I O D J E L Z A F I N A N C I J E i
RAČUNOVODSTVO

3.
PLAN PRORAČUNA GRADA
SLAVONSKOG BRODA ZA 2009. GODINU PO
MJESECIMA
Članak 34. Zakona o proračunu propisuje
obvezu donošenja Plana Proračuna po mjesecima za
cijelu godinu.

U P R AV N I O D J E L Z A D R U Š T V E N E
DJELATNOSTI

4.
ODLUKA O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA U
OSNOVNOM ŠKOLSTVU NA PODRUČJU
GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2009.
GODINI
Temeljem članka 143. stavak 4. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08.),
Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o
kriterijima, mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba u osnovnom školstvu za svaku godinu,
odnosno donosi Odluku o načinu, kriterijima i
mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija u
osnovnom školstvu.
Na temelju Vladine Odluke, a sukladno
Zakonu, Gradsko vijeće donosi Odluku o načinu,
kriterijima i mjerilima financiranja decentraliziranih
funkcija u osnovnom školstvu na području grada
Slavonskog Broda.

Broj: 1

5.
ODLUKA O NABAVCI PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU U
OSNOVNOM ŠKOLSTVU GRADA
SLAVONSKOG BRODA
Temeljem Vladine Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2009. godini Gradsko vijeće
donosi Odluku o nabavci proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
u kojem se planiraju kapitalni projekti osnovnog
školstva koji će se realizirati u tekućoj godini. Odluka
mora sadržavati škole na koje se odnose ulaganja,
vrstu i opis ulaganja, ukupno planirani iznos potreban
za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom i
planirani iznos sredstava u 2009. godini. Ista se
dostavlja nadležnom ministarstvu do 31. ožujka 2009.
godine.

6.
ODLUKA O OPERATIVNOM PLANU
RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA OSNOVNIH ŠKOLA U 2009.
GODINI
Prema Vladinim odlukama o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog standarda javnih potreba u
osnovnim školama u 2009. godini, nadležno tijelo,
Gradsko vijeće donosi Odluku o operativnom planu
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola grada
Slavonskog Broda, te isti dostavlja nadležnom
ministarstvu.
Ovom Odlukom specificiraju se škole,
namjene i iznosi sredstava za pojedinu školu, a na
osnovi operativnih planova u 2009. godini.

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
7.
PROVOĐENJE POSTUPKA
OGRANIČENOG PRIKUPLJANJA PONUDA
Z A P R O VO Đ E N J E O B V E Z AT N E
DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE GRADA
Planom nabave za 2009. godinu i Proračunom
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grada za 2009. godinu predviđena su sredstva za
provedbu obvezatne deratizacije i dezinsekcije grada.
Kako bi se na vrijeme proveo izbor najpovoljnijeg
ponuditelja potrebno je provesti postupak javne
nabave. Ova obveza provođenja postupka obvezatne
deratizacije i dezinsekcije temelji se na Zakonu o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
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12.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA DPU-a
NOVO NASELJE U MJESNOM ODBORU
„JOSIP RIMAC“
Utvrđeni Plan upućuje se na javni uvid i javnu
raspravu.

VELJAČA
8.
PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE
NABAVE ZA ODRŽAVANJE i UGRADNJU
URBANOG MOBILIJARA
Planom Proračuna za 2009. godinu osigurana
su sredstva i potrebno je provesti postupak javne
nabave.

POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA
9.
IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI NA
PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA U
2008. GODINI
Sukladno članku 8. i 9. Zakona o policiji
("Narodne novine" Republike Hrvatske br. 129/00),
Policijska uprava najmanje jednom godišnje
informira predstavničko tijelo o stanju i pitanjima
zaštite života i osobne sigurnosti ljudi, zaštite
imovine, kriminaliteta, javnom redu i miru kao i o
drugim pitanjima iz djelokruga Policijske uprave.

SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO i PROSTORNO
UREĐENJE
10.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA UPU-a
POVIJESNA URBANISTIČKA CJELINA
GRADA S GRADSKOM TVRĐAVOM
Utvrđeni Plan upućuje se na javni uvid i javnu
raspravu.

11.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA UPU-a
ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR VIJUŠ
Utvrđeni Plan upućuje se na javni uvid i javnu
raspravu.

U P R AV N I O D J E L Z A D R U Š T V E N E
DJELATNOSTI
1.
IZVJEŠĆE O OSTVARENIM
PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA U
DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 2008.
GODINI:
q
predškolski odgoj
q
školstvo
q
socijalna skrb
q
kultura
q
tehnička kultura
q
šport
Ad.1. Temeljem članka 19. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 33/01,
60/01 i 129/05.) i članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi ("Narodne novine Republike
Hrvatske" br. 10/97.), izvješće o ostvarenim
programima u predškolskom odgoju se podnose radi
praćenja realizacije obveza iz gore navedenih zakona,
a u smislu zadovoljavanja potreba stanovništva u
području predškolskog odgoja.
Ad.2. Temeljem članka 150. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08.),
izvješće se podnosi radi praćenja realizacije obveza iz
naprijed navedenog Zakona, a u smislu
zadovoljavanja potreba stanovništva u području
osnovnog školstva, te realizacije drugih programa
naobrazbe.
Ad.3. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 73/97,
27/01, 59/01, 82/01,103/03 i 44/06.), izvješće o
ostvarenim programima na području socijalne skrbi

Strana: 56

»SLUŽBENI VJESNIK«

podnosi se radi praćenja i uvida u ovo područje i
realizacije programa javnih potreba za 2008. godinu.
Ad.4. Temeljem članka 1. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne
novine Republike Hrvatske" br. 47/90, 27/93.),
izvješće se podnosi radi praćenja realizacije programa
javnih potreba iz područja kulture u gradu
Slavonskom Brodu i njegove realizacije u 2008.
godini.
Ad.5. Temeljem članka 17. Zakona o
tehničkoj kulturi ("Narodne novine Republike
Hrvatske" br. 76/93 i 11/94.), izvješće o ostvarenim
potrebama u tehničkoj kulturi u 2008. godini podnosi
se radi praćenja realizacije izvršenih programa, a
sukladno donesenom Programu javnih potreba u
tehničkoj kulturi za 2009. godinu.
Ad.6. Temeljem članka 76. Zakona o športu
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 71/06.),
podnosi se izvješće o ostvarenim programima u športu
grada Slavonskog Broda u 2008. godini, a sukladno
donesenom Programu javnih potreba u športu grada za
2009. godinu.

Broj: 1

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
3.
PROVOĐENJE POSTUPKA NABAVE
ELEMENATA ZA FORMIRANJE DJEČJIH
I G R A L I Š TA N A P O D R U Č J U G R A D A
SLAVONSKOG BRODA
Planom Proračuna za 2009. godinu
predviđeno je formiranje novih dječjih igrališta na
području grada Slavonskog Broda i potrebno je
provesti postupak nabave.

4 . P O Č E TA K P O S T U P K A S A N A C I J E
ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
VIJUŠ PREMA GLAVNOM PROJEKTU
SANACIJE
Dobivanjem građevinske dozvole za sanaciju
odlagališta komunalnog otpada Vijuš potrebno je
pristupiti samoj sanaciji.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
5. PRIPREME ZA PROLJETNI SAJAM
CVIJEĆA

2.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM
NATJEČAJU ZA STUDENTE ZA ŠKOLSKU
GODINU 2008./2009. godinu
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
9.prosinca 2005.godine utvrđeni su načini i uvjeti pod
kojima se mogu koristiti sredstva Proračuna grada za
potporu u školovanju studenata s područja grada
Slavonskog Broda.
Sredstva za pružanje potpore studentima
osiguravaju se u Proračunu grada, a ovise o visini
planiranih proračunskih sredstava namijenjenih za
studente.
Ovo izvješće dostavlja se na raspravu i
predstavničkom tijelu.

Pripremne aktivnosti za održavanje
proljetnog sajma cvijeća uključuju donošenje odluke
o održavanju sajma, odluku o imenovanju
Organizacijskog odbora proljetnog sajma
cvijeća, te odluku o Planu organizacije sajma cvijeća i
odluku o financijskom planu proljetnog sajma.

SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I
PROSTORNO UREĐENJE
6.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA UPU-a
SLAVONIJATRANS
Utvrđeni Plan upućuje se na javni uvid i javnu
raspravu.
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7.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA
IZMJENA i DOPUNA PUP-a MOŠE PIJADE A
SADA NASELJE ZRINSKI-FRANKOPAN
Utvrđeni Plan upućuje se na javni uvid i javnu
raspravu.

8.
U T V R Đ I VA N J E P R I J E D L O G A
IZMJENA i DOPUNA PUP-a BRODSKI VAROŠ
JUG - BUDAINKA
Utvrđeni Plan upućuje se na javni uvid i javnu
raspravu.

OŽUJAK
TAJNIŠTVO
1.
IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG
POGLAVARSTVA ZA 2008. GODINU
Sukladno članku 50. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine Republike Hrvatske" br. 33/01/ Poglavarstvo
je odgovorno Gradskom vijeću za svoj rad i za odluke
koje donosi. Poglavarstvo je obvezno na zahtjev
Gradskog vijeća izvijestiti Vijeće o svom radu, o
izvršavanju i provedbi akata iz svoga djelokruga i
djelokruga Vijeća, te o drugim pitanjima.

U P R AV N I O D J E L Z A D R U Š T V E N E
DJELATNOSTI
2.
IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA U
VLASNIŠTVU GRADA ZA 2008. GODINU
-

Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić"
Gradska knjižnica
Kazališno-koncertna dvorana „Ivana BrlićMažuranić“
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda
Ustanova za gospodarenje športskim
objektima u vlasništvu grada Slavonskog
Broda

Sukladno članku 12. stavak 3. Zakona o
ustanovama ("Narodne novine Republike Hrvatske"
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br. 76/93), jedinica lokalne samouprave osniva
ustanove odlukom svog predstavničkog tijela.
Ustanove čiji je osnivač grad Slavonski Brod kao i
ustanove koje se financiraju iz Gradskog proračuna
obvezne su godišnji izvještaj o svom radu s
financijskim izvješćem dostaviti jedinici lokalne
samouprave.

3.
IZVJEŠĆE O DECENTRALIZIRANIM
FUNKCIJAMA OSNOVNIH ŠKOLA NA
PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA U
2008. GODINI
Osnivač osnovnih škola na području grada,
sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi ("Narodne novine Republike Hrvatske"
br. 87/08.), je grad Slavonski Brod, a osnivačka prava,
grad konzumira putem svojih tijela grada. Slijedom
pravnih činjenica sve ustanove, pa tako i obrazovanje,
imaju obvezu izvijestiti Gradsko vijeće o svom
financijskom poslovanju, jer Gradsko vijeće donosi
odluku o kriterijima za financiranje decentraliziranih
funkcija i planove rashoda za nabavu dugotrajne
imovine i kapitalna ulaganja iz decentraliziranih
sredstava u osnovnim školama.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
4.
IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE
ZAJEDNICE GRADA ZA 2008. GODINU
Grad Slavonski Brod je osnivač Turističke
zajednice grada Slavonskog Broda. Sukladno
odredbama Zakona o turističkim zajednicama,
turističke zajednice županija i gradova podnose
godišnja izvješća o svom radu osnivaču.
Pored vlastitih prihoda Turistička zajednica
grada Slavonskog Broda ostvaruje prihod iz
Proračuna grada. Sukladno tome podnosi se izvješće o
radu i financijsko izvješće s prikazom ukupnog stanja
i poduzetim aktivnostima od strane Turističke
zajednice grada s prijedlogom mjera za poboljšanje
ukupne turističke ponude grada. Izvješće se podnosi i
predstavničkom tijelu.
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UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
5.
IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG
REDARSTVA
Sukladno članku 121. Odluke o komunalnom
redu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br..) jednom godišnje Komunalno redarstvo podnosi
Gradskom poglavarstvu izvješće o svom radu koje
sadrži prikaz obavljenih radnji u svrhu održavanja
komunalnog reda kao i predložene mjere za
poboljšanje.

6.
I Z V J E Š Ć E O R A D U J AV N E
VATROGASNE POSTROJBE ZA 2008. GODINU
Sukladno članku 8. Zakona o vatrogastvu
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 106/99.),
Javnu vatrogasnu postrojbu svojom odlukom osniva
Poglavarstvo grada sukladno svoji planovima zaštite
od požara kao javnu ustanovu jedinice lokalne
samouprave. Javna vatrogasna postrojba grada
Slavonskog Broda osnovana je Odlukom
Poglavarstva 23. prosinca 1999. godine. Poglavarstvo
je svojom Odlukom utvrdilo poslove i broj
profesionalnih vatrogasaca ove postrojbe sukladno
planovima zaštite od požara i Zakonu o vatrogastvu.
Javna vatrogasna postrojba grada Slavonskog Broda
sukladno Zakonu podnosi osnivaču Izvješće o svom
radu zajedno s financijskim izvješćem za proteklu
godinu.

