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- akti  Poglavarstva:

1.

važnosti za Županiju kao cjelinu,
- predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje 

stanja u gospodarstvu Brodsko-posavske 
županije,

- poticanje razvoja poduzetničkih zona,
- praćenje poslovanja trgovačkih društava u 

Županijsko poglavarstvo na 40. sjednici, kojima Županija ima svoje udjele,
održanoj 6. veljače 2007. godine, na temelju članka - praćenje Zakona o poljoprivredi i Zakona o 
19. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva poljoprivrednom zemljištu, te ostalih zakona 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br. vezanih za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo 
11/05 i 1/06), donijelo je i ribolov,

- praćenje primjene ROP-a,
- pripremu prijedloga razvojnih programa i 

PROGRAM RADA projekata razvitka Županije radi korištenja 
sredstava pretpristupnih fondova Europske 

Županijskog poglavarstva za 2007. godinu unije, Europske investicijske banke, Svjetske 
banke, Fonda za regionalni razvoj i 
ministarstava,  te  praćenje njihova 

I ostvarenja,
- poticanje razvoja regionalnog partnerstva u 

Ovim Programom rada utvrđuju se teme o okviru eurointegracijskih procesa,
kojima će Županijsko poglavarstvo raspravljati i - predlaganje mjera zaštite okoliša,
odlučivati u 2007. godini, nositelji izrade, te okvirni - poticanje razvitka i mreže odgojnih i 
rokovi za dostavu materijala Poglavarstvu. prosvjetnih ustanova, te športskih i drugih 

udruga od važnosti za Županiju,
- poduzimanje aktivnosti u području razvoja 

II visokog školstva,
- poticanje rješavanja socijalne problematike,

Pravci djelovanja Županijskog poglavarstva - praćenje rada zdravstvenih ustanova u 
u 2007. godini bit će usmjereni na: vlasništvu Brodsko-posavske županije,
- pripremu prijedloga općih akata, izvršavanje i - praćenje provođenja propisa iz područja 

osiguranje izvršavanja odluka Županijske društvenih djelatnosti, zdravstva i socijalne 
skupštine, skrbi ,  gospodarstva,  poljoprivrede,  

- usklađivanje interesa radi ravnomjernijeg komunalnog gospodarstva i prostornog 
gospodarskog i društvenog razvitka Brodsko- uređenja,
posavske županije, a osobito izgradnju - upravljanje nekretninama i pokretninama 
komunalnih objekata infrastrukture od Brodsko-posavske županije,

ŽUPANIJA



- racionalno upravljanje prihodima i rashodima 3 .  Izvješće  o  radu Župani jskog  
Proračuna Brodsko-posavske županije, poglavarstva u 2006. godini Nositelj izrade: Stručna 

- praćenje i nadziranje djelovanja županijskih služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog
upravnih tijela u obavljanju poslova iz poglavarstva 
njihova djelokruga, Rok dostave: travanj

- suradnju s drugim županijama u Republici 
Hrvatskoj i županijama drugih država. 4.  a) Izvješće o stanju zaštite i spašavanja s 

prijedlogom smjernica  za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području Brodsko-

III posavske županije
      b)Procjena ugroženosti i Plan  zaštite i 

U izvršavanju programiranih i drugih zadaća i spašavanja na području Brodsko-posavske 
poslova Županijsko poglavarstvo će kroz svoje županije
djelovanje ostvarivati stalnu suradnju s jedinicama Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 
lokalne samouprave unutar i izvan područja Županije, skupštine i Županijskog poglavarstva u suradnji s 
kao i svim drugim institucijama i ustanovama. Područnim uredom zaš t i t e  i  spašavanja                       

Slavonski Brod
Rok dostave: prvo polugodište

IV
5. Kadrovska pitanja u nadležnosti 

Radi uspješnog ostvarivanja ovog Programa, Poglavarstva
nositelji zadaća dužni su se pridržavati utvrđenih Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 
rokova, te odredbi Poslovnika Županijskog skupštine i Županijskog poglavarstva 
poglavarstva u svezi forme i sadržaja materijala i Rok dostave: po potrebi
akata. 

II. GOSPODARSTVO
V

1. Izvješće o realizaciji Programa 
U okviru svoje nadležnosti Županijsko poticanja malog gospodarstva Brodsko-posavske 

poglavarstvo raspravljat će o sljedećim temama:    županije u 2006. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok dostave: veljača

I. OPĆE TEME
2. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 

1. Odluka o utvrđivanju naknada troškova Brodsko-posavske županije za 2006. godinu i 
članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih Financijsko izvješće za isto razdoblje
manjina Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodsko-
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske posavske županije u suradnji s Upravnim odjelom za 
skupštine i Županijskog gospodarstvo
 poglavarstva Rok dostave: ožujak
Rok dostave: veljača

3. Izvješće o radu Turističke zajednice 
2. Informacija o stanju i pitanjima zaštite Brodsko-posavske županije za 2006. godinu i 

života i osobne sigurnosti ljudi i imovine, te javnom Financijsko izvješće za isto razdoblje
redu i miru na području Brodsko-posavske Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko-
županije u 2006. godini posavske županije u suradnji s Upravnim odjelom za 
Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska gospodarstvo
Rok dostave: ožujak Rok dostave: ožujak
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4. Izvješće o radu Županijske razvojne 11. Informacija o poslovanju Ceste d.d. 
agencije  CTR d.o.o. Slavonski Brod za 2006. Slavonski Brod u 2006. godini
godinu i Financijsko izvješće za isto razdoblje Nositelj izrade: Ceste d.d. Slavonski Brod u suradnji s 
Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod u suradnji Upravnim odjelom za gospodarstvo
s Upravnim odjelom za gospodarstvo Rok dostave: svibanj
Rok dostave: ožujak

12. Plan izgradnje  poduzetničkih zona na 
5. Prijedlog Projekta "Razvoj inovatorstva području Brodsko-posavske županije u 2007. 

u Brodsko-posavskoj županiji u 2007." godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u 
suradnji sa CTR-om d.o.o. Slavonski Brod i Brodsko- suradnji s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i 
posavskom udrugom inovatora općine)
Rok dostave: ožujak Rok dostave: svibanj

6. Prijedlog Projekta "Subvencije 13 .  Anal iza  s tanja  i  pos lovanja  
poduzetnicima Brodsko-posavske županije u gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2006. 
certifikaciji sustava kvalitete radi podizanja godini 
konkurentnosti" Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji s Uredom državne uprave, FINA, Poreznom 
suradnji sa CTR-om d.o.o. Slavonski Brod i TÜV-om upravom, Gospodarskom i Obrtničkom komorom 
Croatia Brodsko-posavske županije i dr.
Rok dostave: ožujak Rok dostave: srpanj

7. Prijedlog zaključka o sufinanciranju 14. a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 
"Programa usavršavanja managera-PUMA u Brodsko-posavske županije za I-IX  2007. i 
Brodsko-posavskoj županiji Financijsko izvješće za isto razdoblje  
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo       b) Plan rada Vatrogasne zajednice Brodsko-
Rok dostave: ožujak posavske županije za 2008. godinu i Financijski 

plan za 2007. godinu 
8. Prijedlog Projekta "Tradicionalni i Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodsko-

umjetnički obrti" u Brodsko-posavskoj županiji posavske županije u suradnji s Upravnim odjelom za 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u gospodarstvo
suradnji s HOK-om i Obrtničkom komorom Brodsko- Rok dostave: listopad
posavske županije
Rok dostave: ožujak 15. a) Izvješće o radu Turističke zajednice 

Brodsko-posavske županije za I-IX  2007. i 
9. Utvrđivanje prijedloga razvojnih Financijsko izvješće za isto razdoblje

projekata za financiranje sredstvima Fonda za       b) Plan rada Turističke zajednice Brodsko-
regionalni razvoj Republike Hrvatske posavske županije za 2008. godinu i Financijski 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u plan za 2008. godinu
suradnji s Upravnim odjelom za graditeljstvo, zaštitu Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko-
okoliša i infrastrukturu posavske županije u suradnji s Upravnim odjelom za 
Rok dostave: ožujak gospodarstvo

Rok dostave: listopad
10. Informacija o poslovanju Slobodne 

zone Đuro Đaković - Slavonski Brod d.o.o. u 2006. 16. a) Izvješće o radu Županijske razvojne 
godini agencije - CTR d.o.o. Slavonski Brod za I-IX 2007. i 
Nositelj izrade: "Slobodna zona Đuro Đaković" d.o.o. Financijsko izvješće za isto razdoblje 
u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo     b) Plan rada Županijske razvojne agencije 
Rok dostave: svibanj - CTR d.o.o. Slavonski Brod za 2008. godinu i 
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Financijski plan za 2008. godinu 5. Izvješće o gospodarenju zajedničkim 
Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod u suradnji lovištima na području Brodsko-posavske županije
s Upravnim odjelom za gospodarstvo Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 
Rok dostave: listopad suradnji s Lovačkim savezom Brodsko-posavske 

županije, Zajednicom udruga lovaca Slavonskog 
17. Prijedlog Master plana razvoja Broda i Nove Gradiške

turizma Brodsko-posavske županije Rok dostave: lipanj
Nositelj izrade: Upravni odjel za europske integracije
Rok dostave: studeni 6. Izvješće o stanju u poljoprivredi na 

području Brodsko-posavske županije
18. Prijedlog akata vezanih za provođenje Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu 

Programa Regionalni jamstveni instrumenti Rok dostave: srpanj
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok dostave: po potrebi 7. Izvješće o izradi Plana navodnjavanja 

Brodsko-posavske županije
III.  POLJOPRIVREDA Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 

suradnji s Hrvatskim vodama i Hidroing-om d.o.o. 
1. Izvješće o radu Upravnog odjela za Rok dostave: rujan

poljoprivredu u 2006. godini s Planom rada u 2007. 
godini 8. Informacija o provođenju Programa 
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu održavanja građevina detaljne melioracijske 
Rok dostave: veljača odvodnje

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 
2. a) Izvješće o izvršenju Plana upravljanja suradnji s Hrvatskim vodama, VGI Brodska Posavina 

lokalnim vodama u 2006. godini na slivnom i Šumetlica-Crnac
području "Brodska Posavina" i dijelu slivnog Rok dostave: rujan
područja "Šumetlica-Crnac"  suglasnost
                 b) Plan upravljanja lokalnim vodama u 9. Analiza provedbe poticajnih Vladinih 
2007. godini na slivnom području "Brodska mjera na području Brodsko-posavske županije u 
Posavina" i dijelu slivnog područja "Šumetlica- 2006.
Crnac" - suglasnost Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 
Nositelj izrade: Hrvatske vode u suradnji s Upravnim suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i 
odjelom za poljoprivredu vodnog gospodarstva, Službom za gospodarstvo, 
Rok dostave: ožujak Hrvatskim stočarskim centrom, HGK-Županijskom 

komorom Slavonski Brod
3. Informacija o mjerama za sprječavanje Rok dostave: listopad

širenja trihineloze na području Brodsko-posavske 
županije 10. Informacija o obavljanju geodetsko-
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u k a t a s t a r s k i h  u s l u g a  u  s v r h u  i z m j e re  
suradnji s Veterinarskom inspekcijom i Veterinarskim poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
organizacijama Hrvatske
Rok dostave: travanj Nositelj izrade: Državna geodetska uprava Područni 

ured za katastar Slavonski Brod i Ispostava Nova 
4 .  I n f o r m a c i j a  o  e l e m e n t a r n i m  Gradiška u suradnji s Upravnim odjelom za 

nepogodama na području Brodsko-posavske poljoprivredu
županije Rok dostave: listopad
Nositelj izrade: Županijsko povjerenstvo za procjenu 
šteta od elementarne nepogode u suradnji s Upravnim 11. Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za 
odjelom za poljoprivredu poljoprivrednu savjetodavnu službu Odsjek 
Rok dostave: svibanj Brodsko-posavske županije za 2007. godinu s 
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Planom rada za 2008. godinu 3. Izvješće o izvršenju Programa 
Nositelj izrade: HZZPSS- Odsjek Brodsko-posavske održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta 
županije u suradnji s Upravnim odjelom za na području Brodsko-posavske županije u 2006. 
poljoprivredu, godini
Rok dostave: studeni Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste

Rok dostave: ožujak      
12. Izvješće o radu Hrvatskog stočarsko-

selekcijskog centra - Stočarske službe Slavonski 4. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva 
Brod za 2007. godinu s Planom rada za 2008. za pripremu odluka o zonama sanitarne zaštite 
godinu izvorišta u Brodsko-posavskoj županiji
Nositelj izrade: HSC - Stočarska služba u suradnji s Nositelj izrade: Stručno povjerenstvo u suradnji s 
Upravnim odjelom za poljoprivredu Upravnim odjelom za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
Rok dostave: studeni infrastrukturu

Rok dostave: prvo polugodište
13. Informacija o Projektu razvitka 

ekološke poljoprivrede u sklopu udruge Biopa na 5. Izvješće o provođenju Programa mjera 
području Brodsko-posavske županije za 2007. zaštite okoliša u Brodsko-posavskoj županiji s 
godinu prijedlozima mjera za unapređenje zaštite okoliša
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu 
suradnji s Biopom, HZPSS  Odsjek Brodsko- okoliša i infrastrukturu
posavske županije Rok dostave: prvo polugodište
Rok dostave: studeni

6. Informacija o visini komunalnog 
14. Izvješće o eksploataciji mineralnih doprinosa, naknade za priključenje i komunalnog 

sirovina na području Brodsko-posavske županije u doprinosa u jedinicama lokalne samouprave na 
2007. godini području Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu 
suradnji s Hrvatskim vodama okoliša i infrastrukturu
Rok dostave: prosinac Rok dostave: svibanj

IV.   GRADITELJSTVO, ZAŠTITA 7. Kapitalna ulaganja u objekte 
 OKOLIŠA I INFRASTRUKTURA infrastrukture u 2008. godini

Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu 
1. Izvješće o radu Upravnog odjela za okoliša i infrastrukturu

graditeljstvo, zaštitu okoliša i infrastrukturu u Rok dostave: rujan 
2006. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu 8. Revizija Plana intervencija u zaštiti 
okoliša i infrastrukturu okoliša Brodsko-posavske županije
Rok dostave: veljača       Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu 

okoliša i infrastrukturu u suradnji sa Stručnim 
2. Izvješće o intervencijama i provođenju povjerenstvom za izradu Plana intervencija u zaštiti 

Plana intervencija u zaštiti okoliša na području okoliša Brodsko-posavske županije
Brodsko-posavske županije u 2006. godini Rok dostave: rujan / listopad
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu  
okoliša i infrastrukturu u suradnji sa Stručnim 9. Izvješće o izdanim dozvolama za 
povjerenstvom za izradu Plana intervencija u zaštiti obavljanje županijskog linijskog prijevoza na 
okoliša Brodsko-posavske županije području Brodsko-posavske županije
Rok dostave: veljača Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu 

okoliša i infrastrukturu
Rok dostave: listopad
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10. Plan gospodarenja otpadom Brodsko- 6. Plan rashoda za nabavu proizvedene 
posavske županije dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodsko-
okoliša i infrastrukturu posavske županije
Rok dostave: drugo polugodište Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
11. Program održavanja i građenja Rok dostave: veljača

županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-
posavske županije u 2008. godini 7. Plan rashoda za nabavu proizvedene 
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
Rok dostave: prosinac      nefinancijskoj imovini srednjih škola Brodsko-

posavske županije
V.  DRUŠTVENE DJELATNOSTI, Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb

Rok dostave: veljača
1. Odluka o popisu prioriteta za raspored 

dodjeljenih sredstava između zdravstvenih 8. a) Odluka o kriterijima, mjerilima i 
ustanova u 2007. godini načinu financiranja decentraliziranih funkcija za 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb održavanje  zdravs tven ih  us tanova ,  t e  
Rok dostave: veljača informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2007. 

godini
2. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu                 b) Odluka o popisu prioriteta za raspored 

financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog dodijeljenih sredstava između zdravstvenih 
školstva za 2007. godinu ustanova na području Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 
Rok dostave: veljača Rok dostave: veljača

3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 9. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih financiranja centara za socijalnu skrb Brodsko-
škola za 2007. godinu posavske županije i pomoći za podmirenje 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene troškova stanovanja korisnicima koji se griju na 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb drva u 2007. godini
Rok dostave: veljača Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 
4. Plan rashoda za materijal, dijelove i Rok dostave: veljača

usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnih škola Brodsko-posavske županije 10. Odluka o kriterijima i mjerilima, te 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene načinu financiranja materijalnih rashoda, 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb nefinancijske imovine, hitnih intervencija, 
Rok dostave: veljača investicijskog i tekućeg održavanja Doma za 

starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2007. 
5. Plan rashoda za materijal, dijelove i godini

usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
srednjih škola Brodsko-posavske županije djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Rok dostave: veljača
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
Rok dostave: veljača 11. Zaključak o sufinanciranju udruga 

proizašlih iz Domovinskog rata u 2007.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Baranje Slavonski Brod
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb      d) Zajednice športskih udruga i saveza 
Rok dostave: veljača Brodsko-posavske županije

   e) Zajednice tehničke kulture Brodsko-
12 .  Zak l jučak  o  su f inanc i ranju  posavske županije 

zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih     f) Društva crvenog križa Brodsko-
udruga i organizacija u 2007. posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Nositelj izrade: ustanove i zajednice
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Rok dostave: ožujak
Rok dostave:  veljača

1 8 .  I n f o r m a c i j a  o  d o d i j e l j e n i m  
13. Odluka o rasporedu sredstava za stipendijama Brodsko-posavske županije za 2007.

decentralizirane funkcije u zdravstvu između Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
zdravstvenih ustanova na području Brodsko- djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
posavske županije u 2007. godini Rok dostave: ožujak
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 19.  Izvješće o radu i financijskom 
Rok dostave: ožujak poslovanju Doma za starije i nemoćne Slavonski 

Brod 2006. godinu
14. Izvješće o financijskom poslovanju Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe 

osnovnih škola Brodsko-posavske županije u 2006. Slavonski Brod
godini Rok dostave: ožujak
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u 20. Izvješće o radu i financijskom 
suradnji s ravnateljima osnovnih škola poslovanju u 2006: 
Rok dostave: ožujak   a) Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" 

Slavonski Brod
15. Izvješće o financijskom poslovanju       b) Opće bolnice Nova Gradiška

srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2006.   c) Doma zdravlja Slavonski Brod
godini          d) Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Nova Gradiška
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u    e) Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-
suradnji s ravnateljima srednjih škola posavske županije
Rok dostave: ožujak    f) Zdravstvene ustanove "Ljekarne 

Slavonski Brod"
16. Godišnji program zaštite, održavanja, Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog djelatnosti,  zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji sa 
područja na području Brodsko-posavske županije zdravstvenim ustanovama
Nositelj izrade: Upravno vijeće u suradnji s Javnom Rok dostave: ožujak
ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima  21. Informacija o provedbi Nacionalne 
Rok dostave: ožujak strategije suzbijanja zlouporabe droga na 
 području Brodsko-posavske županije u 2006. 

17. Izvješće o radu u 2006. godini: godini
 a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Brod djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s 
     b) Spomen galerije "Ivan Meštrović" Povjerenstvom za praćenje provođenja Programa 
Vrpolje nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga, 
  c) Hrvatskog instituta za povijest  Zavod za javno zdravstvo
Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Rok dostave: travanj
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22. Informacija o Planu upravljanja i 28. Izvješće o radu i financijskom 
godišnjem programu zaštite održavanja, poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2007. 
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog godine:
područja na području Brodsko-posavske     a) Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" 
županije Slavonski Brod
Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje        b) Opće bolnice Nova Gradiška
zaštićenim prirodnim vrijednostima         c) Doma zdravlja Slavonski Brod
Rok dostave: travanj       d) Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar 

Nova Gradiška
23. Prijedlog plana upisa učenika u srednje   e) Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-

škole Brodsko-posavske županije u školskoj posavske županije
2007./2008. godini   f) Zdravstvene ustanove "Ljekarne 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Slavonski Brod"
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu 
Rok dostave: travanj/svibanj skrb u suradnji sa zdravstvenim ustanovama

Rok dostave: rujan
24. a) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu 29. Informacija o stanju i zaštiti 
prava pacijenata spomeničke baštine na području Brodsko-
       b)Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu posavske županije
prava pacijenata Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Nositelj izrade: Povjerenstvo za zaštitu prava djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s 
pacijenata drugim relevantnim institucijama iz područja kulture, 
Rok dostave: svibanj te upravnim tijelima gradova i općina

Rok dostave: rujan
25. Odluka o osnivanju Srednje glazbene 

škole u Slavonskom Brodu 30. Stanje obiteljske medicine u Brodsko-
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene posavskoj županiji
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene 
Rok dostave: prvo polugodište djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb

Rok dostave: rujan
26. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i 

postupku dodjele stipendija iz sredstava 31. Prijedlog mreže osnovnih škola na 
Proračuna Brodsko-posavske županije području Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
Komisijom za stipendiranje studenata Rok dostave: listopad
Rok dostave: lipanj

32. Prijedlog mreže srednjih škola na 
27. a) Odluka o područnoj organiziranosti području Brodsko-posavske županije

pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene 
i utvrđivanje potrebnog broja mrtvozornika djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
      b )  O d l u k a  o  v i s i n i  n a k n a d e  Rok dostave: listopad
mrtvozornicima za obavljeni pregled umrlih osoba 33. Informacija o upisu učenika u srednje 
i putnih troškova škole Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnju sa djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
zdravstvenim ustanovama Rok dostave: studeni
Rok dostave: drugo polugodište

34. Informacija o upisu na sveučilišne i 
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veleučilišne stručne studije u Brodsko-posavskoj   d) Zajednice športskih udruga i saveza 
županiji u ak.god. 2007/2008. Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene    e) Zajednice tehničke kulture Brodsko-
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb posavske županije 
Rok dostave: studeni     f) Hrvatskog instituta za povijest  

Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i 
35. Program javnih potreba i potrebnih Baranje Slavonski Brod

sredstava u predškolskom odgoju i naobrazbi za   g) Društva crvenog križa Brodsko-
2008. posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Nositelj izrade: ustanove i zajednice
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Rok dostave: studeni
Rok dostave: studeni

41. Davanje suglasnosti na statute 
36.  Program javnih potreba u kulturi na ustanova čiji je osnivač Brodsko-posavska 

području Brodsko-posavske županije u 2008. županija
godini Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb ustanovama čiji je osnivač
Rok dostave: studeni Rok dostave: tijekom godine

37. Program javnih potreba u tehničkoj VI. FINANCIJE
kulturi na području Brodsko-posavske županije u 
2008. godini 1. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene posavske županije za 2006. godinu
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb  Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Rok dostave: studeni Rok dostave: travanj

38. Program javnih potreba u športu na 2.  Izvješće o obavljenoj  revizij i  
području Brodsko-posavske županije u 2008. Županijskog proračuna za 2006. godinu
godini Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Rok dostave: lipanj
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
Rok dostave: studeni 3. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-

posavske županije za prvo polugodište 2007. 
39. Program javno zdravstvenih mjera u godine

zaštiti zdravlja pučanstva Brodsko-posavske Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
županije u 2008. godini Rok dostave: srpanj
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 4. Smjernice za izradu Proračuna jedinica 
Rok dostave: studeni lokalne i područne (regionalne) samouprave
 Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije

40. Programi rada i financijski planovi za Rok dostave: prvo polugodište
2008. godinu:
      a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski 5. Odluka o izmjenama i dopunama 
Brod Proračuna Brodsko-posavske županije za 2007. 
     b) Spomen galerije "Ivan Meštrović" godinu
Vrpolje Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
   c) Javne ustanove za upravljanje Rok dostave: po potrebi
zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-
posavske županije
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6. Proračun Brodsko-posavske županije za 2.
2008. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Rok dostave: studeni  prvo čitanje Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  
                      prosinac  drugo čitanje i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

novine"  br.  33/01.  i  129/05) i  članka  45.  Statuta  
7. Plan nabave Brodsko-posavske županije Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  

za 2008. Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  40.  sjednici  
Rok dostave: prosinac održanoj  6.  veljače  2007.  godine,  donijelo

VI RJEŠENJE

Teme iz Programa rada Županijske skupštine o  imenovanju  članice
nositelji izrade materijala dužni su dostaviti Upravnog  vijeća  Dječjeg  vrtića
Županijskom poglavarstvu najmanje dva tjedna prije "Cekin"  Slavonski  Brod
roka predviđenog Programom rada Županijske 
skupštine. 

I.
VII

Ljubica  Maksimčuk  iz  Slavonskog  Broda  
Pored ovih tema, Županijsko poglavarstvo imenuje  se  za  članicu  Upravnog  vijeća  Dječjeg  

razmatrat će i odlučivati i o temama koje nisu sadržane vrtića  "Cekin"  Slavonski  Brod.
u ovom Programu, a proizlaze iz Programa rada 
Županijske skupštine, kao i o drugim pitanjima iz 
svoje nadležnosti na prijedlog ovlaštenih II.
predlagatelja. 

 Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
VIII vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Ovisno o potrebama koje se budu javljale ŽUPANIJSKO  POGLAVARSTVO
donošenjem novih propisa i aktualnim problemima BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
koje u trenutku donošenja Programa nije bilo moguće 
planirati, Program se može mijenjati i dopunjavati. Klasa  :  601-02/07-01/1

Urbroj:  2178/1-02/07-1
IX Slavonski  Brod,  6.  veljače  2007.

Ovaj Program bit će objavljen u "Službenom Predsjednik  Poglavarstva
vjesniku Brodsko-posavske županije". Šimo  Đurđević, prof. v.r.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 022-05/07-01/4
Urbroj: 2178/1-02/07-1
Slavonski Brod, 6. veljače 2007.

  
             PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA

               Šimo Đurđević, prof.,v.r

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  60



3. 5. Miroslav  Jarić,dipl.ing,  pročelnik  
Upravnog  odjela  za  graditeljstvo,  zaštitu  
okoliša  i  infrastrukturu - za  člana.

Na  temelju  članka 1 5.  Zakona  o  javnoj  
nabavi  ("Narodne  novine"  br.  117/01.  i  197/03),  
članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  III.
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
9/06 - pročišćeni  tekst)  Županijsko  poglavarstvo  na  Zadaća  Stručnog  povjerenstva  je  priprema  
40.  sjednici,  održanoj  6.  veljače  2007.  godine,  i  provođenje  postupka  nabave.
donijelo  je

ODLUKU IV.

o  osnivanju  Stručnog  povjerenstva  za  Postupak  nabave  provest  će  Brodsko-
pripremu  i  provedbu  postupka  nabave  dijela  posavska županija  postupkom  ograničenog  

opreme  i  pripadajućeg  software-a  prikupljanja  ponuda  u  skladu  sa  člankom  4.  
(participacija  Županije)  za  izvedbu  GIS  Uredbe  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  usluga  

projekta  Brodsko-posavske  županije  u  sklopu  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  br.  14/02.).
CARDS 2004  projekta

V.
I.

Rok  izvršenja  nabave  je  veljača  2007.  
Naručitelj  Brodsko-posavska  županija,  godine.

MB:0505315,  koju  zastupa  župan  Šimo  
Đurđevićprof.  za  provedbu  postupka  nabave  dijela  
opreme  i  pripadajućeg  software-a  za  izvedbu  GIS  VI.
projekta  Brodsko-posavske  županije,  osniva  
Stručno  povjerenstvo  za  pripremu  i  provedbu  Procijenjena  vrijednost  nabave  je  
postupka  nabave. 195.000,00 kn  (stodevedesetpettisuća  kuna),  bez  

Odgovorna  osoba  naručitelja  je  župan  PDV-a.
Šimo  Đurđević,prof.

Evidencijski  broj  nabave: E-MV1/07.
VII.

II. Financijska  sredstva  za  nabavu  iz  točke  I.  
ove  Odluke  osigurana  su  u  Proračunu  Brodsko-

U  Stručno  povjerenstvo  za  pripremu  i  posavske  županije  za  2007.  godinu  iz  
provedbu  postupka  nabave  iz  točke  I.  ove  Odluke  proračunskog  razdjela  8.,  Zavod  za  prostorno  
imenuju  se: uređenje,  pozicija  385  (Razvoj  informacijskog  
1. Zvonimir  Laslo,dipl.ing.,  zamjenik  župana sustava  prostornog  uređenja).

- za  predsjednika
2. Igor  Čižmek,dipl.ing,  ravnatelj  Zavoda  za  Plaćanje  će  se  vršiti  u  skladu  sa  

prostorno  uređenje  Brodsko-posavske  zaključenim  ugovorom  s  odabranim  dobavljačem  
županije - za  člana na  žiro  račun  dobavljača.

3. Slavica  Bešlić,dipl.iur.,  tajnica  Županijske  
skupštine - za  članicu

4. Marijan  Štefanac,dipl.oec., pročelnik  VIII.
Upravnog  odjela  za  razvoj  i  europske  
integracije - za  člana Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
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donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  4. Dragan  Jelić,dipl.ing.  direktor  Centra  za  
Brodsko-posavske  županije". tehnološki  razvoj d.o.o.  Slavonski  Brod - za  

člana
ŽUPANIJSKO  POGLAVARSTVO 5. Predstavnik  Fonda  za  regionalni  razvoj  

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE Republike  Hrvatske - za  člana

Klasa  :  022-05/07-01/8
Urbroj:  2178/1-02/07-1 II.
Slavonski  Brod,  6.  veljače  2007.

Zadaća  Povjerenstva  je  vrednovanje  i  
Predsjednik  Poglavarstva rangiranje  predloženih  i  zaprimljenih  projekata  
Šimo  Đurđević, prof. v.r. sukladno  Uputama  za  vrednovanje  i  rangiranje  

projekata,  izrada  rang  liste  prijedloga  projekata,  
upućivanje  iste  na  usvajanje  prema  Županijskom  
poglavarstvu,  te  dostava  projekata  Fondu  za  
regionalni  razvoj  Republike  Hrvatske  koje  je  
Županijsko  poglavarstvo  predložilo  za  financiranje  

4. u  2007.  godini.

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  III.
i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01.  i  129/05.)  i  članka  45.  Statuta  Stručne  i  operativne  poslove  za  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Povjerenstvo  (zaprimanje  projekata,  prikupljanje  i  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06 - pročišćeni  stručna  obrada  dokumentacije  i  dr.)  obavljat  će  
tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  40.  sjednici  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  Brodsko-posavske  
održanoj  6.  veljače  2007.  godine,  donijelo županije.

RJEŠENJE
IV.

o  imenovanju  Povjerenstva  za  predlaganje  
projekata  Brodsko-posavske  županije  Fondu  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
za  regionalni  razvoj  Republike  Hrvatske  za  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

financiranje  u  2007.  godini Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKO  POGLAVARSTVO
I. BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

U  Povjerenstvo  za  predlaganje  projekata  Klasa  :  311-01/07-01/2
Brodsko-posavske  županije  Fondu  za  regionalni  Urbroj:  2178/1-02/07-1
razvoj  Republike  Hrvatske  za  financiranje  u  2007.  Slavonski  Brod,  6.  veljače  2007.
godini,  imenuju  se:
1. Zvonimir  Laslo, dipl.ing.  zamjenik  župana  Predsjednik  Poglavarstva

za  gospodarstvo - za  predsjednika Šimo  Đurđević, prof. v.r.
2. Stjepan  Bošnjaković,dipl.ing.  pročelnik  

Upravnog  odjela  za  gospodarstvo - za  
člana

3. Miroslav  Jarić,dipl.ing.  pročelnik  
Upravnog   odjela  za  graditeljstvo,  zaštitu  
okoliša  i  infrastrukturu - za  člana
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5. 6.