7.
IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE
ZAJEDNICE GRADA ZA 2008. GODINU
Sukladno članku 16. Zakona o vatrogastvu
javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna
društva u gospodarstvu udružuju se u Vatrogasnu
zajednicu grada. Vatrogasna zajednica je dragovoljna,
stručna i humanitarna udruga Javne vatrogasne
postrojbe i DVD-a osnovana radi promicanja interesa
vatrogastva i ostvarivanja svojih temeljnih načela i
ciljeva (provedba preventivnih mjera u zaštiti od
požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih
požarom, eksplozijom i dr. nesrećama, postizanje
optimalne razine zaštite ljudi od požara, prirodnih
nepogoda). Sukladno Zakonu Vatrogasna zajednica
grada je dužna podnijeti godišnji izvještaj o radu
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zajedno s financijskim izvješćem koji će sadržavati
prikaz stanja ove zajednice, način obavljanja zadaća u
smislu zakona, te financijsko izvješće za proteklu
godinu.

U P R AV N I O D J E L Z A F I N A N C I J E i
RAČUNOVODSTVO
8.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG BRODA
ZA 2008. GODINU
Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave
mora dostaviti Ministarstvu financija i Državnom
uredu za reviziju Prijedlog godišnjeg obračuna
Proračuna do 31. ožujka tekuće godine, a u roku od 15
dana nakon što ga je usvoji njegovo predstavničko
tijelo o tome izvještava Ministarstvo financija.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
9.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008.
GODINU
Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne
samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi
program održavanja komunalne infrastrukture za
komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina, održavanje javnih zelenih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta.
Poglavarstvo je dužno do kraja ožujka svake godine
podnijeti izvješće o izvršenju ovoga Programa za
prethodnu kalendarsku godinu.

10.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne
samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i
izvorima financiranja donosi Program gradnje
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objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Poglavarstvo je dužno do kraja ožujka svake godine
podnijeti predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju
ovog Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I
PROSTORNO UREĐENJE
11.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA
IZMJENA i DOPUNA PPUG-a GRADA
SLAVONSKOG BRODA
Utvrđeni Plan upućuje se na javni uvid i javnu
raspravu.

12.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA
IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA
SLAVONSKOG BRODA
Utvrđeni Plan upućuje se na javni uvid i javnu
raspravu.
13.
UTVRĐIVANJE KONAČNOG
PRIJEDLOGA UPU-a POVIJESNA
URBANISTIČKA CJELINA GRADA S
GRADSKOM TVRĐAVOM

14.
UTVRĐIVANJE KONAČNOG
PRIJEDLOGA UPU-a ŠPORTSKOREKREACIJSKI CENTAR VIJUŠ
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TRAVANJ
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
3
IZVJEŠĆE DRŽAVNE REVIZIJE O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZA 2008.
GODINU
Sukladno odredbama Zakona o državnoj
reviziji, Područni ured za reviziju obavit će kontrolu
gradskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o tome
izvijestiti predlagatelja Proračuna
Gradsko
poglavarstvo. Gradsko poglavarstvo izvijestit će
predstavničko tijelo o nalazu revizije i eventualno
naloženim mjerama.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
2.
RAZVOJ ZONE MALOG
GOSPODARSTVA - INFORMACIJA
Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, gradovi i općine u obvezi su osigurati
uvjete za nesmetan razvitak gospodarskih djelatnosti.
Za poticanje gospodarskog razvoja grada, te stvaranja
boljih uvjeta poslovanja poduzetnika, jedno od važnih
pitanja su izrade prostorno-planskih dokumenata i
rješavanje pitanja poslovnih prostora.
Stoga se nameće potreba pripreme i izrade
odgovarajuće informacije.

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
15.
UTVRĐIVANJE KONAČNOG
PRIJEDLOGA DPU-a NOVO NASELJE U
MJESNOM ODBORU JOSIP RIMAC

16.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA DPU
TRŽNICA

3.
POKRETANJE POSTUPKA NABAVE
MJERNE STANICE KAKVOĆE ZRAKA
Planom Proračuna predviđene su aktivnosti
vezane za mjerenje kakvoće zraka kao i početak izrade
karte buke, te je potrebno provesti postupak.

SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO
UREĐENJE
4.
U T V R Đ I VA N J E K O N A Č N O G
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PPUG-a
GRADA SLAVONSKOG BRODA
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5.
UTVRĐIVANJE KONAČNOG
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA GUP-a
GRADA SLAVONSKOG BRODA

6.
UTVRĐIVANJE KONAČNOG
PRIJEDLOGA UPU-a SLAVONIJATRANS

7.
UTVRĐIVANJE KONAČNOG
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PUP-a
BRODSKI VAROŠ JUG BUDAINKA

8.
UTVRĐIVANJE KONAČNOG
PRIJEDLOGA IZMJENA i DOPUNA PUP-a
MOŠE PIJADE A SADA ZRINSKIFRANKOPAN
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2.
IZVJEŠĆE O GOSPODARENJU
STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM U
VLASNIŠTVU GRADA SLAVONSKOG BRODA
Grad Slavonski Brod je vlasnik i gospodari
znatnim brojem stambenih i poslovnih prostora.
Poslovni prostori su vrlo bitan čimbenik ukupnog
razvitka jedinice lokalne samouprave, jer se
zakupninama poslovnih prostora stječe dobit, a kroz
politiku poslovnih prostora utječe na gospodarski
razvitak.
U smislu toga dat će se odgovarajuće izvješće
o gospodarenju stambenim i poslovnim prostorima u
vlasništvu grada Slavonskog Broda.

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
3.
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE
OKOLIŠA U GRADU SLAVONSKOM BRODU

9.
UTVRĐIVANJE KONAČNOG
PRIJEDLOGA DPU TRŽNICA

SVIBANJ
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
1.
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU
GRADA ZA 2008. GODINU
Grad Slavonski Brod je 100% vlasnik
trgovačkih društava „Toplina“ d.o.o., „Brod-plin“
d.o.o., „Komunalac“ d.o.o., a većinski vlasnik u
„Vodovod“ d.o.o, Poduzetničkom inkubatoru
„Brodin“ i 15% Slobodnoj zoni „Đuro Đaković“
d.o.o. i 25% „Posavskoj Hrvatskoj“. Sukladno
Zakonu o trgovačkim društvima članovi društva imaju
pravo tražiti i dobiti na uvid redovita financijska
izvješća o stanju i poslovanju društva.
Ovakva izvješća o poslovanju i financijska
izvješća društava razmatra Gradsko vijeće, uz
podnesene prijedloge i stavove Gradskog
poglavarstva.

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi određeno je da jedinice
lokalne samouprave između ostalih poslova obavljaju
i poslove lokalnog značaja koji se osobito odnose na
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. Izvješće će
sadržavati prikaz ukupnog stanja na zaštiti okoliša,
uvjete i nadzor obavljanja ove zaštite, te druga pitanja
s prijedlozima mjera za poboljšanje.

U P R AV N I O D J E L Z A D R U Š T V E N E
DJELATNOSTI
4.
MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA NA
PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA
Hrvatski sabor donio je novi Zakon o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem
tekstu: Zakon) koji je objavljen u "Narodnim
novinama" broj 87/08 od 25. srpnja 2008. godine, a
stupio je na snagu 2. kolovoza 2008. godine.
Mrežu školskih ustanova za svoje područje
predlažu osnivači (odredba
članka 10.). Svoj
prijedlog upućuju nadležnom ministarstvu, a Mrežu
za područje Republike Hrvatske donosi Vlada
Republike Hrvatske.
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PROVEDBENE ODREDBE

ODLUKU

II.
Osim tema sadržanih u prethodnom
poglavlju, Gradsko poglavarstvo će raspravljati i
odlučivati i o svim drugim pitanjima koja iz bilo kojeg
razloga u ovom Planu nije moguće preciznije iskazati,
a u danom trenutku će biti aktualna, a u nadležnosti su
Gradskog poglavarstva.

III.
Ovaj Plan rada donosi se za razdoblje siječanj
svibanj 2009. godine, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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o visini iznosa naknade za zasnivanje prava
služnosti na zemljištu u vlansištvu grada
Slavonskog Broda

Članak 1.
Utvrđuje se početna visina naknade za
osnovanu služnost Kolno-pješačkog prilaza/prolaza
jednokratno po metru2 zauzetog dijela čestice
kako slijedi:
-

I. zona 50,00 kn/m2
II. zona 40,00 kn/m2,
III. zona 30,00 kn/m2,
IV. zona 20,00 kn/m2.

GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 021-01/09-01/2
URBROJ: 2178/01-07-09-3
Slavonski Brod, 8. siječnja 2009.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Mirko Duspara,dr.med.,v.r.

2.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o
vlasništvu i d rugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01 i 79/06, 146/08), članka 48.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05 i 109/07), članka 49. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 14/01, 10/05, 2/06, 19/07,
1/08), Gradsko poglavarstvo je na 58. sjednici
održanoj 24. veljače 2009. godine, donijelo

Konačna cijena bit će utvrđena putem
natječaja.

Članak II.
Visina godišnje naknade za osnovanu
služnost iznosi 10,00 kn/m2, a istu je korisnik
poslužnog dobra dužan platiti unaprijed, i to do
15. siječnja za tekuću godinu, odnosno u prvoj
polovici mjeseca korištenja za tekuću godinu.

Članak III.
Naknada iz članka I i II. ove Odluke
uplaćuje se na žiro-račun grada Slavonskog
Broda.

Članak IV.
Zone za obračun visine naknade za
osnovanu služnost utvrđene temeljem Odluke o
utvrđivanju položajnih zona, koja je sastavni dio
ove Odluke.

Članak V.
S obzirom na tržišne uvjete Gradsko -
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poglavarstvo može svojim Zaključkom tijekom /
kalendarske godine utvrditi i višu godišnju
novčanu naknadu od one koja je utvrđena u
točkama I i II ove Odluke.

Članak VI.
Služnost se osniva u pravilu na vrijeme
do najduže 10 godina, uz pravo grada Slavonskog
Broda da ukine osnovanu služnost ako ona izgubi
razumnu svrhu ili zbog privođenja toga zemljišta
svrsi u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

Broj: 1
Članak VIII.

Natječaj iz članka VII ove Odluke
provodi Povjerenstvo koje imenuje Poglavarstvo.
Odluku
o
izboru
najpovoljnijeg
ponuditelja donosi Poglavarstvo na temelju
obrazloženog prijedloga Povjerenstva iz stavka 1.
ovog članka.
Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg
sudionika u natječaju je najveći ponuđeni novčani
iznos uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja.

Članak XI.
Članak VII.
Odluku o raspisivanju i provođenju
natječaja donosi Gradsko poglavarstvo.
Odluka iz prethodnog stavka objavljuje s e
u tisku, na oglasnoj ploči Poglavarstva, a može se
objaviti i na drugi način, a sadrži:
-

-

predmet natječaja,
naknadu za ustanovljenu služnost,
vrijeme na koje se služnost ustanovljuje,
opće uvjete natječaja,
posebne uvjete natječaja (vlasništvo
nekretnine u čiju se korist osniva pravo
služnosti),
mjerila za izbor najpovoljnije ponude.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana, a
računa se od prvog narednog dana od dana
objave natječaja u tisku.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA:- 021-01/09-01/9
URBROJ: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 8. siječnja 2009.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Mirko Duspara,dr.med.,v.r.
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

1.

ODLUKU

Na temelju članka 22. i čl. 34. Odluke o
upravljanju i raspolaganju nekretninama u
vlasništvu općine Brodski Stupnik ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 1/97) i
članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
10/01. i 6/04.), Općinsko poglavarstvo općine
Brodski Stupnik na 38. sjednici održanoj 20.
siječnja 2009. godine, donijelo je

o visini zakupnine za korištenje sala u
društvenim domovima na području općine
Brodski Stupnik
I.
Zakupnina poslovnog prostora po salama
društvenih domova određenih za korištenje u
posebnim prigodama do tri dana utvrđuje se:

Red.
broj

Društveni domovi na
području općine

Organiziranje
svadbi

Ostale prigode
(prikazivanje filmova,
prigodna slavlja,
karmine i dr.)