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  Na  temelju  članka  40.  Zakona  o  
i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  121/03,  
novine"  br.  33/01.  i  129/05)  i  članka  45.  Statuta  44/05,  48/05.  i  85/06.),  članka  6.  Uredbe  o  načinu  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  izračuna  pomoći  izravnanja  za  decentralizirane  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  funkcije  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  
tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  40.  sjednici  samouprave  za  2007.  godinu  ("Narodne  novine"  
održanoj  6.  veljače  2007.  godine,  donijelo br.  143/06.),  točke  VI.  Odluke  o  minimalnim  

financijskim  standardima  za  decentralizirane  
ZAKLJUČAK funkcije  za  zdravstvene  ustanove  u  2007.  godini  

("Narodne  novine"  br.  143/06.)  i  čl.  45.  Statuta  
o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  o  prodaji  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
nekretnina  Školskog  odbora  Osnovne  škole  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  

Dragalić tekst),  Županijsko  poglavarstvo  na  40.  sjednici  
održanoj  6.  veljače  2007.  godine,  donijelo  je

I. ODLUKU

Daje  se  suglasnost  na  Odluku  o  prodaji  o  popisu  prioriteta  za  raspored  dodjeljenih  
nekretnina  k.č.br.  227  (kuća  i  dvorište),  k.č.br.  sredstava  između  zdravstvenih  ustanova  u  
228  (voćnjak  u  selu)  i  k.č.br.  229 (oranica  u  selu)  2007.  godini  čiji  je  osnivač  
u  k.o.  Dragalić,  koju  je  donio  Školski  odbor  Brodsko-posavska  županija
Osnovne  škole  Dragalić  na  sjednici  održanoj  7.  
srpnja  2006.  godine.

I.

II. Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  popis  
prioriteta  za  raspored  dodjeljenih  sredstava  između  

Skreće  se  pozornost  Školskom  odboru  da  zdravstvenih  ustanova  u  2007.  godini  čiji  je  
način  i  postupak  prodaje  provede  sukladno  osnivač  Brodsko-posavska  županija.
odredbama  Zakona  o  vlasništvu  i  općim  aktima  
škole,  te  o  provedenom  postupku,  putem  II.
Upravnog  odjela  za  društvene  djelatnosti,  zdratsvo  
i  socijalnu  skrb,  izvijeste  Županijsko  poglavarstvo. Odlukom  o  minimalnim  financijskim  

standardima  za  decentralizirane  funkcije  za  
zdravstvene  ustanove  u  2007.  godini  ("Narodne  

III. novine"  br.  143/06)  Vlada  Republike  Hrvatske  
utvrdila  je  iznos  sredstava  za  Brodsko-posavsku 

Ovaj  zaključak  objavit  će se  u  "Službenom  županiju  u  dijelu  decentraliziranih  funkcija  u  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". iznosu  od  17.204.862,00 kuna.

Klasa  :  602-02/07-01/4 III.
Urbroj:  2178/1-02/07-1
Slavonski  Brod,  6.  veljače  2007. Primjenom  kriterija  i  mjerila  navedenim  u  

Odluci  o  minimalnim  financijskim  standardima  za  
Predsjednik  Poglavarstva decentralizirane  funkcije  za  zdravstvene  ustanove  
Šimo  Đurđević, prof. v.r. u  2007.  popis  prioriteta  za  raspored  dodjeljenih  

sredstava  čine:
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IV. dodjeljenih  sredstava  između  zdravstvenih  
ustanova  u  2007.  godini  čiji  je  osnivač  Brodsko-

Po  dobivenoj  suglasnosti  Ministarstva  posavska  županija  objavit  će  se  u  "Službenom  
zdravstva  i  socijalne  skrbi,  Županijsko  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
poglavarstvo  donijet  će  Odluku  o  rasporedu   
sredstava  za  decentralizirane  funkcije  zdravstvenih  Klasa  :  500-01/07-01/8
ustanova  čiji  je  osnivač  Brodsko-posavska  Urbroj:  2178/1-02/07-1
županija  u  2007.  godini. Slavonski  Brod,  6.  veljače  2007.

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

Ovaj  Popis  prioriteta  za  raspored  
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- ostali  akti: "U  Upravnom  odjelu  za  komunalni  sustav  
obavljaju  se  poslovi  uređenja  naselja,  unapređenja  
kvalitete  stanovanja,  izgradnje  i  održavanja  

1. komunalnih  objekata,  poslovi  u  svezi  s  pripremom  
i  provedbom  konkretnih  akcija  i  mjera  u  području  
prometa,  poslovi  u  svezi  komunalnih  uslužnih  

Na  temelju  Rješenja  Vlade  Republike  djelatnosti,  izgradnja  i  održavanje  lokalne  
Hrvatske  o  imenovanju  povjerenika  Vlade  infrastrukture,  priprema  i  izrada  rješenja  o  obvezi  
Republike  Hrvatske  u  gradu  Slavonskom  Brodu  plaćanja  komunalne  naknade,  priprema  i  izrada  
("Narodne  novine"  br.  4/07.),  članka  35.  Zakona  o  rješenja  o  ovrsi  komunalne  naknade  i  komunalnog  
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  doprinosa.
("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01-vjerodostojno  U  okviru  Upravnog  odjela  za  komunalni  
tumačenje  i  129/05)  i  članka  35.  Statuta  grada  sustav  može  se  zaposliti  do  10  djelatnika."
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01,  10/05.  i  2/06.),  
povjerenik  Vlade  Republike  Hrvatske  u  gradu  Članak  2.
Slavonskom  Brodu,  29.  siječnja  2007.  godine,  
donosi Članak  11.  mijenja  se  i  glasi:

ODLUKU "U  Upravnom  odjelu  za  graditeljstvo  i  
prostorno  uređenje  obavljaju  se  poslovi  u  svezi  s  

o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  ustrojstvu praćenjem  stanja  u  prostoru,  izradom  prijedloga  
Gradske  uprave mjera  i  programa  za  njegovo  racionalno  korištenje  

i  zaštitu,  sudjelovanje  u  izradi  i  donošenje  
prostornih  planova  i  idejnih  rješenja  uređenja  

Članak  1. prostora  na  području  grada,  izrade  i  donošenja  
odluka  o  usvajanju  prostornih  planova  i  stručnih  

Članak  10.  Odluke  o  ustrojstvu  Gradske  podloga  i  propisa  iz  područja  prostornog  uređenja,  
uprave  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  priprema,  praćenje  i  provođenje  postupka  
županije"  br.  12/97,  2/99,  3/01,  5/01.  i  1/03.)  kapitalne  izgradnje,  te  tekućeg  i  investicijskog  
mijenja  se  i  glasi: održavanja  objekata  u  vlasništvu  grada  (mjesni  

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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domovi,  objekti  u  Tvrđavi  Brod,  ustanove  u  2.
vlasništvu  grada).

U  okviru  ovog  Upravnog  odjela  može  se  
zaposliti  do  5  djelatnika."

Na  temelju  Rješenja  Vlade  Republike  
Hrvatske  o  imenovanju  povjerenika  Vlade  

Članak  3. Republike  Hrvatske  u  gradu  Slavonskom  Brodu  
("Narodne  novine"  br.  4/07.),  članka  16.  Zakona  o  

U  članku  16.  stavak  3.  brisati  tekst: komunalnom  gospodarstvu  ("NN"  26/03-pročišćeni  
tekst,  82/04.  i  110/04.)   i  članka  35.  Statuta  grada  

"priprema  i  izrada  rješenja  o  obvezi  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
plaćanja  komunalne  naknade,  priprema  i  izrada  posavske  županije"  br.  14/01,   i  2/06.),  povjerenik  
rješenja  o  ovrsi  komunalne  naknade  i  komunalnog  Vlade  Republike  Hrvatske  u  gradu  Slavonskom  
doprinosa." Brodu,  29.  siječnja  2007.  godine,  donosi

ODLUKU
Članak  4.

o  izmjeni  i  dopuni  
U  članku  17.  stavak  2.  i  stavak  5.,  u  Odluke  o  komunalnom  redu

članku  18.  stavak  1.  i  stavak  2,  te  u  članku  20.  
umjesto  riječi  "tajnik  Ureda  gradonačelnika"  
staviti  riječi  "predstojnik  Ureda  gradonačelnika". Članak  1.

U  članku  23. a  Odluke  o  komunalnom  
Članak  5. redu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  br.  15/06.)  brišu  se  riječi  "i  skate-om".
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije".

Članak  2.
POVJERENIK 

VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE U  članku  129.  stavak  4.  umjesto  riječi  "u  
U  GRADU  SLAVONSKOM  BRODU roku  od  osam  dana"  staviti  riječi  "u  roku  od  30  

dana".
Klasa  :  021-03/07-01/4
Urbroj:  2178/01-07-07-1
Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2007. Članak  3.

   Povjerenik  Vlade  RH Iza  članka  133.  dodaje  se  novi  članak  
           u  gradu  Slavonskom  Brodu 13.a.  koji  glasi:

mr.sc.  Gabrijel  Sentić, v.r.
"Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  prestaje  

važiti  Odluka  o  komunalnom  redu  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  1/96,  
13/96.  i  1/03.).

Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
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objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- Klasa  :  021-03/07-01/6
posavske  županije". Urbroj:  2178/01-07-07-2

Slavonski  Brod,  29.  siječnja  2007.
POVJERENIK 

VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE    Povjerenik  Vlade  RH
U  GRADU  SLAVONSKOM  BRODU            u  gradu  Slavonskom  Brodu

mr.sc.  Gabrijel  Sentić, v.r.
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1. Proračunu općine Donji Andrijevci za 2007. godinu i 
čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini 
iznos veći ili jednak iznosu od 200.000,00 kuna. U 

    Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu 
javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01. i vrijednost (PDV). 
92/05.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 
33/01., 66/01.  vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i II.
članka 45 Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni 
vjesnik Brodsko  posavske županije» br. 7/04. i       Općina Donji Andrijevci provodit će postupak 
13/05.), Općinsko poglavarstvo općine Donji nabave roba, radova i usluga iz točke I. ovog Plana 
Andrijevci na 31. sjednici održanoj 18. siječnja 2007. javnim nadmetanjem u otvorenom postupku, a 
godine donijelo je iznimno ako su ispunjeni uvjeti iz članka 11. i 12. 

Zakona o javnoj nabavi, nadmetanjem po pozivu u 
PLAN NABAVE otvorenom postupku nabave ili izravnom pogodbom u 

pregovaračkom postupku nabave.
općine Donji  Andrijevci za robe,       Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju 
radove i usluge velike vrijednosti ako se u prethodnom postupku prikupljanja ponuda 

za 2007. godinu javnim nadmetanjem u otvorenom postupku dobije 
samo jedna prihvatljiva ponuda.

I.
III.

      Planom nabave općine Donji Andrijevci za robe, 
radove i usluge velike vrijednosti za 2007. godinu (u       Tijekom 2007. godine Donji Andrijevci će 
daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga:
radova i usluga za koje su planirana sredstva u 

OPĆINA 
DONJI  ANDRIJEVCI

Redni 
broj 

Opis nabave Konto  
Iznos  
u  kn  

1.
 

Sanacija
 

odlagališ�ata
 

komunalnog
 

otpada
  � Alabarica �

 
u

 
Donjim

 
Andrijevcima

 

42149
 

222.650,00
 

2.

 

Rekonstrukcija

 
i

 
izgradnja

 
cesta

 
prema

 Programu

 
gradnje

 
objekata

 
i

 
uređ�� aja

 komunalne

 

infrastrukture

 

za

 

2007.

 

42131

 
800.000,00

 
3.

 

Nastavak

 

izgradnje

 

mrtvač� nice

 

42149

 

300.000,00

 4.
Projektna

 

dokumentacija

 

za

 

vodoopskrbu

 

i

 
vodoodvodnju

42141 250.000,00

SVEUKUPNO: 1.572.650,00
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IV. 2.
 
     Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za 
pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i      Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o 
usluga, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01. i 
ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj 92/05.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
nabavi donosi Općinsko poglavarstvo. (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 
      Administrativne poslove za provođenje postupka 33/01., 66/01.  vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i 
nabave provodit će Jedinstveni upravni odjel općine članka 45 Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni 
Donji Andrijevci. vjesnik Brodsko  posavske županije» br. 7/04. i 

13/05.), Općinsko poglavarstvo općine Donji 
Andrijevci na 31. sjednici održanoj 18. siječnja 2007. 

V. godine donijelo je

      Za provedene postupke nabave u Jedinstvenom PLAN NABAVE
upravnom odjelu  Odsjeku za računovodstvo i 
financije vodit će se evidencija postupka nabave i općine Donji  Andrijevci za robe,
sklopljenih ugovora o nabavi. radove i usluge male vrijednosti 

za 2007. godinu

VI.
I.

      Ovim Planom nisu obuhvaćene nabave roba, 
usluga i radova čija ukupna vrijednost po       Planom nabave općine Donji Andrijevci za robe, 
proračunskim stavkama čini iznos manji od radove i usluge male vrijednosti za 2007. godinu (u 
200.000,00 kn, te će se za ovu nabavu  donijeti daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, 
poseban plan. radova i usluga za koje su planirana sredstva u 

Proračunu općine Donji Andrijevci za 2007. godinu i 
čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini 

VII. iznos manji od 200.000,00 kuna. U vrijednost nabave 
  nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).
    Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom vjesniku Brodsko  II.
posavske županije».

      Općina Donji Andrijevci provodit će postupak 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO nabave roba, radova i usluga iz točke I. ovog Plana 
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI javnim prikupljanjem ponuda ili ograničenim 

prikupljanjem ponuda, a za nabavu roba, radova i 
Klasa  :  400-01/07-01/01 usluga u vrijednosti do 20.000,00 kuna izravnim 
Urbroj:  2178/04-01-07-1 ugovaranjem. 
Donji  Andrijevci,  18.  siječnja  2007.       Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju 

ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog 
  Predsjednik prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva 
   Općinskog  poglavarstva ponuda.
               Ivan  Musa, v.r.

III.

      Tijekom 2007. godine općina Donji Andrijevci će 
pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga:
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IV. VI.

  Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva i       Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku objavit će se u »Službenom vjesniku Brodsko  
provođenja nabave za nabave vrijednosti veće od posavske županije».
20.000,00 kuna donosi Općinsko poglavarstvo.
      Administrativne poslove za provođenje postupka OPĆINSKO POGLAVARSTVO
nabave provodit će Jedinstveni upravni odjel općine OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Donji Andrijevci.

Klasa  :  400-01/07-01/02
Urbroj:  2178/04-01-07-1

V. Donji  Andrijevci,  18.  siječnja  2007.

      Za provedene postupke nabave u Jedinstvenom   Predsjednik
upravnom odjelu  Odsjeku za računovodstvo i    Općinskog  poglavarstva
financije vodit će se evidencija postupka nabave i                Ivan  Musa, v.r.
sklopljenih ugovora o nabavi.

Redni  
broj  Opis nabave Konto 

Iznos 
u kn 

1.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređ�� enja 

opć�� ine Donji Andrijevci 
32375 40.000,00 

2.  Izgradnja kanalizacije 42141 80.000,00 

3.  Izgradnja nogostupa (staza) 42131 40.000,00 

4.  Proš�airenje vodovodne mrež�~e 42141 50.000,00 

5.  Geodetska izmjera poljoprivrednog zemljiš�ata 32375 50.000,00 

6.  Uređ�� enje druš�atvenog doma u Sredancima 42149 100.000,00 

7.  Uređ�� enje druš�atvenog doma u St. Topolju 42149 100.000,00 

8.
 

Uređ�� enje
 
druš�atvenog

 
doma

 
u
 

D.
 

Andrijevcima
 

42149
 

100.000,00
 

9.
 

Idejno
 
rješ�aenje

 
poduzetnič� ke

 
zone

 
42141

 
150.000,00

 
 

SVEUKUPNO:
 

710.000,00
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1. ODLUKU

o  Planu  nabave  općine  Gornja  Vrba
Na  temelju  članka  14.  stavka  1.  Zakona  o  u  2007.  godini

javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  br.  117/01)  i  
članka  53.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  03/06.),  Članak  1.
Općinsko  poglavarstvo  općine Gornja  Vrba  na  11.  
sjednici  održanoj  29.  siječnja  2007.  godine,  Ovom  Odlukom  sukladno  Proračunu  
donijelo  je općine  Gornja  Vrba  utvrđuje  se  Plan  nabave  

općine  Gornja  Vrba  kako  slijedi:

OPĆINA
GORNJA  VRBA

Redni
broj

O  P  I  S Iznos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Uredski  materijal  i  ostali  materijalni  rashodi
Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje
Sitni  inventar
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja  zgrada
Usluge tekućeg  i  invest.  održavanja  postrojenja  i  opreme
Usluge  promidžbe  i  informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne  i  osobne  usluge
Računalne  usluge
Ostale  usluge
Premije  osiguranja
Uredski  namještaj  i  oprema
Ulaganje  u  računalne  programe
Izrada  općinskog  grba
Provođenje  predškolskog  minimuma
Provođenje  sustavne  deratizacije
Zaštita  od  požara
Gospodarenje  otpadom - saniranje  deponije
Usluge  tekućeg  održavanja  javne  rasvjete
Usluge  tekućeg  održavanja  mjesnog  groblja
Usluge  tekućeg  održavanja  nerazvrstanih  cesta
Otkup  zemljišta  za  izgradnju  objekata  komunalne  infrastrukture
Uređenje  mjesnog  doma  Donja  Vrba
Dogradnja  i  nadogradnja  općinske  zgrade
Uređenje  okoliša  mjesnog  doma
Modernizacija  cesta - kolnika
Modernizacija  javne  rasvjete  u  općini
Izgradnja  dječjeg  igrališta

10.000,00
2.000,00
2.000,00

10.000,00
3.000,00

12.000,00
8.000,00

70.000,00
3.000,00
8.000,00
3.000,00

10.000,00
5.000,00

20.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00

100.000,00
100.000,00

8.000,00
200.000,00
100.000,00

20.000,00
883.900,00
200.000,00
700.000,00
650.000,00
100.000,00
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Redni
broj

O  P  I  S Iznos

29
30

31

32
33

Izgradnja  vodoopskrbnog  sustava
Projektiranje  vodoopskrbe  u  ulicama
-  Firova  ulica
-  Brkićeva  ulica
-  Ulice  u  naselju  Klis
Izrada  glavnog  projekta  odvodnje  za  ish.  građev.  dozvole  za:
-  novi  dio  Gornje  Vrbe  (Klis)
-  Donja  Vrba
Izgradnja  odvodnje  I. A  faza
Izvješće  o  stanju  u  prostoru  i  Program  mjera  za  unapređenje  stanja  u  
prostoru

UKUPNO:

1.950.000,00

10.000,00
15.000,00
25.000,00

32.000,00
40.000,00

2.928.000,00
25.000,00

8.316.900,00

Članak  2. 2.

Postupak  nabave  provodi s e  sukladno  
odredbama  Zakona  o  javnoj  nabavi,  Uredbi  o  Na  temelju  članka  53.  Statuta  općine  
postupku  nabave  roba,  radova  i  usluga  male  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
vrijednosti. županije"  br.  03/06),  Općinsko  poglavarstvo  

općine  Gornja  Vrba  na  11.  sjednici  održanoj  29.  
siječnja  2007.  godine,  donijelo  je

Članak  3.
ODLUKU

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  s  primjenom  od  1.  siječnja  2007.  o  načinu  sufinanciranja  sportskih  klubova  s  
godine  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  područja  općine  Gornja  Vrba  u  2007.  godini
Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO I.
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  način  
Klasa  :  022-05/07-02/2 financiranja  sportskih  udruga  s  područja  općine  u  
Urbroj:  2178/28-03-07-1 2007.  godini,  kako  slijedi:
Gornja  Vrba,  29.  siječnja  2007.

1. NK  "Omladinac"  Gornja  Vrba - 22.000,00 
                Predsjednik kn  za  proljetnu  sezonu  (registracija  igrača,  
   Općinskog  poglavarstva troškovi  sudaca  i  delegata,  režije,  
    Niko  Pavić,inž.str., v.r. kotizacija,  prijevoz  na  udaljenija  

gostovanja)

2. NK  "Zvonimir"  Donja  Vrba - 13.000,00 kn  
za  proljetnu  sezonu  (registracija  igrača,  
troškovi  sudaca  i  delegata,  režije,  
kotizacija)

3. Veterani  NK  "Omladinac"  Gornja  Vrba - 
1.500,00 kn
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4. ŠRU  "Bistro"  Gornja  Vrba - 2.000,00 kn  po  3.
potrebi  (organizacija  KUP-a  i  sl.)