1.
2.
3.
4.

Brodski Stupnik
Stari Slatinik
Lovčić
Krajačići

1.500,00 kuna
1.500,00 kuna
500,00 kuna
500,00 kuna

500,00 kuna
500,00 kuna
200,00 kuna
200,00 kuna
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Sale u društvenim domovima iznajmljuju
se samo za žitelje s područja općine Brodski
Stupnik.
II.
Od obveze plaćanja zakupnije oslobađaju
se registrirane udruge građana s područja općine
Brodski Stupnik kada se pojavljuju kao
organizatori, odnosno priređivači priredbi i drugih
manifestacija.

Broj: 1

2.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07. i
125/08) i članka 42. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
poglavarstvo općine Brodski Stupnik na svojoj 38.
sjednici održanoj 20. siječnja 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU

III.
Zapisnik o primopredaji sale s inventarom
obavljaju djelatnici Službe komunalnih djelatnosti.

o darovanju nekretnine u vlasništvu općine
Brodski Stupnik u vlasništvo Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Brodski Stupnik

IV.

Članak 1.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o izmjeni i dopuni Zaključka o
utvrđivanju visine zakupnine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 1/00).

Općinsko poglavarstvo općine Brodski
Stupnik daruje Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Brodski Stupnik, Brodski Stupnik,
Stjepana Radića 57, nekretninu upisanu u
zemljišno-knjižni uložak broj 895. katastarska
čestica broj 43-kuća, dvorište, selo i Vatrogasni
dom od 654 m2, k.o. Brodski Stupnik.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 372-03/09-01/2
Urbroj: 2178/03-03-09-1
Brodski Stupnik, 20. siječnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Petar Lovinčić, v.r.

Članak 2.
U sastavu nekretnine iz članka 1. ove
Odluke u Vatrogasnom domu nalaze se tri stana
koja nisu etažirana, od kojih su dva na katu i
jedan u prizemlju doma.
Jedan stan na katu je slobodan, a u
drugom stanuje zaštićeni najmoprimac Zora
Popović, sukladno zaključenom ugovoru o najmu
stana od 1. 12. 1997. g., Klasa:023-01/97-01/449,
Urbroj:2178/03-03/97-1.
U prizemlju doma nalazi se treći stan u
kojem također stanuje zaštićeni najmoprimac, Eva
Šebalj, ugovor o najmu stana Klasa:023-01/9701/234, Urbroj:2178/03-03/97-1 zaključen dana 3.
10. 1997. godine.
Članak 3.
Ovom Odlukom darovatelj prenosi sva
prava i obveze iz ugovora o najmu stana na
daroprimatelja. Daroprimatelj će po stjecanju
darovane nekretnine zaključiti sa zaštićenim
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najmoprimcem nove ugovore o najmu.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik Petar
Lovinčić da u ime općine Brodski Stupnik
zaključi ugovor o darovanju predmetne nekretnine.
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utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2009. godinu
Članak 1.

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

Sredstva šumskog doprinosa u planiranom
iznosu od 40.000,00 kuna u 2009. godini
upotrijebit će se za izgradnju komunalne
infrastrukture
sukladno Programu građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Brodski Stupnik prema dinamici
njihova ostvarenja.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 2.

Članak 5.

Klasa : 940-01/09-01/02
Urbroj: 2178/03-03-09-1
Brodski Stupnik, 20. siječnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Petar Lovinčić, v.r.

3.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama
("NN" broj 104/05) i članka 42. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
poglavarstvo općine Brodski Stupnik na svojoj 38.
sjednici održanoj 20. siječnja 2009. godine,
donijelo je

Ovaj Program objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 402-01/09-01/12
Urbroj: 2178/03-03-09-1
Brodski Stupnik, 20. siječnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Petar Lovinčić, v.r.
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Broj: 1

OPĆINA DAVOR

1.

Članak 2.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.) i u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj
110/07), Poglavarstvo općine Davor na svojoj 32.
sjednici održanoj 10. studenoga 2008. godine,
donosi

Ovlašćuje se načelnik općine Davor za
potpisivanje ugovora za obavljanje stručnog
nadzora iz članka 1. ove Odluke s izabranim
ponuđačem, u kojem će biti regulirana sva
međusobna prava i obveze sukladno prihvaćenoj
ponudi od 5. 11. 2008. godine.
Članak 3.

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za stručni nadzor na
modernizaciji ulice Petra Krešimira IV i
Frankopanska u Davoru

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

Članak 1.
Za obavljanje stručnog nadzora nad
izvođenjem radova na modernizaciji ulica Petra
Krešimira IV i Frankopanska u Davoru, prihvaća
se Ponuda od 5. studenoga 2008. godine, od
ponuditelja: "Regionalni vodovod Davor" d.o.o. iz
Davora, Vladimira Nazora bb, po cijeni u
ukupnom iznosu od 29.235,93 kuna, a u cijenu je
uračunat PDV.

Klasa : 340-01/08-01/4
Urbroj: 2178/17-01-08-10
Davor, 10. studenoga 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 1

Strana: 67

2.

3.

Na temelju članka 17. stavak 4. Zakona o
vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99,
117/01, 996/03, 139/04 -pročišćeni tekst, 174/04)
i članka 38. Statuta općine Davor ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 11/01. i
11/05.), Poglavarstvo općine Davor na svojoj 26.
sjednici održanoj 16. travnja 2008. godine, donosi

Na temelju članka 58. i članka 60.
Zakona o trgovini ("Narodne novine" br. 87/08. i
116/08.) i članka 38. Statuta općine Davor
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
11/01. i 11/05.), Poglavarstvo općine Davor na
svojoj 33. sjednici održanoj 30. prosinca 2008.
godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika DVD Davor

o izmjenama i dopunama Odluke o radnom
vremenu prodavaonica i d rugih oblika
trgovina na malo

I.
Članak 1.
Potvrđuje s e
Odluka
Skupštine
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Davor od 7.
travnja 2008. godine o imenovanju Marijana
Furića iz Davora, Strma 33, za zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Davor.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR

U
Odluci
o
radnom
vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
koju je Općinsko poglavarstvo općine Davor
donijelo 15. prosinca 2008. godine, u članku 4.
dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Specijalizirane prodavaonice i kiosci za
prodaju kruha i pekarskih proizvoda, te kiosci za
prodaju tiska, radnim danom mogu raditi od 6,00
do 21,00 sat."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja
2009. godine i objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Klasa : 214-01/08-01/7
Urbroj: 2178/17-01-08-01
Davor, 16. travnja 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković, v.r.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 330-03/08-01/2
Urbroj: 2178/17-01-08-01
Davor, 30. prosinca 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković, v.r.
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4.

Broj: 1

5.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.) i u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj
110/07.) Poglavarstvo općine Davor na s vojoj 33.
sjednici održanoj 15. prosinca 2008. godine,
donosi
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za unutarnju obnovu
zgrade Mjesnog doma u Orubici

Na temelju članka 40. i 41. stavak 1. Zakona
o vodama (''Narodne novine'' broj 107/95 i 150/05),
Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite
izvorišta (''Narodne novine'' broj 55/02), mišljenja o
načinu utvrđivanja područja sanitarne zaštite i
prijedlogu teksta Odluke o utvrđivanju zona sanitarne
zaštite izvorišta ''Davor'' u Davoru, članka 23. Statuta
općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 11/01. i 11/05.), Općinsko vijeće
općine Davor na 25. sjednici održanoj 27. listopada
2008. godine, donosi

Članak 1.

ODLUKU

Za unutarnju obnovu zgrade Mjesnog
doma u Orubici, Savska 50. prihvaća se ponuda
od 14. 11. 2008. godine, koju je podnio:
"Regionalni vodovod Davor" d.o.o., Vladimira
Nazora bb, Davor, MB:01387090, po cijeni u
ukupnom iznosu od 35.520,59 kuna, a u cijenu
nije uračunat PDV.

o zonama sanitarne zaštite izvorišta ''Davor''
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
CILJ I SVRHA ODLUKE

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik općine Davor za
potpisivanje ugovora za unutarnju obnovu zgrade
Mjesnog doma u Orubici iz članka 1. ove
Odluke, s izabranim ponuđačem, u kojem će biti
regulirana sva međusobna prava i obveze
sukladno prihvaćenoj ponudi od 14. 11. 2008.
godine.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne
zaštite i propisuju uvjeti i način zaštite podzemne vode
u vodonosnicima s međuzrnskom poroznosti unutar
priljevnog područja izvorišta ''Davor'' u Davoru.
Mjere zaštite izvorišta propisuju se radi
zaštite podzemne vode od zagađenja ili drugih
utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njihovu
izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za
piće.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Provođenje mjera zaštite od zagađivanja
vode za piće na vodozaštitnom području izvorišta
''Davor'' u Davoru je od javnog interesa i ima prioritet
u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih
osoba na području zona zaštite.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Članak 2.
Klasa : 052-01/08-01/28
Urbroj: 2178/17-01-08-02
Davor, 15. prosinca 2008.

OPĆE MJERE ZAŠTITE
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković, v.r.

Zemljišta, objekti i uređaji na području zona
sanitarne zaštite izvorišta ''Davor'' u Davoru, koji su
izgrađeni, ili se planiraju graditi u prostoru zona
sanitarne zaštite, mogu se koristiti za obavljanje
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određene djelatnosti samo u skladu s ovom Odlukom
i na način s kojim se ne ugrožava kakvoća podzemne
vode, ne zagađuju vodonosni slojevi, ne pogoršava
kakvoća pokrovnog sloja zemljišta iznad vodonosnog
sloja i ne smanjuje njegova debljina.
Unutar definiranih granica zona sanitarne
zaštite izvorišta ''Davor'', provodi se pasivna i aktivna
zaštita.
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utvrđeno je da se na prostoru izvorišta ''Davor'' radi o
podzemnom poluzatvorenom vodonosniku s
međuzrnskom poroznosti, u kojem se podzemne vode
prihranjuju površinskim vodama rijeke Save i
infiltracijom površinskih voda. Podzemna voda
opisanog vodonosnika zahvaćena je putem tri
eksploatacijska zdenca čije su oznake DZ-1A/07,
ZDa-1/05 i ZDa-2/05.

Pasivnu zaštitu izvorišta čine mjere zabrane
građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanja
određenih djelatnosti unutar omeđene zone.

ODREDBE O ZONAMA SANITARNE
ZAŠTITE

Aktivnu zaštitu izvorišta čini redovito
praćenje kakvoće podzemne vode na priljevnom
području izvorišta i poduzimanje mjera za njeno
poboljšanje. Poboljšanje se ostvaruje građenjem i
rekonstrukcijom odvodnih i vodoopskrbnih sustava,
predtretmanom i tretmanom otpadnih voda,
uvođenjem čistih proizvodnja i tehnologija, ugradnja
spremnika s dodatnom zaštitom i sl.

Članak 5.

Članak 3.
PRETHODNI VODOISTRAŽNI RADOVI
Zone sanitarne zaštite izvorišta ''Davor'',
sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne
mjere u području zona određene su na temelju
prethodnih vodoistražnih radova koji su opisani u
E L A B O R AT U Z A Š T I T N I H Z O N A
VODOCRPILIŠTA ''DAVOR'' U DAVORU, (u
daljnjem tekstu ''Elaborat'')
koji je izrađen u
INSTITUTU GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE
d.d. Zavod za geotehniku, Broj radnog naloga
22900107, Zagreb, siječanj 2008. godine.
Ovim vodoistražnim radovima,
postojanje, rasprostiranje, količina
podzemne vode na prostoru izvorišta
hidrogeološke i hidrološke značajke
vodonosnika s međuzrnskom poroznosti.

utvrđeno je
i kakvoća
''Davor'', te
zahvaćenog

KATASTAR ONEČIŠĆIVAĆA
Zone sanitarne zaštite izvorišta ''Davor'' za
javnu vodoopskrbu utvrđene su prema stupnju
opasnosti i drugih štetnih utjecaja koji mogu
nepovoljno djelovati na kvalitetu vode i izdašnost
izvorišta.
Katastar onečišćivača sastavni je dio
''Elaborata'', te sadrži bazu podataka i preglednu
situaciju u GIS tehnologiji na kojoj su označeni
potencijalni zagađivači izvorišta: naselje Davor,
poljoprivredna aktivnost, hidromelioracijski kanali,
prometnice, manja odlagališta komunalnog otpada,
odlagališta otpadnog građevinskog materijala, bijele
tehnike i sl.
Članak 6.
ZONE ZAŠTITE
Zone sanitarne zaštite izvorišta ''Davor'' za
javnu vodoopskrbu (u daljnjem tekstu zone) su:
III. zona zona ograničenja i kontrole
II. zona zona strogoga ograničenja
I.

''Elaborat'' zaštitnih zona izvorišta ''Davor''
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 4.
TIP VODONOSNIKA I RASPROSTIRANJE
PODZEMNIH VODA
Na temelju navedenih istražnih radova

zona zona strogoga režima zaštite

Ove zone omeđene su graničnim linijama
prikazanim na katastarskom planu i topografskoj
podlozi u mjerilu 1:25 000 za III. zonu, 1:5000 za
II. zonu i 1: 2000 za I. zonu koji su sastavni dio ove
Odluke.
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Članak 7.

III. ZONA ZONA OGRANIČENJA I KONTROLE
III. zona izvorišta ''Davor'' utvrđuje se radi smanjenja
rizika onečišćenja podzemne vode od teško
razgradivih kemijskih i radioaktivnih tvari, a
obuhvaća područje izvan granice II. zone do granice
napajanja vodonosnika.

Broj: 1

Potrebno je na prometnice koje prolaze kroz
III. zonu označiti granice III. zone sanitarne zaštite
jasno uočljivim oznakama, koje postavlja društvo
Regionalni vodovod Davor d.o.o., na kojima mora biti
ispisan naziv izvorišta i naziv zone kao na primjer:
VODOCRPILIŠTE
REGIONALNOG VODOVODA DAVOR
III. ZONA SANITARNE ZAŠTITE
ZONA OGRANIČENJA I KONTROLE

Članak 8.
GRANICE III. ZONE
Granica III. zone obuhvaćaju prostor koji je
omeđen granicama katastarskih čestica, odnosno
koordinatama lomnih točaka.
III. zona za izvorište ''Davor'' omeđena je
linijom koja na sjeverozapadnom dijelu ide od točke
definirane koordinatama X = 6460628.5301 Y =
4999349.8680, južnom međom k.č.br. 2784 k.o.
Davor u smjeru istoka do točke definirane
koordinatama X = 6463761.5181 Y = 4999202.4598,
od koje zatim prolazi zapadnom međom k.č.br. 2803
k.o. Davor do točke definirane koordinatama X =
6463720.3914 Y = 4998954.8336, zatim uz istočni
rub k.č.br. 450, na kojoj se nalazi vodnogospodarski
objekt CS Davor. Dalje se granica definira lomnim
točkama sa sljedećim koordinatamna X =
6464142.0973
Y = 4998665.0407,
X =
6464179.5680
Y = 4998705.9543,
X =
6464294.2895 Y = 4998594.5681. Od ove zadnje
točke granica zone prolazi državnom granicom na
rijeci Savi, odnosno k.č.br. 2797 k.o. Davor do točke
definirane koordinatama X =6460628.5301 Y =
4999349.8680.
2

Površina III zone je 11,6 km .

Sve fizičke i pravne osobe koje svojom
djelatnošću mogu izazvati iznenadno zagađenje
podzemnih voda, a nalaze se na području unutar
granice III. zone, moraju izraditi Operativne planove
mjera i djelovanja u slučaju iznenadnoga zagađenja (u
skladu s odredbama iz ''Državnog plana za zaštitu
voda'' (''Narodne novine'' broj: 8/99).
U naselju Davor sustav kanalizacijske mreže
je u cijelosti izgrađen. Obveza je priključenje svih
javnih, gospodarskih i stambenih objekata na javni
odvodni sustav.
Sve postojeće sabirne, odnosno septičke jame
treba isprazniti i zatvoriti sanitarno prihvatljivim
materijalom, pod kontrolom nadležnog komunalnog
poduzeća i ovlaštenih institucija.

U III. zoni zabranjuje se:

Potrebno je registrirati sve lokacije na kojima
postoje napušteni bušeni i kopani zdenci, koji su van
funkcije (stari način opskrbe vodom), čak i ako se
nalaze izvan utvrđene III. zone. Za navedene ''stare''
zdence treba odmah izraditi program zatvaranja,
zatvoriti ih prema programu uz prisustvo inženjera za
vodni nadzor.

Ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
Deponiranje otpada,
Građenje kemijskih industrijskih postrojenja,
Građenje prometnica bez sustava
kontrolirane odvodnje i pročišćavanja
oborinskih voda.

Hidromelioracijski sustav sustav kanala za
odvodnju viška oborinskih i procjednih voda, treba
sustavno održavati i izmuljivati radi osiguranja
kontinuiranog pada i tečenja. Na taj način bi se
onemogućilo zadržavanje i procjeđivanje vode u
podzemne vode i vodonosnike.

Članak 9.
MJERE ZAŠTITE U III. ZONI - OPĆE ODREDBE

·
·
·
·

Sve fizičke i pravne osobe koje obavljanjem
djelatnosi ispuštaju otpadne vode u III. zoni dužni su
imati vodopravne dozvole. Vodopravnom dozvolom
za ispuštanje otpadnih voda određuju se pokazatelji,
kao i najveće dozvoljene koncentracije opasnih i drugi
tvari koje se ispuštaju, a ispituju se u otpadnim
vodama. Kontrolirana oborinska odvodnja
prometnica se nakon predtretmana otpadne vode
priključuje na javni odvodni sustav.
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Najstrože se zabranjuje ispuštanje fekalne
vode iz staja i gospodarskih zgrada u kanalsku mrežu
sustava površinske odvodnje, kao i pražnjenje
mobilnih cisterni s fekalnim sadržajem preostalih
sabirnih i septičkih jama domaćinstava na cijelom
području naselja Davor.
Građenje objekata i širenje naselja
dozvoljava se isključivo prema postojećem
Prostornom planu općine Davor.
Izvedba kopanih ili bušenih zdenaca za opću
uporabu voda, za navodnjavanje, tehnološke i druge
potrebe u III. Zoni najstrože se zabranjuje.
Transport opasnih tvari po cestovnim
prometnicama koje prolaze kroz III. zonu mora se
obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu sa
''Zakonom o prijevozu opasnih tvari''.

3.
4.
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ukupna i mineralna ulja;
Toksične tvari: pesticide (naročito atrazin),
kadmij, arsen i živu;
Mikrobiološka svojstva: aerobne mezofilne
bakterije, koliformne bakterije, Escherichiu
coli, sulfitoreducirajuće klostridije i
enterokoke.

Potrebno je odmah
priključiti sve
gospodarske i stambene objekte na izgrađenu
kanalizacijsku mrežu, te nastaviti gradnju i u cijelosti
završiti sustav javne odvodnje. Prije planiranog
širenja naselja, prostor planiran za izgradnju i
stanovanje potrebno je unaprijed opremiti
komunalnom infrastrukturom vodoopskrbom i
odvodnjom.
Članak 11.
II. ZONA ZONA STROGOG OGRANIČENJA

Članak 10.
MJERE ZAŠTITE U III. ZONI
Potrebno je registrirati sve poljoprivredne
površine, te utvrditi točne količine primjenjenih
pesticida i mineralnih gnojiva po jediničnoj površini.
Lokalno stanovništvo mora se upoznati s načelima
ekološke proizvodnje, uz što manju primjenu
pesticida i mineralnih gnojiva.
Potrebno je kontrolirati utjecaj naselja Davor
kao i primjene pesticida i umjetnih gnojiva iz
poljoprivredne aktivnosti na kakvoću podzemne
vode. U tu svrhu postavljaju se dva kontrolna
pijezometra u dijelu III. zone južno i jugoistočno od
vodocrpilišta. Nakon postavljanja kontrolnih
pijezometara treba uspostaviti monitoring kakvoće
vode u krovinskom procjednom sloju-horizontu, dva
puta godišnje.
Od parametara kakvoće potrebno je pratiti:
1.

2.

Organoleptička i fizikalno-kemijska
svojstva: boju, miris, okus, mutež, sadržaj
organske tvari mjerenjem utroška kalij
permanganata, pH, električnu vodljivost,
otopljeni kisik, agresivni ugljik dioksid,
sumporovodik;
Kemijske tvari: makrokemijski sastav
podzemne vode, odnosno glavne katione i
anione, fosfate, ukupni i otopljeni organski
ugljik, amonij ione, nitrite i nitrate, željezo,
mangan, nikl, sadržaj humusnih tvari, fenole,

Druga zona obuhvaća područje izvan granice
I. zone do linije od koje podzemna voda ima
minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50
dana prije ulaska u vodozahvatni objekt.
Članak 12.
GRANICE II. ZONE
Granica II. zone obuhvaća zemljište i prostor
omeđen katastarskim česticama i koordinatama
lomnih točaka.
Granica II. zone izvorišta ''Davor'' omeđena
je linijom, koja se na sjeverozapadnom dijelu proteže
od točke definirane koordinatama X = 6461805.6087
Y = 4997612.2287 sjevernom međom k.č.br. 1012,
1011 i 1010 k.o. Davor, zatim okomito preko k.č.br
1019 k.o. Davor, do sjeverne međe k.č.br. 1018 k.o.
Davor definirane točkom s koordinatama X =
6461854.2239 Y = 4997616.2096. Dalje se granica
proteže sjevernom međom k.č.br. 1018 k.o. Davor do
zapadne međe k.č.br. 935 k.o. Davor utvrđene točkom
s koordinatama X = 6462057.7464
Y =
4997572.0988, zatim zapadnom međom k.č.br. 935
k.o. Davor do sjeverne međe k.č.br. 936 k.o. Davor.
Granica II zone dalje se prolazi sjevernom međom
k.č.br. 936
k.o. Davor do točke definirane
koordinatama X = 6462396.3756 Y = 4997467.3271
pa zapadnom međom k.č.br 971 k.o. Davor do
sjeverne međe k.č.br. 2820 k.o. Davor, koja je
određena koordinatama X = 6462312.6580 Y =
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4997287.0234. Granica je dalje definirana sjevernom
međom k.č.br. 2820 k.o. Davor do točke s
koordinatama X = 6462755.3435 Y = 4997182.6777,
nakon koje se lomi prema jugu te prolazi zapadnom i
južnom međom k.č.br. 643 k.o. Davor do točke s
koordinatama X = 6462833 Y = 4997148.3066,
odnosno do sjeverne međe k.č.br. 1250 k.o. Davor.
Granica dalje prolazi istočnom međom k.č.br. 1250
k.o. Davor, prelazi okomito k.č.br. 2791 k.o. Davor i
nastavlja se istočnom međom k.č.br. 1263 k.o. Davor.
Granica se nastavlja južnim međama k.č.br. 1263,
1266, 1267 i 1270 k.o. Davor, gdje se prema jugu lomi
po k.č.br. 3669/4 k.o. Davor i prolazi istočnom,
južnom i dijelom zapadne međe navedene katastarske
čestice (na kojoj je smještena građevina i postrojenje
za preradu pitke vode, rezervoar ''čiste'' vode i tlačna
hidro-stanica) do točke utvrđene koordinatama X =
6462616.5820 Y =4996813.8171. Dalje se granica
nastavlja sjevernom međom k.č.br. 3631 k.o. Davor,
na zapadnom rubu parcele granica se lomi prema
sjeveru do točke s koordinatama X = 646256.9061 Y
= 4996855.6714, a dalje se nastavlja prema zapadu uz
južne međe katastarskih čestica koje se nalaze uz
''Davorski kanal''. Točno pružanje ove granice poklapa
se s linijom između točaka definiranih koordinatama:
I. X = 6462244.0917 Y = 4996937.8506; II. X=
6462252.2223 Y = 4996971.3767; III. X =
6462238.2999 Y = 4996950.5443; IV. X =
6462065.8326 Y = 4996977.4561; V.
X =
6462067.8698 Y = 4996997.4452; i VI. X =
6461970.2563 Y = 4997018.2914. Od VI. točke
granica se lomi i pruža prema sjeveru, do istočne međe
k.č.br. 2982 k.o. Davor, zatim ide sjevernom međom
iste katastarske čestice, te zapadnom međom k.č.br.
2983 i 2984 k.o. Davor. Granica dalje prelazi preko
k.č.br. 2791 k.o. Davor do cestovnog jarka ceste
Davor-Orubica do točke definirane koordinatama X
= 6461736.0818 Y = 4997246.2287, gdje se granica
lomi prema sjeveru i prolazi zapadnom međom
k.č.br.1469 k.o. Davor. Uz sjevernu među k.č.br. 1469
k.o. Davor granica je orijentirana prema zapadu i
prolazi sjevernom međom k.č.br. 1470, 1471, 1472,
1473, 1474, 1475, 1476 i 1477 k.o. Davor. Na
zapadnom rubu k.č.br. 1477 k.o. Davor, granica se
lomi prema sjeveru, prolazi zapadnom međom
k.č.br.1157 k.o. Davor, prelazi okomito preko k.č.br.
2790/2 i 1017 do točke određene koordinatama X =
6461781.5916 Y = 4997485.1356, gdje se dalje
nastavlja zapadnom međom k.č.br.1012 k.o. Davor,
do sjeverne međe navedene katastarske čestice i
zatvara zemljište i prostor II. zone sanitarne zaštite.