5. Organiziranje  šahovskog  turnira  "Drago  Na  temelju  članka  53.  Statuta  općine  
Mandić" - 1.000,00 kn Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  br.  03/06),  Općinsko  poglavarstvo  
općine  Gornja  Vrba  na  11.  sjednici  održanoj  29.  

II. siječnja  2007.  godine,  donijelo  je

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

KUD-a  "Vrba"

III.
I.

Nogometni  klubovi  dužni  su  računima  
pravdati  sve  navedene  troškove  naznačene  u  Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  način  
članku  I.  stavak  1.  i  2.  Općinskom  poglavarstvu. sufinanciranja  KUD-a  "Vrba"  iz  Proračuna  općine  

Gornja  Vrba  kako  slijedi:

IV. - sufinanciranje  troškova  prijevoza  članova  
KUD-a  na  nastupe  izvan  općine,

Način  financiranja  nogometnih  klubova  u  - materijalni  troškovi  (domjenak  i  sl.)  pri  
drugom  polugodištu  neće  se  mijenjati  ukoliko  organiziranju  nastupa  na  području  općine,
ostanu  u  istom  rangu  natjecanja. - su f inanc i ran je   t roškova   i z rade   

promidžbenih  materijala,
- sufinanciranje  potrebe  za  glazbenim  

V. instrumentima  ili  popravcima,  a  isti  služe  
probama  i  nastupima  KUD-a  "Vrba".

Odluka  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije",  a  primjenjuje  se  od  1.  II.
siječnja  2007.  godine.

KUD  "Vrba"  obvezan  je  pravdati  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO računima  sve  navedene  stavke  u  članku  I.  

OPĆINE  GORNJA  VRBA Općinskom  poglavarstvu.

Klasa  :  402-08/07-01/1
Urbroj:  2178/28-03-07-1 III.
Gornja  Vrba,  29.  siječnja  2007.

Odluka  stupa  na  snagu  danom  
                Predsjednik objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
   Općinskog  poglavarstva posavske  županije",  a  primjenjuje  se  od  1.  
    Niko  Pavić,inž.str., v.r. siječnja  2007.  godine.
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OPĆINSKO  POGLAVARSTVO II.
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Odobrena  sredstva  isplaćivat  će  se  na  
Klasa  :  402-08/07-01/2 žiro-račune  političkih  stranaka,  a  moguće  ih  je  
Urbroj:  2178/28-03-07-1 ostvariti  i  podmirenjem  troškova  održavanja  
Gornja  Vrba,  29.  siječnja  2007. skupova,  domjenaka  i  sl.

                Predsjednik
   Općinskog  poglavarstva III.
    Niko  Pavić,inž.str., v.r.

Odluka  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije",  a  primjenjuje  se  od  1.  
siječnja  2007.  godine.

4. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Na  temelju  članka  53.  Statuta  općine  Klasa  :  402-08/07-01/3
Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Urbroj:  2178/28-03-07-1
županije"  br.  03/06),  Općinsko  poglavarstvo  Gornja  Vrba,  29.  siječnja  2007.
općine  Gornja  Vrba  na  11.  sjednici  održanoj  29.  
siječnja  2007.  godine,  donijelo  je                 Predsjednik

   Općinskog  poglavarstva
ODLUKU     Niko  Pavić,inž.str., v.r.

o  financijskim  potporama  
političkim  strankama

I.

Političkim  strankama  koje  su  zastupljene  
u  Općinskom  vijeću  općine  Gornja  Vrba,  ovom  se  
Odlukom  odobrava  financijska  potpora  u  iznosu  
1.000,00 kn  po  vijećniku  godišnje.
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1. mijenja  se  stavak  III  i  V  i  glasi:

"Za  obračun  plaće  prema  složenosti  
Na  temelju  članka  56.  i  članka  96.  poslova  utvrđuju  se  koeficijenti:

Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  
samoupravi  ("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01.  i  - za  pročelnika  Jedinstvenog  upravnog  
129/05.)  i  članka  33.  Statuta  općine  Gundinci  odjela  koeficijent 1,13
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
01/2006.),  Općinsko  vijeće  općine  Gundinci  na  - za  administrativnog  tajnika  
svojoj  14.  sjednici  održanoj  15.  prosinca  2006.  koeficijent 0,94".
godine,  donijelo  je

ODLUKU Članak  2.

o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  plaći,  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
dodacima  na  plaću,  te  radnom  vremenu,  donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom 

odmorima  i  ostalim  materijalnim  pravima  vjesniku  Brodsko-posavske  županije",  a  
načelnika  i  službenika - zaposlenika  u  općini  primjenjuje  se  od  1.  siječnja  2007.  godine.

Gundinci
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GUNDINCI

Članak  1.
Klasa  :  021-01/06-01/8

U  Odluci  o  osnovima  za  raspoređivanje  Urbroj:  2178/05-02/06-3
plaća,  naknada  i  drugih  materijalnih  prava  
djelatnika  zaposlenih  u  Općinskoj  upravi  općine           Predsjednik
Gundinci,  Klasa:023-01/94-01/48,  Urbroj:2178/05- Ilija  Knežević, v.r.
94-1  od  20.  lipnja  1994.  godine  u  članku  6.  

OPĆINA  GUNDINCI
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1. P  L  A  N

nabave roba, usluga i radova 
Na temelju članka 14.stavka 1.Zakona o za 2007. godinu

javnoj nabavi (“N.N.”br.117/01, 92/05) i članka  
54.Statuta općine Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko 
posavske županije” br. 01/06.) Općinsko poglavarstvo Članak 1.
općine Klakar na  12.sjednici održanoj 24. siječnja 
2007. godine donijelo je Ovim Planom sukladno Proračunu općine 

Klakar za 2007. godinu utvrđuje se nabava robe, 
radova i usluga općine Klakar kako slijedi:

OPĆINA  KLAKAR

Red. 
broj 

Opis Iznos (kn) 

1. 
 
 
 
 

 
2. 

Usluge tekuć�� eg i investicijskog održ�~avanja:  
- nerazvrstanih cesta, poljskih putova, javnih površ�aina i sl. 
(moguć�� nost izravnog sklapanja ugovora o obavljanju radova 
tijekom tri naredne godine nakon zaključ� enja osnovnog 
ugovora, pod uvjetom da ponuditelj te radove obavlja pod 
istim uvjetima iz osnovnog ugovora) 
- opć�� inskih građ�� evinskih objekata, izmjena stolarije na zgradi 
opć�� ine 

 
 
 
 
 

190.000,00 
 

70.000,00 
3. 
 

 
4. 
5. 

Intelektualne usluge:  
-  izrada glavnog /izvedbenog projekta osnovne š �akole u 
Rušč�a� ici 
-  izrada Strateš�akog programe razvoja opć�� ine Klakar 
-  izrada prostorno planske dokumentacija opć�� ine Klakar 

 
250.000,00 

 
19.500,00 

130.000,00 
6. 
 

Poslovni objekti:  
 �  izrada glavnog/izvedbenog projekta nove opć�� inske zgrade 

 
50.000,00 

   7. Izrada ceste i infrastrukture u poduzetnič� koj zoni 300.000,00 
    8. 
 

 
9. 

10. 
 

11. 

Ostali građ�� evinski rashodi:  
 �  izgradnja distributivnog vodovoda u Gornjoj Bebrini, 
Klakaru, Donjoj Bebrini 
- sufinanciranje  izgradnje trafostanice u Rušč�a� ici 
- Izgradnja kanalizacije u Rušč�a� ici, te ostalih 
glavnih/izvedbenih projekata  
- Ostalo 

 
300.000,00 

 
250.000,00 

 
1.250.000,00 

200.000,00 
12. Dodatna ulaganja na poslovnim objektima: 

  �  izmjena kroviš�ata na mjesnim domovima u Gornjoj Bebrini i 
Donjoj Bebrini 

 
250.000,00 

13. Dodatna ulaganja na cestama: 
  �  izgradnja nerazvrstanih cesta i dr. 

 
200.000,00 

14. Dodatna ulaganja na ostalim građ�� evinskim objektima  
 �  izgradnja javne rasvjete  

 
30.000,00 
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objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Članak 2.
područje općine Klakar za 2007. godinu za javne 
površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu Postupak nabave provodi se sukladno 
pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda, groblja i odredbama Zakona o javnoj nabavi i odredbi o 
odlaganje komunalnog otpada.postupku nabave roba, radova i usluga male 

Program sadrži opis poslova s procjenom vrijednosti.
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređenje 
komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih 

Članak 3. sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s 
naznakom izvora financiranja.

Ovaj Plan stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodskoposavske županije“. Članak 2.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO Građenje javnih površina i igrališta odnosi se 
OPĆINE KLAKAR na:

- izgradnju autobusnog ugibališta u Ruščici
Klasa:  022-05/07-02/1 a financirat će se iz sredstava komunalnog 
Ur.br 2178/07-03-07-1 doprinosa i sredstava Proračuna općine 
Klakar, 24. siječnja 2007. Klakar u ukupnom iznosu 200.000,00 kn.

      Predsjednik
         Općinskog  poglavarstva Članak 3.

   Josip  Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete 
odnosi se na:
- izgradnju javne rasvjete u ulici I. B. 

Mažuranić i u ulici Hrvatskih branitelja u 
Ruščici,

2. - izgradnja javne rasvjete u Gornjoj Bebrini,
a financirat će se iz sredstava komunalnog 

doprinosa i sredstava Proračuna općine u ukupnom 
Na temelju članka 30. stavak 4 Zakona o iznosu od 30.000,00 kn.

k o m u n a l n o m  g o s p o d a r s t v u  ( « N . N . »
 br. 26/03  pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i 
članka 31. Statuta općine Klakar («Službeni vjesnik Članak 4.
Brodsko-posavske županije» br. 01/06) Općinsko 
vijeće općine Klakar na svojoj 18. sjednici održanoj Građenje objekata i uređaja za opskrbu 
30. siječnja 2007. godine donijelo je: pitkom vodom odnosi se na:

- izgradnju sekundarnog vodovoda u Gornjoj 
PROGRAM Bebrini, Klakaru i Donjoj Bebrini, 

a financirat  će se iz sredstava Proračuna općine 
gradnje objekata i uređaja komunalne Klakar i prihoda ostalih Proračuna u ukupnom iznosu 

infrastrukture  na području općine Klakar za 1.500.000,00 kn.
2007. godinu

Članak 5.
Članak 1.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju 
Ovim Programom određuje se izgradnja otpadnih voda odnosi se na:
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- izradu glavnog izvedbenog projekta za - tekuće održavanje zgrade općine  izmjena 
naselja Klakar i Donja Bebrina u ukupnom stolarije u ukupnom iznosu 70.000,00 kn,
iznosu 200.000,00 kn. a financirat će se iz sredstava Općinskog proračuna u 

- izgradnja objekata odvodnje otpadnih voda sve ukupnom iznosu 370.000,00kn.
(kanalizacije) u naselju Ruščica, u  ukupnom 
iznosu 3.000.000,00 kn,

a financirat  će se iz sredstava Proračuna općine Članak 9.
Klakar i prihoda ostalih Proračuna u sveukupnom 
iznosu 3.200.000,00  Ovaj Program stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Članak 6. Brodsko  posavske županije“.  

Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta, OPĆINSKO VIJEĆE
poljskih putova i dr. odnosi se na OPĆINE KLAKAR
- nabavu, prijevoz i ugradnju kamenog 

agregata (tucanika) krečnjaka Klasa:   021-05/07-02/3
- presvlačenje novim asfaltnim zastorom Ur.broj:2178/07-02-07-1
- održavanje bankina Klakar, 30. siječnja 2007.
- iskop novih kanala i izmuljenje postojećih 

          Predsjednik-  čišćenje snijega u zimskim uvjetima,
         Općinskog  vijećaa financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, 

       Stipo  Martić,v.rkomunalne naknade i Općinskog proračuna u 
ukupnom iznosu 190.000,00 kn.  

Članak 7.

3.Izgradnja komunalne infrastrukture u 
Poduzetničkoj zoni Ruščica i gospodarskim zonama u 
Donjoj Bebrini odnosi se:

Na temelju članka 56. stavak 3 i članak 96. - izradu projektne dokumentacije nerazvrstane 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) ceste i objekata i uređaja za opskrbu 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, električnom energijom, 
129/05.) članka 31. Statuta općine Klakar („Službeni a financirat će se iz sredstava Općinskog proračuna i 
vjesnik Brodsko- posavske županije“ br. 01/06) prihoda ostalih Proračuna u ukupnom iznosu 
Općinsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj  30. 600.000,00 kn.
siječnja 2007. godine, donijelo je:

ODLUKUČlanak 8.

o izmjenama i dopuni  Odluke o plaći, dodacima Ulaganje na poslovnim objektima odnosi se 
na plaću, te radnom vremenu, odmorima, na:
dopustima i ostalim materijalnim pravima -  izradu Idejnog rješenja -
načelnika i službenika  zaposlenika  općine Glavnog/Izvedbenog projekta te ishođenje 

Klakar.lokacijske i građevinske dozvole nove 
općinske zgrade u Klakaru -  u ukupnom 
iznosu   50.000,00 kn

Članak I.- dodatna ulaganja  -   promjena krovišta na 
domovima u Gornjoj Bebrini i Donjoj  

U Odluci o plaći, dodacima na plaću, te Bebrini u ukupnom iznosu 250.000,00 kn.
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radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim ODLUKU
materijalnim pravima načelnika i službenika  
zaposlenika općine Klakar („Službeni vjesnik o izmjeni Odluke o visini dnevnice za službena 
Brodsko  posavske županije“ br. 15/04) članak 5. putovanja i visini naknade članovima 
mijenjaju se i glasi: predstavničkih, izvršnih i drugih radnih tijela 

općine, dužnosnicima i djelatnicima prema 
„Za obračun plaće prema složenosti poslova propisu

utvrđuju se koeficijenti i to:

- za načelnika općine 2,50 Članak 1.
- za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
-  VSS 1,40 - 1,80 U Odluci o visini dnevnice za službena 
-  VŠS             1,20 - 1,60 putovanja i visini naknade članovima predstavničkih, 
- za voditelja odjela 0,90 - 1,30 izvršnih i drugih radnih tijela općine, dužnosnicima i 
- za administrativnog-u djelatnicima prema propisu („Službeni vjesnik 

tajnika-cu 0,70 - 1,10 Brodsko  posavske županije“ br. 01/99) članak 5. 
mijenja se i glasi:

Članak II. „Naknada za rad i sudjelovanje vijećnika na 
sjednicama Općinskog vijeća iznosi 250,00 kn neto.

Ova Odluka stupa na snagu danom Naknada za rad i sudjelovanje članova Poglavarstva 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko  na sjednicama Općinskog poglavarstva iznosi 250,00 
posavske županije“. kn neto.

Naknade za rad i sudjelovanje na sjednicama i na 
OPĆINSKO VIJEĆE terenu članova radnih tijela imenovanih Odlukom 
OPĆINE KLAKAR Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva iznosi 

150,00 kn, neto.
Klasa:   021-05/07-02/1 Dužnosnicima i djelatnicima Općinske 
Ur.broj:2178/07-02-07-1 uprave ako koriste osobni automobil u službene svrhe, 
Klakar, 30. siječnja 2007. te vijećnicima, članovima Poglavarstva i članovima 

radnih tijela ako je udaljenost od mjesta održavanja 
Predsjednik sjednice veća od 5 km, u jednome smjeru, pripada i 

         Općinskog  vijeća naknada putnih i prijevoznih troškova u visini 30% 
       Stipo  Martić,v.r cijene litre benzina super 98 oktana po prijeđenom 

kilometru.“

Članak 2. 

Članak 6. mijenja se i glasi:
4.

       „Naknade iz članka 5. ove Odluke isplaćuje se i 
dužnosnicima i djelatnicima Općinske uprave koji 

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i profesionalno obnašaju dužnost, ukoliko su nazočni 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne sjednicama koje se održavaju poslije radnog 
novine“ br. 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 31. i 44. vremena.“
Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko  
posavske županije“ br. 01/06), Općinsko vijeće općine 
Klakar na 18. sjednici održanoj 30. siječnja 2007. 
godine, donijelo je
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Članak 3. OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

Članak 7, briše se.
Klasa:   021-05/07-02/2

           Članak 8 postaje članak 7. Ur.broj:2178/07-02-07-1
         Klakar, 30. siječnja 2007.
           Članak 9 postaje članak 8.

          Predsjednik
         Općinskog  vijeća

       Stipo  Martić,v.rČlanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. 
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1. - za  učenike  koji  se  školuju  izvan  
prebivališta 300  kuna

- za  studente 500  kuna
Na  temelju  članka  16.  Poslovnika  

Općinskog  poglavarstva  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  6/99),  Općinsko  Članak  4.
poglavarstvo  općine  Okučani  na  svojoj  25.  
sjednici  održanoj  19.  siječnja  2007. g.,  donijelo  je Općina  Okučani  će  stipendirati  6  učenika  

i  4  studenta.
ODLUKU

o  raspisivanju  natječaja  za  dodjelu  stipendija  Članak  5.
učenicima  i  studentima  s  mjestom  prebivališta  

na  području  općine  Okučani  za  školsku  Komisija  za  dodjelu  stipendija  učenicima  i  
2006/2007.  godinu studentima  utvrđuje  listu  prioriteta  koju  dostavlja  

Općinskom  poglavarstvu.

Članak  1.
Članak  6.

Ovom  Odlukom  uređuju  se  uvjeti,  iznos  i  
postpuak  za  dodjelu  stipendije  učenicima  i  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
studentima  koji  imaju  mjesto  prebivališta  na  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
području  općine  Okučani. Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Članak  2. OPĆINE  OKUČANI

Uvjeti  za  stjecanje  prava  na  stipendiju  Klasa  :  022-05/07-01-27
utvrđuju  se  temeljem  Pravilnika  o  stipendiranju  Urbroj:  2178/21-02-07-01
učenika  i  studenata. Okučani,  19.  siječnja  2007. g.

     Općinsko  poglavarstvo
Članak  3.               Predsjednik

          Aca  Vidaković, v.r.
Općinsko  poglavarstvo  određuje  visinu  

stipendije  u  sljedećim iznosima:

OPĆINA  OKUČANI
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1. infrastrukturnog sustava;  za vodoopskrbu - temeljem  
članka 134.,   za odvodnju - temeljem članka  139. i za 
melioracijsku odvodnju - temeljem članka 150., 
navedeno da su infrastrukturni sustavi u Prostornom 

Na temelju  članka 28, Statuta općine  Sibinj planu usmjeravajućeg značenja, a položaji vodova  su 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske  županije», orijentacijski, te je projektima i planovima nižeg reda 
br.11/01 i 21/04 ) Općinsko  vijeće općine  Sibinj je  nužna  detaljnija razrada, i njihovo točnije lociranje,  
na svojoj  12. sjednici,  održanoj 31. 1.  2007.  godine,  upitno je,  odnosi li se navedena odredba i za 
donijelo plinoopskrbni sustav općine Sibinj kao segment 

infrastrukturnog sustava? 
ZAKLJUČAK

o  davanju  vjerodostojnog  tumačenja  odredbi 2.   Analizirajući podneseni upit Ureda državne  
za provođenje  Prostornog  plana  uređenja uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Službe za 

općine  Sibinj prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  graditeljstvo i 
imovinsko-pravne poslove  iz prethodne točke, 
Općinsko vijeće u  smislu članka 28. Statuta općine  

Ured  državne  uprave u Brodsko-posavskoj Sibinj daje sljedeće vjerodostojno tumačenje odredbi 
županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu za provođenje  PPU općine Sibinj, doneseno  na 
okoliša,  graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Općinskom vijeću,  31.siječnja  2007.  godine.
uputilo je općini  Sibinj dopis kojim traži 
vjerodostojno tumačenje provedbenih odredbi 
Prostornog plana  uređenja općine  Sibinj, i to kako Točka  1.  upita:
slijedi: Članak 121. izvornog  teksta glasi:

Točka  1. Izgled sustava vidljiv je na grafičkom prilogu.
(Odnosi se na članak 121.)