Broj: 1
Članak 13.

MJERE ZAŠTITE U II. ZONI
U II. zoni zabranjuje se uz zabranu iz članka
9. ove Odluke zabranjuje i :
·
površinska i podzemna eksploatacija
mineralnih sirovina,
·
poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje
zdravstveno ispravne hrane,
·
stočarska proizvodnja, osim za potrebe
seljačkog gospodarstva, odnosno obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva,
·
građenje pogona za proizvodnju, skladištenje
i transport opasnih tvari,
·
gradnja groblja i proširenje postojećih,
·
građenje autocesta i magistralnih cesta
(državnih i županijskih cesta) i
·
građenje željezničkih pruga.
Potrebno je na ceste i putove koji ulaze II.
zonu, granicu II. zone sanitarne zaštite označiti jasno
uočljivim oznakama, koje postavlja društvo
Regionalni vodovod Davor d.o.o., na kojima mora biti
ispisan naziv izvorišta i naziv zone sljedećeg sadržaja:
VODOCRPILIŠTE
REGIONALNOG VODOVODA DAVOR
II. ZONA SANITARNE ZAŠTITE
ZONA STROGOG OGRANIČENJA
Sve fizičke i pravne osobe koje obavljanjem
djelatnosti ispuštaju otpadne vode u II. zoni dužni su
imati vodopravne dozvole. Vodopravnom dozvolom
za ispuštanje otpadnih voda određuju se pokazatelji,
kao i najveće dozvoljene koncentracije opasnih i drugi
tvari koje se ispuštaju, a ispituju se u otpadnim
vodama. Kontrolirana oborinska odvodnja
prometnica se nakon predtretmana otpadne vode
priključuje na javni odvodni sustav.
U naselju Davor unutar II. Zone u cijelosti je
izgrađen javni odvodni sustav. Obveza je priključenje
svih javnih, gospodarskih i stambenih objekata na
javni odvodni sustav.
Sve postojeće sabirne, odnosno septičke jame
unutar II. Zone treba isprazniti i zatvoriti sanitarno
prihvatljivim materijalom, pod kontrolom nadležnog
komunalnog poduzeća i ovlaštenih institucija.

2

Površina II. zone je 0,47 km .
Potrebno je registrirati sve lokacije na kojima
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postoje napušteni bušeni i kopani zdenci, koji su izvan
funkcije (stari način opskrbe vodom). Za navedene
''stare'' zdence treba odmah izraditi program
zatvaranja, zatvoriti ih prema programu uz prisustvo
inženjera za vodni nadzor.
Hidromelioracijski sustav sustav kanala za
odvodnju viška oborinskih i procjednih voda, treba
sustavno održavati i izmuljivati radi osiguranja
kontinuiranog pada i tečenja. Na taj način bi se
onemogućilo zadržavanje i procjeđivanje vode u
podzemne vode i vodonosnike.
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Od parametara kakvoće potrebno je pratiti:
1.

2.

Organoleptička i fizikalno-kemijska
svojstva: boju, miris, okus, mutež, sadržaj
organske tvari mjerenjem utroška kalij
permanganata, pH, električnu vodljivost,
otopljeni kisik, agresivni ugljik dioksid,
sumporovodik;
Kemijske tvari: makrokemijski sastav
podzemne vode, odnosno glavne katione i
anione, fosfate, ukupni i otopljeni organski
ugljik, amonij ione, nitrite i nitrate, željezo,
mangan, nikl, sadržaj humusnih tvari, fenole,
ukupna i mineralna ulja;
Toksične tvari: pesticide (naročito atrazin),
kadmij, arsen i živu;
Mikrobiološka svojstva: aerobne mezofilne
bakterije, koliformne bakterije, Escherichiu
coli, sulfitoreducirajuće klostridije i
enterokoke.

Kanal ''Davorski'' treba cijelom dužinom
kroz naselje Davor izmuljiti, definitivno urediti, te u
dnu i obalama osigurati vodonepropusnost izvedbom
betonske ili druge odgovarajuće vododržive obloge.
Sve ispuste iz obiteljskih gospodarstava putem koji se
voda ispušta u Davorski kanal treba odmah zatvoriti
uz prisutnost komunalnog redarstva općine Davor.

4.

Najstrože se zabranjuje ispuštanje fekalne
vode iz staja i gospodarskih zgrada u kanalsku mrežu
sustava površinske odvodnje, kao i pražnjenje
mobilnih cisterni s fekalnim sadržajem preostalih
sabirnih i septičkih jama domaćinstava na širem
području naselja Davor.

Potrebno je odmah
priključiti sve
gospodarske i stambene objekte na u cijelosti izgrađen
sustav javne odvodnje. Prije planiranog širenja
naselja, prostor planiran za izgradnju i stanovanje
potrebno je unaprijed opremiti komunalnom
infrastrukturom vodoopskrbom i odvodnjom.

Transport opasnih tvari po cestovnim
prometnicama koje prolaze kroz II. zonu mora se
obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu s
pozitivnim propisima vezanim uz ''Zakon o prijevozu
opasnih tvari''.

Najstrože je zabranjena izgradnja sabirnih ili
septičkih jama u prostoru II. zone sanitarne zaštite
izvorišta ''Davor''.

3.

Članak 15.
Članak 14.

I. ZONA- ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE

MJERE ZAŠTITE U II. ZONI

Prva zona izvorišta utvrđuje se radi zaštite
uređaja za zahvat vode i njegove neposredne okolice
od bilo kakvog onečišćenja i zagađenja voda, te drugih
slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

Potrebno je registrirati sve poljoprivredne
površine unutar II. Zone, te utvrditi točne količine
primjenjenih pesticida i mineralnih gnojiva po
jediničnoj površini. Lokalno stanovništvo mora se
upoznati s načelima ekološke proizvodnje, uz
kontroliranu primjenu pesticida i mineralnih gnojiva.

Članak 16.
GRANICE I. ZONE

Potrebno je kontrolirati utjecaj naselja Davor,
kao i primjene pesticida i umjetnih gnojiva iz
poljoprivredne aktivnosti na kakvoću podzemne
vode. U tu svrhu postavljaju se tri kontrolna
pijezometra u dijelu II. zone južno i zapadno od
izvorišta. Nakon postavljanja kontrolnih pijezometara
treba uspostaviti monitoring kakvoće vode u
krovinskom procjednom sloju-horizontu, četiri puta
godišnje.

Prva zona obuhvaća za zdenac
DZ-1
postojeći ograđeni prostor dijela k.č.br. 1213 k.o.
Davor. Rubne točke unutar kojih se nalazi I. zona date
su koordinatama
X = 6462538.781
Y =
4997095.924, X = 6462557.703 Y = 4997089.288,
X = 6462549.428
Y = 4997065.690, X =
6462530.492 Y = 4997072.277.
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Prva zona obuhvaća i neadekvatno
osigurano-ograđeno područje oko zdenaca ZDa-1/05 i
ZDa-2/05, koje je potrebno ograditi prema opisu iz
''Elaborata''.

Oborinske vode s uređenih površina i
krovova objekata unutar I. zone moraju se skupljati i
odvesti vodonepropusnim odvodnim sustavom izvan
I. zone sanitarne zaštite.

Granica I. zone zdenca ZDa-1/05 prikazana je
na katastarskom planu M 1:2000. Zdenac se nalazi na
sjevernom dijelu k.č.br. 1389, 1387 i 1386 k.o. Davor.
Za zdenac je prva zona definirana kao kružnica
polumjera 10 m, čije je središte utvrđeno
koordinatama X = 6462216.801 Y = 4997168.576.

Objekti, uređaji i oprema unutar I. zone koji
su neophodni za pogon izvorišta moraju biti građeni
nadzirani i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u
odnosu na zaštitu voda.

Granica I. zone zdenca ZDa-2/05 prikazana je
na katastarskom planu M 1:2000. Zdenac se nalazi na
južnom dijelu k.č.br. 994 i 995. k.o. Davor. Za
zdenac je prva zona definirana kao kružnica
polumjera 10 m, čije je središte utvrđeno
koordinatama X = 6462039.600 Y = 4997404.815.
Članak 17.
MJERE ZAŠTITE U I. ZONI - OPĆE ODREBE
U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim
onih koje su vezane za eksploataciju, pročišćavanje i
transport vode u javni vodoopskrbni sustav za potrebe
javne vodoopskrbe stanovništva vodom za piće.
U I. zoni zabranjuje se:
·

·

·

·

izgradnja bilo kakvih objekata i instaliranje
uređaja koji nisu u funkciji vodozahvata ili
kontrole kakvoće vode za piće i javnu
vodoopskrbu.
skladištenje i upotreba tekućih goriva i
maziva, kiselina, lužina, otapala, razređivača,
otrova i sredstava za suzbijanje štetnika, te
drugih tvari što se prema postojećim
propisima smatraju otrovnim i opasnim
materijalima.
uporaba kemijskih sredstava za uništavanje
korova, kukaca i gamadi, te svih pesticida i
drugih sredstava za zaštitu i regulaciju rasta
biljki.
postavljanje otrova i otrovnih meka za
tamanjenje glodavaca i drugih štetočina.
Članak 18.
MJERE ZAŠTITE U I. ZONI IZVORIŠTA

Prostor unutar I. zone treba urediti tako da se
na zemljištu ne zadržava površinska i oborinska voda.

Najstrože je zabranjena izgradnja sabirnih ili
septičkih jama u prostoru I. zone sanitarne zaštite
izvorišta ''Davor''.
Članak 19.
VLASNIŠTVO I. ZONE
Regionalni vodovod Davor d.o.o. iz Davora
je pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i
upravlja vodozahvatom (u daljnjem tekstu Vodovod).
Vodovod je vlasnik ili je nositelj stvarno-pravnih
ovlasti unutar I. zone sanitarne zaštite izvorišta
''Davor''.
Članak 20.
PRISTUP NA PODRUČJE I. ZONE
Pristup na područje I. zone izvorišta ''Davor''
dozvoljen je samo ovlaštenim zaposlenicima
Vodovoda i nadležnim inspekcijskim službama, a
drugim osobama samo uz posebno odobrenje
ovlaštene odgovorne osobe Vodovoda.
Članak 21.
OZNAČAVANJE I. ZONE
Granica I. zone
mora biti označena
stupovima s natpisnim pločama, a zona ograđena
stabilnom ogradom visine najmanje 2,0 m, koja
onemogućava neovlaštenim osobama pristup i
prelazak ograde.
Stupovi ograde moraju biti od armiranog
betona ili željeza, a natpisne ploče moraju biti
postavljene na ulazu u I. zonu s natpisom:
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VODOCRPILIŠTE
REGIONALNOG VODOVODA DAVOR
I. ZONA SANITARNE ZAŠTITE
ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE
PRISTUP I KRETANJE
PRISTUP I KRETANJE STROGO OGRANIČENI
ZABRANJEN PRISTUP NEOVLAŠTENIM
OSOBAMA
Natpisne ploče se postavljaju:
1.
2.

Na glavnom ulazu izvorišta i ulazima u
ograđene prostore vodozahvatnih zdenaca
izvorišta Davor.
Natpisne ploče postavlja Vodovod.
Članak 22.
OBAVLJANJE RADOVA U I. ZONI

Pravna osoba iz članka 19. ove Odluke dužna
je prilikom izvođenja radova i drugih aktivnosti na
području izvorišta u smislu obavljanja vodoopskrbne
djelatnosti, poduzeti odgovarajuće mjere zaštite
podzemnih voda i terena od zagađivanja.
Svaki ulazak u I. zonu u smislu članka 20. ove
Odluke mora se zabilježiti - evidentirati u dnevniku
što ga vodi ovlaštena odgovorna osoba Vodovoda.

Strana: 75
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RACIONALNOST KORIŠTENJA ZONA
SANITARNE ZAŠTITE
Vodovod je dužan koristiti izvorište i zone
sanitarne zaštite na način kojim se osigurava
najracionalnije i najsigurnije korištenje zahvaćene
vode iz izvorišta ''Davor'' u svrhu javne vodoopskrbe.
Članak 25.
MJERE U SLUČAJU OPASNOSTI OD
ZAGAĐENJA
Vodovod je dužan odmah poduzeti sve
potrebne mjere na sprečavanju štetnih utjecaja na
kakvoću vode za piće i izdašnost izvorišta, ako uslijed
nekog štetnog djelovanja neposredno prijeti opasnost
zagađivanja na području zona sanitarne zaštite
definirane ovom Odlukom.
Svi postupci u slučaju izvanrednog zagađenja
podzemnih voda, okoliša ili drugih negativnih
utjecaja na prostoru zona zaštite moraju biti definirani
''Operativnim planom mjera zaštite u slučaju
izvanrednog zagađenja na izvorištu Davor'', koji je
obvezan donijeti Vodovod.
Plan operativnih mjera zaštite u slučaju
izvanrednoga zagađenja mora biti u skladu s
Državnim planom za zaštitu voda, kao i Županijskim
planom za zaštitu voda.

ZAVRŠNE I KAZNENE ODREBE
Članak. 26.
Članak 23.
PROSTORNO UREĐENJE
RADNJE SUPROTNE ODREDBAMA ODLUKE
Pravne i fizičke osobe, koje učine djelatnosti i
radnje u prostoru zona zaštite, koje su suprotne
odredbama Zakon o vodama i odredbama ove Odluke,
dužne su u roku i na način kako to odredi vodopravna
inspekcija, o svom trošku otkloniti posljedice i
nadoknaditi štete nastale zbog obavljanja te
djelatnosti i radnje.

U postupku provođenja dokumenata
prostornog uređenja, te izrade i donošenja prostornih
planova, primjenjuju se i uvažavaju odredbe ove
Odluke.
Postojeće prostorne planove ili planove koji
su u postupku donošenja potrebno je uskladiti s
odredbama ove Odluke u postupcima njihove izmjene
i dopune, a granice i zone sanitarne zaštite unijeti u
grafičke priloge prostornih planova.
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Članak 27.

Članak 30.

NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE O
ZONAMA ZAŠTITE

KAZNENE ODREDBE

Provođenje ove Odluke nadziru zakonom i
drugim propisima određena tijela državne uprave, ali i
komunalno redarstvo općine Davor.

Nepoštivanje odredaba ove Odluke kažnjava
se prema kaznenim odredbama Zakona o vodama
(''Narodne novine'' broj 107/95 i 150/05).
Članak 31.

Članak 28.
STUPANJE NA SNAGU OVE ODLUKE
OVLAŠTENJA
Ovlašćuje se Vodovod za donošenje uputa,
kada je to potrebno za primjenu ove Odluke.
Članak 29.
POSEBNE NAKNADE
Općina Davor ima pravo na uvođenje
posebne naknade radi povećanih ulaganja u javni
vodoopskrbni sustav, odnosno sustav odvodnje
otpadnih voda zbog zaštite izvorišta, u elementima
formiranja cijene vode, navedena naknada je
definirana kao „NAKNADA ZA ZAŠTITU
IZVORIŠTA“.
Posebna naknada plaća se zajedno sa cijenom
vode, a plaćaju ju solidarno svi korisnici javnog
vodoopskrbnog sustava.
Posebna naknada iz stavka 1. ovog članka
uvest će se na vrijeme koje je potrebno za podmirenje
troškova potrebnih povećanih ulaganja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o vodozaštitnom području crpilišta
Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 13/99).
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:325-01/08-01/9
Urbroj:2178/17-01-08/1
Davor, 27. listopada 2008.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Alojz Jakirčević, v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

1.

"Najniža osnovna plaća sastoji se od
osnovice koja za dužnosnike i službenike općine
iznosi 1.905,63 kuna"

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje
i 129/05.) i članka 45. Statuta općine Donji
Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 7/04. i 13/05.), Općinsko
poglavarstvo općine Donji Andrijevci na 67.
sjednici održanoj 15. 1. 2009. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i
materijalnim pravima dužnosnika općine i
djelatnika zaposlenih u Jednistvenom
upravnom odjelu općine Donji Andrijevci

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 120-01/09-01/01
Urbroj: 2178/04-01-09-1
Donji Andrijevci, 15. 1. 2009. godine
Predsjednik
Ivan Musa, v.r.

I
U Odluci o plaćama i materijalnim
pravima dužnosnika općine i djelatnika zaposlenih
u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji
Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/98, 8/01, 19/03, 5/05. i 4/07.)
stavak 2. članka 4. mijenja s e i glasi:
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Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 110/07. i
125/08.), članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 66/01. - vjerodostojno
tumačenje i 129/05.) i članka 45. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/04. i 13/05.), Općinsko
poglavarstvo općine Donji Andrijevci na 67.
sjednici održanoj 15. 1. 2009. godine, donijelo je
PLAN NABAVE

Planom nabave općine Donji Andreijvci
za 2009. godinu (u daljnje tekstu: Plan) određuje
se nabava roba, radova i usluga za koje su
planirana sredstva u Proračunu općine Donji
Andreijvci za 2009. godinu i čija ukupna
vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos
veći ili jednak iznosu od 70.000,00 kuna.
II.
Tijekom 2009. godine općina Donji
Andrijevci planira pristupiti nabavi sljedećih roba,
radova i usluga:

općine Donji Andrijevci
za 2009. godinu

Redni Naziv predmeta nabave
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procijenjena
vrijednost
nabave

Rekonstrukcija društvenog doma u D. Andrijevcima
Izgradnja cesta
Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže
Izgradnja vodovodne mreže u naseljima
Staro Topolje, Novo Topolje i Sredanci
Izmjene i dopune PPU općine Donji Andrijevci
Izgradnja poduzetničke zone
Izgradnja mrtvačnice u Starom Topolju
SVEUKUPNO

III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

200.000,00
150.000,00
250.000,00
200.000,00

Planirana
Oznaka
sredstva pozicije u
Proračunu
200.000,00
150.000,00
250.000,00
200.000,00

R0067
R0082
R0086
R0093

80.000,00
80.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
200.000,00
200.000,00
2.580.000,00 2.580.000,00

R0092
R0100
R0094

Klasa : 400-01/09-01/01
Urbroj: 2178/04-01-09-1
Donji Andrijevci, 15. 1. 2009. godine
Predsjednik
Ivan Musa, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Na temelju članka 51. stavka 1. Zakona o
proljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br.
66/01, 87/02, 48/05. i 90/05.) i članka 33. Statuta
općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 7/04. i 13/05.),
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 23.
sjednici od 16. 12. 2008. godine, donijelo je

Klasa : 320-01/08-01/44
Urbroj: 2178/04-01-08-1
Donji Andrijevci, 16. 12. 2008.
Predsjednik
Vlatko Krznarić, v.r.

ODLUKU
o dopuni Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području općine Donji Andrijevci
Članak 1.
U Programu raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području
općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 2/03. i 20/04.) u
članku 7. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i
5. koji glase:
"Maksimalna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države koja se može dati u
zakup obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu,
koji se bave ratarskom proizvodnjom iznosi 50ha
na području općine Donji Andrijevci".
"Ako se jedno obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo, poljoprivrednik ili poljoprivredno
gospodarstvo bavi ratarskom ili stočarskom
proizvodnjom ima pravo na maksimalnu površinu
predviđenu za prodaju i zakup samo po jednoj
osnovi".
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a po dobivenoj suglasnosti
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja.

4.
Temeljem odredbe članka 54. stavak 1.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne
novine" br. 66/01, 87/02, 48/05. i 90/05.)
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja daje
SUGLASNOST
na Izmjene i dopune Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za
općinu Donji Andrijevci, dostavljen ovom
Ministarstvu
dopisom
Klasa:320-01/08-01/44,
Urbroj:2178/04-01-08-1 od 19. prosinca 2008.
godine,
jer
su
iste
sukladne
Strategiji
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države i Mjerilima i uvjetima za
provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države ("Narodne novine" br. 13/02.).
Izmjene i dopune Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za
općinu Donji Andrijevci, sastavni su dio ove
suglasnosti.
Klasa : 320-02/08-01/2046
Urbroj:525-9-08-03/ID
Zagreb, 29. prosinca 2008.
Ministar
mr.sc. Božidar Pankretić, v.r.
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OPĆINA GARČIN

1.

-

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01), te članka 40. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko poglavarstvo
općine Garčin na svojoj 44. sjednici održanoj 12.
siječnja 2009. g. donijelo je
ODLUKU

-

presliku osobne iskaznice jednog od
roditelja
presliku rodnog lista novorođenog djeteta
presliku kartice s imenom banke i brojem
računa roditelja na koji će biti uplaćena
sredstva.
Članak III.

Za provođenje navedene Odluke zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel općine Garčin.

o darivanju majki novorođenog djeteta
Članak IV.
Članak 1.

Sredstva potrebna za provedbu ove
Odluke osigurat će se u Proračunu općine Garčin.

Općina Garčin darivat će majku svakog
novorođenog djeteta, koja ima prebivalište i
boravak na području općine Garčin najmanje 6
mjeseci, jednokratnom novčanom potporom u
iznosu od 1.500,00 kn.
Iznos potpore majkama dodjeljuje se za
onu proračunsku godinu u kojoj je dijete rođeno.

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

Članak II.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN

Postupak za ostvarivanje prava iz članka
I. ove Odluke, pokreće jedan od roditelja
podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Garčin, a najkasnije do 6 mjeseci
starosti djeteta.
Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeće
dokaze:

Članak V.

Klasa : 022-01/09-01/517
Urbroj: 2178/06-09-02-2
Garčin, 12. siječnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Grgić,dipl.iur., v.r.
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osobe do navršene 26. godine
ispunjavaju postavljene uvjete.

Na temelju članka 40. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko poglavarstvo na
44. sjednici održanoj 12. siječnja 2009. g. donijelo
je

života,

a

Članak 6.
Studenti su obvezni po završetku studija,
u zakonskom roku prijaviti se na Zavod za
zapošljavanje.

ODLUKU
o stipendiranju studenata s područja općine
Garčin

Članak 7.
Studenti su obvezni po završetku studija
zaposliti se i raditi na području općine Garčin.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se izdvajanje
financijskih sredstava iz Proračuna općine Garčin
za 2009. g. za stipendiranje studenata s područja
općine Garčin.
Članak 2.
Općina Garčin je u 2009. g. izdvojila
financijska s redstva u iznosu od 150.000,00 kn za
stipendiranje do 25 studenata.
Članak 3.

Članak 8.
Ukoliko se student ne zaposli na području
općine Garčin u roku od 3 mjeseca po završetku
studija, iako je to mogao, dužan je vratiti
cjelokupni iznos potpore.
Obveza iz članka 6., te odredba o
vraćanju potpore ne primjenjuje se u slučaju da
se student nije mogao u roku od 3 mjeseca
zaposliti na području općine Garčin.
Ukoliko student po stjecanju diplome
odmah pronađe posao na području RH u svojoj
struci, dužan je o tome obavijestiti općinu Garčin
koja će tada odlučiti o vraćanju stipendije.

Visina sredstava iz članka 1. ove Odluke
utvrđuje se u iznosu do 500,00 kuna mjesečno po
jednom studentu.

Članak 9.
Studenti koji se prijave na natječaj ulaze
u razmatranje ako je utvrđeno:

Članak 4.
Stipendije će se odobriti na temelju
provedenog javnog natječaja. Javni natječaj
objavljuje s e u sredstvima javnog priopćavanja.
Javni natječaj obvezno sadrži sljedeće:
-

broj stipendija
visina
stipendija,
uvjete
korištenja
stipendija
potrebitu dokumentaciju za ostvarivanje
prava
rok za podnošenje prijava.

-

Članak 10.
-

Članak 5.
Studenti u smislu ove Odluke, mogu biti

da imaju prebivalište na području općine
Garčin,
da su hrvatski državljani,
da su osobitog uspjeha u školovanju, a
nemaju dostatnih materijalnih sredstava za
školovanje,
da ne primaju drugu vrstu pomoći ili
stipendije.

Kriteriji za odabir studenata su sljedeći:
uspješnost u s tudiranju i srednješkolskom
obrazovanju,
materijalno stanje kandidata (prihod po
članu kućanstva).
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Članak 11.

Članak 14.

Po odabiru studenata kojima se dodjeli
stipendija, pristupa se zaključivanju ugovora o
korištenju sredstava.

Student gubi pravo na primanje stipendije
ako ne upiše redovito godinu s tudija, osim ako to
nije mogao iz zdravstvenih i drugih sličnih
opravdanih razloga.

Članak 12.
Članak 15.
Ugovor o korištenju stipendije obvezno
sadrži odredbe kojima se reguliraju međusobni
odnosi između davatelja i korisnika stipendija, a
osobito:
-

odredbe o obvezi studenata da redovito
upisuju godine studija i završe školovanje
u propisanom roku,
odredbe o pravu studenata na stipendiranje
za vrijeme trajanja ugovora,
odredbe o obvezi zapošljavanja nakon
završetka studija na području općine
Garčin,
ostale odredbe.
Članak 13.

Student gubi pravo na zaključivanje
ugovora ako se u roku od 15 dana po primitku
poziva, bez posebno opravdanog razloga, ne javi
u općinu Garčin.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka poziva
se sljedeći student s liste prvenstva.

Studenti imaju pravo primiti potporu do
diplome, a najduže jednu godinu od apsolviranja.
Za svaku sljedeću godinu Odlukom će se odrediti
visina stipendije.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN
Klasa : 022-01/09-01/516
Urbroj: 2178/06-09-02-1
Garčin, 12. siječnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Grgić,dipl.iur., v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

1.

Članak 3.

Na temelju članka 58 a. Zakona o trgovini
(“Narodne novine” br. 87/08, 96/08 i 116/08), i članka
53. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije” br. 03/06) Općinsko
poglavarstvo općine Gornja Vrba na svojoj 33.
sjednici održanoj 20. 1. 2009.godine donijelo je
sljedeću:
ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se dnevno radno
vrijeme prodajnih objekata radnim danima od
ponedjeljka do subote na području općine Gornja
Vrba. Pod prodajnim objektima smatraju se
prodavaonice, skladišta kao i drugi oblici u kojima se
obavlja trgovina na veliko i malo, osim onih na koje se
na osnovi čl. 62 Zakona o trgovini ne primjenjuju
odredbe tog Zakona u uređivanju radnog vremena u
trgovini.

Članak 2.
Ova Odluka ne odnosi se na benzinske postaje
i prodavaonice na malo u sklopu zatvorenog prostora
benzinskih postaja.

Prodajni objekti na području općine Gornja
Vrba od ponedjeljka do subote mogu započeti s radom
najranije u 6,00 sati, a završiti radom najkasnije u
21,00 sat.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti ODLUKA o radnom vremenu prodavaonica i
drugih oblika trgovine na malo (“Službeni vjesnik
Brodsko - posavske županije” br.7/08) i ODLUKA o
izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
(“Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije”
br.12/08).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko posavske županije.”
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 330-01/08-01/1
Urbroj: 2178/28-02-08/7
U Gornjoj Vrbi, 22. 1. 2009.
Načelnik:
Niko Pavić,ing.str., v.r.
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2.

Broj: 1
Članak 5.

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (''NN'', br. 76/07) članka 53. Statuta
općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije'' br.3/06) Općinsko poglavarstvo
Gornja Vrba na svojoj 33. sjednici održanoj 20. 1.
2009. god.,donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine
Gornja Vrba

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na
Prijedlog plana mogu se dostaviti Poglavarstvu
općine najkasnije u roku osam (8) dana po isteku roka
javne rasprave, odnosno do 3. 3. 2009. godine.

Članak 6.
Načelnik općine Gornja Vrba se obvezuje:
-

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o prethodnoj raspravi o
Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Gornja Vrba i utvrđuje Prijedlog
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Gornja Vrba (u daljnjem tekstu : Prijedlog plana).

-

U roku od osam (8) dana po donošenju ovog
Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju
javne rasprave izvijestiti sredstva javnog
priopćavanja (novine i/ili radio).
Obavijest o javnoj raspravi mora se objaviti
najkasnije osam (8) dana prije početka javne
rasprave.
Uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju
ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje,
tijelima opisanim u članku 5 Uredbe.

Članak 7.
Članak 2.
Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu.
Javna rasprava s javnim uvidom trajat će petnaest (15)
dana u vremenu od 9. 2. 2009. god. do 23. 2. 2009.
godine .

Članak 3.
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit
će izložen u zgradi općine Gornja Vrba ( vijećnici )
svakim danom od 10 sati do 14 sati.

Članak 4.
Tijekom trajanja javne rasprave bit će
organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u zgradi
općine Gornja Vrba ( vijećnica) dana 20. 2. 2009. god.,
u 11 sati.

Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 350-02/07-01/2
Urbroj: 2178/28-01-09-70
U Gornjoj Vrbi, 20. 1. 2009.
Načelnik:
Niko Pavić,ing.str., v.r.
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Broj: 1
3.

III.
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OPIS ZASTAVE
Članak 5.

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 53.
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 3/2006), Općinsko
poglavarstvo općine Gornja Vrba na 33. sjednici
održanoj 20. 1. 2009. godine donijelo je sljedeću:

Općina ima zastavu i svečanu zastavu
(gonfalom).
Zastava općine je jednobojna, crvene boje,
dimenzija omjera dužine i širine je 2:1, u skladu sa
zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu
dijagonala, nalazi se grb općine obostrano, obrubljen
zlatno/žutom trakom.

ODLUKU
o grbu i zastavi općine Gornja Vrba

1.

IV.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

UVJETI I NAČIN UPORABE GRBA I
ZASTAVE
Članak 6.

Ovom se Odlukom utvrđuje opis, te uvjeti i
način uporabe grba i zastave općine Gornja Vrba (u
daljnjem tekstu općine), kao i način i zaštita njihove
uporabe.

Grb i zastava rabe se u obliku i prema opisu
utvrđenom ovom Odlukom na način kojim se ističe
ugled i dostojanstvo općine Gornja Vrba.
U grbu i zastavi općine ne smije se ništa
dodavati, odnosno iz njih izostavljati, niti se smiju na
drugi način mijenjati.

Članak 2.

Članak 7.

Grbom i zastavom predstavlja se općina
Gornja Vrba i izražava pripadnost općini Gornja
Vrba.

Grb i zastava općine ne smiju se unositi u
sastav drugog grba ili znaka.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka
može se odobriti unošenje grba u sastav znaka
organizacijama ili tijelima koja obavljaju djelatnost
od značaja za općinu Gornja Vrba.
Grb i zastava općine ne smiju se rabiti kao
radni ili uslužni žig i kao bilo koji drugi znak za
obilježavanje roba ili usluga
.

Članak 3.
Zabranjeno je javno isticati dotrajali,
neuredni, poderani ili na drugi način oštećeni grb ili
zastavu.

Članak 8.
II.

OPIS GRBA
Članak 4.

Zastava općine čuva se u uredu načelnika
općine Gornja Vrba.

„U četvrtastom štitu polje raskoljeno desno
crveno, lijevo bijelo-srebrno, u sredini stablo vrbe s
korijenom u inverziji srebrno i bijelo-crveno.“

Članak 9.
Grb općine Gornja Vrba rabi se:
1.

u sastavu pečata općinskih tijela
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

na zgradama u kojima su smještena općinska
tijela i druga javna tijela od posebnog značaja
za općinu, te u svečanim prostorijama tih
zgrada,
na službenim aktima tijela i službi ,
na pozivnicama, čestitkama i drugim
tiskanicama koje koriste tijela i dužnosnici
općine,
na diplomama, poveljama i priznanjima koje
dodjeljuje Općinsko vijeće, Općinsko
poglavarstvo i načelnik,
za potrebe pravnih osoba ako je to u interesu
općine,
u drugim slučajevima ako njegova uporaba
nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Broj: 1
Članak 13.

Općinsko poglavarstvo može odobriti uporabu grba i
zastave pravnim osobama radi promicanja interesa
općine, u skladu s mjerilima koja svojom odlukom
utvrdi Općinsko vijeće.

V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Likovni prikaz grba i zastave sastavni je dio
ove Odluke

Članak 15.
Članak 10.
Ako se grb grada ističe uz grb Republike
Hrvatske, postavlja se s lijeve strane gledano prema
rubovima.

Ova Odluka stupa na snagu danom dostave
Rješenja Središnjeg državnog ureda za upravu .
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 11.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA

Zastava općine ističe se:
1.
stalno na zgradama u kojima su smještena
općinska tijela,
2.
prigodom obilježavanja dana općine
3.
na javnim skupovima u općini u skladu s
pravilima i običajima održavanja takvih
skupova
4.
u drugim prigodama, ako njezina uporaba nije
u suprotnosti s odredbama ove Odluke

Klasa : 017-01/08-01/1
Urbroj: 2178/28-03-09-4
U Gornjoj Vrbi, 22. 1. 2009.
Načelnik:
Niko Pavić,ing.str., v.r.

Članak 12.
4.
Ako se zastava općine ističe uz zastavu
Republike Hrvatske, tada zastava općine dolazi s
lijeve strane gledano prema zastavama.
Ako se zastava ističe uz zastavu Republike
Hrvatske i zastavu Županije, tada se zastava općine
postavlja lijevo, zastava Republike Hrvatske u
sredini, a zastava Županije desno gledano prema
zastavi.

Na temelju članka 13. stavka 5. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine» br. 110/07, 125/08)
i članka 53. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br.03/06)
Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba na 33.
sjednici održanoj 20. siječnja 2009. godine donijelo
je:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 1
ODLUKU

o početku pregovaračkog postupka javne nabave,
bez prethodne objave, za uslugu saniranja
odlagališta otpada „Mrcinjak“ na području
općine Gornja Vrba

-

-
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Pregovarački postupak javne nabave, bez
prethodne objave na temelju članka 16.
stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi

Članak 8.
Članak 1.
Podaci o javnom naručitelju: Općina
Gornja Vrba, Braće Radić 1, Gornja Vrba,
MB:01289829.

Podatak o gospodarskom subjektu s kojim
se namjerava pregovarati: „Komunalac“
d.o.o., Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod.

Članak 9.
Članak 2.
Odgovorna osoba naručitelja: načelnik
Niko Pavić,

Ovlašteni predstavnici naručitelja u
postupku javne nabave:
Slavko Popić, član
Marica Pavlović, član
Lidija Resanović, član

Članak 3.
Predmet nabave: Usluga saniranja
odlagališta otpada „Mrcinjak“ na području općine
Gornja Vrba

-

Članak 4.
Evidencijski broj nabave: 21-09.

Članak 5.
P ro c i j e n j e n a v r i j e d n o s t n a b a v e :
820.000,00 kn

-

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
koordiniraju pripremu i provođenje postupka
javne nabave,
utvrđuju i ocjenjuju uvjete sposobnosti
natjecatelja,
sudjeluju u pregovaranju s gospodarskim
subjektom, otvaraju ponudu i
sudjeluju u pregledu i ocjeni ponude,
obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom
javne nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad
odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.
Članak 10.

Članak 6.

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

Izvor-način planiranja sredstava: sredstva
su planirana u Općinskom proračunu.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 7.
Odabrani postupak javne nabave i
zakonska osnova za provođenje postupka:

Klasa : 351-01/09-01/1
Urbroj: 2178/28-03-09-1
U Gornjoj Vrbi, 22. 1. 2009.
Načelnik:
Niko Pavić,ing.str., v.r.
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5.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine» br. 125/08) i članka 53. Statuta
općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br.03/06) Općinsko poglavarstvo
općine Gornja Vrba na 33. sjednici održanoj 20.
siječnja 2009. godine donijelo je

Broj: 1
ODLUKU

o Planu nabave općine Gornja Vrba
u 2009. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom sukladno Proračunu općine
Gornja Vrba utvrđuje se Plan nabave općine Gornja
Vrba kako slijedi:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 1

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
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Klasa : 400-01/09-01/2
Urbroj: 2178/28-03-09-1
U Gornjoj Vrbi, 22. 1. 2009.
Načelnik:
Niko Pavić,ing.str., v.r.
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6.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine» br. 110/07, 125/08) i članka 53.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br.03/06) Općinsko
poglavarstvo općine Gornja Vrba na 33. sjednici
održanoj 20. siječnja 2009. godine donijelo je:
ODLUKU
o početku postupka javne nabave radova za
izgradnju javne rasvjete u
Gornjoj Vrbi- Vrbska ulica

Broj: 1

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
koordiniraju pripremu i provođenje postupka
javne nabave, javno otvaranje ponuda, sudjeluju u
pregledu i ocjeni ponuda, te ostali poslovi u vezi s
postupkom javne nabave.
Ovašteni predstavnici naručitelja za svoj rad
odgovaraju odgovornoj osobi.

Članak 6.
Odgovorna osoba naručitelja:
Odgovorna osoba je načelnik Niko Pavić.

Članak 1.

Članak 7.

Javni naručitelj općina Gornja Vrba, Braće
Radić 1, Gornja Vrba, MB:01289829, pristupa
postupku javne nabave radova za izgradnju javne
rasvjete u Gornjoj Vrbi- Vrbska ulica.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 2.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi
230.000,00 kn.
Evidencijski broj nabave: 32-09.

Klasa : 404-01/09-01/1
Urbroj: 2178/28-03-09-1
U Gornjoj Vrbi, 22. 1. 2009.
Načelnik:
Niko Pavić,ing.str., v.r.

Članak 3.
Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su
planirana u Općinskom proračunu.

Članak 4.
Način provedbe postupka javne nabave:
Otvoreni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o
javnoj nabavi.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnici naručitelja:
- Dragan Vuleta, član
- Marica Pavlović, član
- Lidija Resanović, član

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 1
7.
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II.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01) te
čl. 53. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 03/06) i čl. 4. i 16.
Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Gornja
Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
10/06) Općinsko poglavarstvo Gornja Vrba na svojoj
33. sjednici održanoj 20. 1. 2009. g. donijelo je
sljedeću:

Odobrena sredstva isplaćivat će se iz Proračuna
općine na žiro-račune sportskih klubova po potrebi i u
skladu s mogućnostima Proračuna.

III.
Nogometni klubovi dužni su računima pravdati
sve navedene troškove naznačene u članku I. stavak 1.
i 2. Općinskom poglavarstvu.

ODLUKU
IV.
o načinu sufinanciranja sportskih klubova
s područja općine Gornja Vrba u 2009. godini

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije», a
primjenjuje se od 1. 1. 2009. godine.

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja
sportskih udruga s područja općine u 2009. godini,
kako slijedi:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

N K “ O M L A D I N A C ” G o r n j a Vr b a
78.000,00 kn za proljetnu i jesensku sezonu
(registracija igrača, troškovi sudaca i
delegata, režije, kotizacija, prijevoz na
udaljenija gostovanja,
troškovi za rad
domara)
NK “ZVONIMIR” Donja Vrba 58.000,00
kn za proljetnu i jesensku sezonu (registracija
igrača, troškovi sudaca i delegata, režije,
kotizacija, obilježavanje 50-te obljetnice
kluba)
VETERANI NK “OMLADINAC” Gornja
Vrba 4.000,00 kn
VETERANI NK „ZVONIMIR“ Donja Vrba
4.000,00 kn ( ukoliko sudjeluju u natjecanju,
a ukoliko se ne natječu, naknada se umanjuje
za pola iznosa )
ŠRU BISTRO Gornja Vrba 5,000,00 kn
(organizacija KUP-a i sl.)
Organiziranje šahovskog turnira „Drago
Mandić“ 1.000,00 kn

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 402-08/09-01/1
Urbroj: 2178-08/04-1-09/1
U Gornjoj Vrbi, 22. 1. 2009.
Načelnik:
Niko Pavić,ing.str., v.r.

8.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN br. 33/01 )
te čl. 53. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 03/06 ) i čl.
4. i 16. Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 10/06) Općinsko poglavarstvo Gornja Vrba
na svojoj 33.sjednici održanoj 20. 1. 2009.g. donijelo
je sljedeću:
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Broj: 1

ODLUKU

III.

o načinu sufinanciranja KUD-a “VRBA” i
drugih udruga u kulturi

KUD «VRBA» obvezno je pravdati računima
sve navedene stavke u članku I. Općinskom
poglavarstvu.

I.
III.
Odobrava se upotreba sredstava Proračuna
općine Gornja Vrba u iznosu od 40.000,00 kn za
sufinanciranja KUD-a «Vrba» na način kako slijedi:
-

-

sufinanciranje troškova prijevoza članova
KUD-a na nastupe izvan općine,
materijalni troškovi (domjenak i sl.) pri
organiziranju nastupa na području općine,
sufinanciranje troškova izrade promidžbenih
materijala,
sufinanciranje potrebe za glazbenim
instrumentima ili popravcima, a isti služe
probama i nastupima KUD-a «VRBA».
sufinanciranje troškova voditelja KUD-a

II.
Za ostale događaje u kulturi (spomen
obilježje Fra Antuna Bačić i sl ) odobrava se upotreba
sredstava Proračuna u iznosu od 20.000,00 kn.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije»
, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 402-08/09-01/2
Urbroj: 2178/28-03-09-1
U Gornjoj Vrbi, 22. 1. 2009.
Načelnik:
Niko Pavić,ing.str., v.r.
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Broj: 1
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OPĆINA GUNDINCI

1.

1.
2.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04
i 79/07) i članka 34. Statuta općine Gundinci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",
br. 1/06), Općinsko vijeće općine Gundinci na 25.
sjednici održanoj 13. prosinca 2008. godine,
donijelo je
ODLUKU
o zamjeni članova Stožera zaštite i spašavanja
općine Gundinci

Mato Kokanović, zapovjednik - načelnik
općine
Ivan Užarević, član - zamjenik načelnika

U ostalom dijelu Odluka o osnivanju i
imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
općine Gundinci ostaje nepromijenjena.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

I
U Odluci o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja općine Gundinci,
usvojene na 1. sjednici Općinskog vijeća od 22.
prosinca 2007. godine u članku II vrši se zamjena
članova tako da se umjesto dosadašnjih članova
Josipa Mihića i Mije Kokanovića imenuju novi
članovi i to:

Klasa : 810-01/08-01/9
Urbroj: 2178/05-02/08-1
Gundinci, 13. prosinca 2008. g.
Predsjednik
Ilija Knežević, v.r.
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Broj: 1

2.

3.

Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04) te članka
34. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 1/06), Općinsko
vijeće općine Gundinci na 23. sjednici održanoj
20. kolovoza 2008. godine, donijelo je

Na temelju članka 34. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/2006.), Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 25. sjednici održanoj 13.
prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju članova
Inventurne komisije

ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 16/2001.), mijenjaju se sljedeći
članci:

Za članove inventurne komisije općine
Gundinci izabiru se:
1.
2.
3.

Mato Kokanović, predsjednik
Ilija Pušeljić, član
Ružica Kriko, član

Članak 4. mijenja se i glasi:
"Na području općine Gundinci određuje se
jedna zona koja obuhvaća naselje općine
Gundinci".
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Jedinična
vrijednost
komunalnog
doprinosa određuje se u kunama po m3
(prostornom metru) građevine za pojedinu zonu.
Na području općine Gndinci određena je jedna
zona i iznos komunalnog doprinosa je za I. zonu 5 kn/m3".

Članak 2.
Inventurna komisija će od 24. prosinca
2008. g. do 31. prosinca 2008. g. izvršiti popis
imovine općine Gundinci.
Članak 2.
Ova
donošenja.

Odluka

stupa

na

snagu

danom

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 021-01/08-01/4
Urbroj: 2178/05-02/08-4
Gundinci, 20. kolovoza 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

Klasa : 406-01/08-01/1
Urbroj: 2178/05-02/08-1
Gundinci, 13. prosinca 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 1

Strana: 95

OPĆINA
VELIKA KOPANICA

1.

Članak 2.

Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01 i 125/05) i članka 39.
Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/01), Općinsko
poglavarstvo općine Velika Kopanica je na svojoj
53. sjednici održanoj 11. 12. 2008. godine donijelo

Stupanje na snagu ove Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o osnovima za
raspoređivanje plaća i drugih materijalnih prava
djelatnika zaposlenih u Upravnom odjelu općine
Velika Kopanica prestaje važiti Odluka o
osnovima za raspoređivanje plaća i drugih
materijalnih prava djelatnika zaposlenih u
Upravnom odjelu općine Velika Kopanica u
izmijenjenim člancima.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnovima
za raspoređivanje plaća i drugih materijalnih
prava djelatnika zaposlenih u Upravnom
odjelu općine Velika Kopanica

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. 1. 2009.
godine.

Članak 1.
Članak 4.
U Odluci o osnovima za raspoređivanje
plaća, naknada i drugih materijalnih prava
djelatnika zaposlenih u Upravnom odjelu općine
Velika Kopanica članak 6. mijenja se i glasi:
"Za obračun plaće prema
poslova utvrđuju se koeficijenti i to:
-

za načelnika općine
za pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela ..... VSS
..... VŠS
za administrativn-og-u
tajni-ka-cu ..... SSS
za referenta za računovodstvo
i financije
za komunalnog redara
za komunalnog djelatnika,
čstača, dostavljača

složenosti
2,5
1,80
1,40
1,06
1,06
1,00
0,75

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa : 023-01/08-01/80
Urbroj: 2178/12-02-08-01
Velika Kopanica, 11. prosinca 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Zvonimir Šimunović, v.r.
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Broj: 1

OPĆINA VRPOLJE

1.

Članak 1.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 110/07. i
125/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01, 66/01. i 129/05.) i članka 38. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01. i 22/06), Općinsko
poglavarstvo općine Vrpolje na svojoj 46. sjednici
održanoj 29. siječnja 2009. godine, donijelo je
PLAN NABAVE

Ovim Planom nabava općine Vrpolje za
2009. godinu određuje se nabava roba, radova i
usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu
općine Vrpolje za 2009. godinu i čija ukupna
vrijednost po proračunskim stavkama čini veći ili
jednak iznos od 70.000,00 kuna.
Članak 2.
Tijekom 2009. godine općina Vrpolje
planira pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i
usluga kako slijedi:

općine Vrpolje za 2009. godinu
Red. Konto
broj

Naziv predmeta nabave

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

Sanacija sakralnih objekata
Izgradnja Mrtvačnice u Starim Perkovcima
Izgradnja Ambulante u Starim Perkovcima
Izgradnja nogostupa u Vrpolju
Izgradnja kanalizacije
Sportski i rekreacijski tereni
Dokumentacija i izgradnja Poslovne zone
Sanacija zgrade općine
Izgradnja javne rasvjete u Vrpolju

550.000,00
300.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
2.100.000,00
200.000,00
200.000,00
1.300.000,00
1.500.000,00

UKUPNO

9.450.000,00

3821
42129
42129A
42139
42141
42145
42149
4512
4514

Planirana
sredstva
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Broj: 1
Članak 3.

Radić" Trg dr. Franje Tuđmana b.b., Vrpolje
(poznat kao prostor Trgovine), površine 135 m2.

Postupak nabave provodi se sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbama o
postupku nabave.
Članak 4.
Ovaj Plan nabave za 2009. godinu
primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
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Članak 2.
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke
namijenjen je za trgovačku djelatnost (prodaja
robe široke potrošnje, prehrambenih, kometičkih i
proizvoda konfekcijske robe, bijele tehnike,
tehnike i slične robe).
Članak 3.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/09-02/2
Urbroj: 2178/11-01/09-1
Vrpolje, 29. siječnja 2009. g.

Početna cijena zakupa iznosi 25 kn/m2, tj.
3.375,00 kn.
Poslovni prostor daje su zakup na vrijeme
od 5 godina, računajući od dana potpisivanja
Ugovora o zakupu poslovnog prostora s izabranim
najpovoljnijim ponuđačem.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Članak 4.
Određuje se jamčevina u dvostrukoj visini
početnog iznosa cijene zakupnine koja iznosi
6.750,00 kn. Zabranjuje se podzakup.

2.
Članak 5.
Na temelju članka 4. Odluke o načinu i
uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/97) i članka
38. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i 22/06),
Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje na svojoj
46. sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine
donijelo je
ODLUKU

Tekst natječaja objavit će se u javnom
glasilu "Posavska Hrvatska", a rok za podnošenje
ili dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana
objavljivanja.
Članak 6.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja
sadrži i najviši iznos zakupnine.

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine
Vrpolje
Članak 1.
Općnsko poglavarstvo općine Vrpolje
raspisuje javni natječaj za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu općine Vrpolje
koje se nalazi u prizemlju Doma kulture "Stjepan

Članak 7.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
načelnica općine Vrpolje
Povjerenstvo za
otvaranje ponuda.
Članak 8.
Odluku

o

izboru

najpovoljnijeg
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ponuditelja
najduže u
natječaja,
natječaja u

donijet će Općinsko poglavarstvo
roku 15 dana od dana zaključenja
te o Odluci izvijestiti sudionike
daljnjem roku od najduže 8 dana.

Broj: 1

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/09-02/2
Urbroj: 2178/11-01/09-3
Vrpolje, 29. siječnja 2009. g.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Broj: 1
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

Broj: 1