Odredbom članka 121., definirano je da je  Vjerodostojno  tumačenje:
plinoopskrbni sustav kao segment infrastrukturnog Kako su svi infrastrukturni vodovi  na 
sustava, vidljiv na grafičkom prilogu  Prostornog grafičkim prilozima Prostornog plana uređenja općine 
plana uređenja općine  Sibinj. Sibinj, prikazani i ucrtani orijentacijski i 

usmjeravajućeg su značenja, s nužnom detaljnijom 
( Upit ) razradom  projektima i planovima nižeg reda radi 

Budući  da  je  za  os ta le  segmente  točnijeg lociranja, što je određeno člankom  134. za 

OPĆINA  SIBINJ
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vodoopskrbni sustav,  člankom 139.  za  sustav - vodovod
odvodnje,   i  člankom 150. za sustav melioracijske - groblja
odvodnje, to se navedene odredbe, kao tumačenje - nabavka opreme
također odnosi i na plinoopskrbni sustav kao segment 
infrastrukturnog sustava, čiji izgled i položaj vodova Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s 
određuje članak 121. procjenom troškova za gradnju objekata iz stavaka 1. 

ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih 
OPĆINSKO  VIJEĆE za ostvarenje Programa.

OPĆINE  SIBINJ
II. Građenje javnih površina

Klasa: 021-05/07-01/1 Uređenje Trga Kralja Tomislava 
Urbroj: 2178/08-01-07-5 Potrebna sredstva  250.000,00 Kn
Sibinj, 31. 1. 2007. g.

Rok izgradnje  2007 godine                                     
       Predsjednik  Izvori sredstava:
Općinskog  vijeća Program EIB II   212.500,00 Kn 

       Stjepan  Kovačević, v.r. Proračun  općine      15%     37.000,00 Kn

Uređenje pješačke staze u Kolodvorskoj ulici u 
Slobodnici
Potrebna sredstva 230.000,00 Kn

2. Rok izgradnje  2007 godine                                     
 Izvori sredstava:
Program EIB II    195.500,00 Kn 

Na osnovi članka 30. stavak 4. Zakona o Proračun općine      15%              34.500,00 Kn
komunalnom gospodarstvu  (NN 26/03. pročišćeni 
tekst, 82/04 i Uredba  110/04.), te članak 28. Statuta 
općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske Članak 2.
županije" br. 11/01, 21/04), Općinsko vijeće općine 
Sibinj na svojoj 12.sjednici održanoj 31.siječnja III. Građenje nerazvrstanih cesta 
2007.godine  donosi

Izgradnja nerazvrstanih cesta ulica E. 
PROGRAM Kvaternika u Sibinju

gradnje objekata komunalne infrastrukture Potrebna sredstva 980.00,00 Kn.
u općini Sibinj za 2007. godinu Rok izgradnje 2007/2008

Izvori sredstava:
Komunalne doprinos      50%   284.000,00 Kn

I.  OPĆE ODREDBE Učešće stanovnika ulice  20%     196.000,00 Kn
 Proračun  općine              50%     490.000,00 Kn 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se izgradnja Uređenje prometnice 108 brigade ZNG 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvojak u Sibinju
područje općine Sibinj za 2007. godinu., za: Potrebna sredstva  200.000,00 Kn.

Rok izgradnje  2007
- javne površine Izvori sredstava:
- nerazvrstane ceste Program EIB II   170.000,00 Kn 
- javnu rasvjetu Proračun Općine      15%       30.000,00 Kn
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Uređenje prometnice Kneza Trpimira u Završetak izgradnje vodovoda u ulicama 
Sibinju naselja Sibinj .
Potrebna sredstva 630.000,00 Kn. Ukupna cijena radova koji će se izvesti u narednom 
Rok izgradnje  2007 razdoblju                745.000,00 Kn
Izvori sredstava: Rok:  2007.,2008.
Program EIB II   535.500,00 Kn Izvori sredstava :
Proračun   općine      15%   94.500,00 Kn Proračun općine Sibinj   100%  745.000,00 Kn 

Ishođenje projektne dokumentacije za 
Uređenje prometnice Ulica Tiskalovci u vodovod Brčino-Ravan

Slobodnici I spojni cjevovod S.Slatnik- Krajačići (idejno 
Potrebna sredstva 985.000,00 Kn. rješenje , lokacijska dozvola)
Rok izgradnje  2007 Rok: 2007. godine
Izvori sredstava: Ukupno potrebna sredstva 230.000,00 Kn
Program EIB II   837.250,00 Kn Izvori sredstava : 
Proračun  općine      15%  147.750,00 Kn Proračun općine Sibinj        50%  115.000,00 Kn

Proračun Brodsko-posavske 
Uređenje prometnice Alojzija Stepinca u županije        50%  115.000,00 Kn

Sibinju Izgradnja precrpne stanice za vodovod «Sibinj» 
Potrebna sredstva 500.000,00 Kn.
Rok izgradnje  2007
Izvori sredstava: Članak 5.
Program EIB II   535.500,00 Kn 
Proračun općine      15%   75.000,00 Kn VI. Građenje groblja

Izgradnja groblja u Slobodnici- postavljanje 
Članak 3. ograde.

Potrebna sredstva  50.000,00 Kn
IV. Građenje javne rasvjete Rok: 2007.

Izvori sredstava :                                                       
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u Proračun općine 50.000,00 Kn

ulici Kneza Mislava
Ukupno potrebna sredstva 40.000,00 Kn Izgradnja mrtvačnica u Bartolovcima 
Izvori sredstava : Rok: 2007.,2008.
Proračun općine    40.000,00 Kn Potrebna sredstva 
Rok izgradnje : 2007. Proračun općine                         174.000,00 Kn

                                                                                    
Izvori sredstava :                                                       

Članak 4. Proračun općine  174.000,00 Kn

V. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom 
vodom Članak 6.

Izgradnja vodovoda u naselju Sibinj, Gornji VII. Nabavka opreme
Andrijevci                       956.238,00 Kn.
Rok izgradnje: 2007, 2008. Komunikacijska i ostala oprema
Izvori sredstava: Potrebna sredstva 15.000,00 Kn
Fond za regionalni razvoj 50% 478.119,00 Kn Rok 2007.
Republike Hrvatske   50 %  478.119,00 Kn Izvori sredstava 
Proračun općine           520.536,00 Kn Proračun općine  15.000,00 Kn 
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Članak 7. & Sanacija i izmuljivanje kanala u MO 
Bartolovci

Ova Odluka stupa na snagu danom 
 Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
iznos od  100.000,00 Kn.Brodsko-posavske županije»

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJE SE OPĆINSKO VIJEĆE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINAOPĆINE SIBINJ

* Održavanje čistoće parkovaKlasa:  021-05/07-01/1
* Održavanje čistoće na javnim površinama Urbroj: 2178/08-01-07-1

oko mjesnih domovaSibinj,  31. siječnja 2007.
* Sanacija divljih deponija

       Predsjednik
Za troškove održavanja čistoće u dijelu koje se Općinskog  vijeća
odnosi na čišćenje javnih  površina planira se iznos        Stjepan  Kovačević, v.r.
od 70.000,00 Kn. 

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

* Uređenje parkovne infrastrukture u parku u 3.
Sibinju

* Uređenje i sanacija dijela pješačke staze u 
naselju Gornji AndrijevciNa temelju članka 1.članka 28.  Zakona o 

komunalnom gospodarstvu  (“Narodne novine” br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) te na temelju 

3.    Uređenje izvora pitke vodečlanka 28. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br.11/01 i 21/04), 

Za troškove održavanja javnih površina planira se Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 12.sjednici 
iznos od   50.000,00 Kn.održanoj 31. 1.2007. godine usvojilo je sljedeći

PROGRAM 
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

održavanja komunalne infrastrukture
* Održavanje poljskih putova na području 

općine Sibinj
ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA * Održavanje  ulica u naselju Sibinj

* Održavanje  cesta u MO Gromačnik
& * Održavanje ulica u MO SlobodnicaIzmuljivanje cestovnih kanala u ulicama 

naselja MO Slobodnica * Održavanje cesta u MO Bartolovci
& Sanacija i izmuljivanje cestovnih kanala u * Održavanje cesta u MO Brčino-Ravan

ulicama  u naselju Sibinj * Održavanje cesta u MO Jakačina Mala
& Izmuljivanje cestovnih kanala u MO 

Za troškove održavanja  nerazvrstanih cesta  planira Grgurevići,  Jakačina i Čelikovići
se iznos od  80.000,00 Kn.& Sanacija i izmuljivanje kanala u MO Ravan 

- Brčino
& Sanacija i izmuljivanje kanala u MO 

Gromačnik
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JAVNE RASVJETE 1. OPĆE ODREDBE

Tijekom godine izvršiti pregled, popravak I.
(izmjena sijalica i osigurača) javne rasvjete u svim 
naseljima općine Sibinj . Program mjera za unaprjeđenje stanja u 

prostoru na području općine Sibinj ( u nastavku teksta: 
Za troškove održavanja i modernizacije javne rasvjete Program mjera ) temelji se na Zakonu o prostornom 
planira se iznos od  220.000,00 Kn. uređenju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i 

na Izvješću o stanju u prostoru općine Sibinj za 
četverogodišnje razdoblje do 31. svibnja 2010. 

Planirani iznos za ostvarenje  Programa godine.
održavanja komunalne infrastrukture predviđen je  u 
ukupnom iznosu od 520.000,00 Kn, a osigurat će se iz 
slijedećih izvora : II.
 
* prihoda Proračuna Programom mjera procjenjuje se potreba 
* prihoda komunalne naknade izrade novih dokumenta prostornog uređenja, potreba 

pr ibavl janja  podataka,  s t ručnih podloga,  
OPĆINSKO VIJEĆE kartografskih osnova ili drugih dokumenata potrebnih 

OPĆINE SIBINJ za izradu dokumenata prostornog uređenja, kao i 
druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih 

Klasa:   021-05/07-01/1 dokumenata.
Urbroj: 2178/08-01-07-1
Sibinj,   31. siječnja 2007.godine

III.
       Predsjednik
Općinskog  vijeća Program mjera donosi se za razdoblje: 1. 

       Stjepan  Kovačević, v.r. lipnja 2006. do 31. svibnja 2010. godine. 

2. TEMELJNA ODREĐENJA

IV.
4.

Općina Sibinj ovim Programom mjera 
osigurava provođenje politike prostornog uređenja 

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom temeljen na zakonskim načelima, a sukladno 
uređenju (Narodne novine br. 30/94, 68/98, 61/00, Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske, te 
32/02 i 100/04) i članka 28. Statuta općine Sibinj Izvješću o stanju u prostoru na području općine Sibinj.
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. Učinkovitost prostornog uređenja osigurat će 
11/01 i 21/04), Općinsko vijeće općine Sibinj, na  8. se donošenjem prostornih planova kojima će se 
sjednici održanoj  25. 9.  2006. godine, donijelo je utvrditi svrhovita organizacija, korištenje i namjena 
sljedeći: prostora, kao i mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu 

prostora općine.

PROGRAM MJERA
V.

za unapređenje stanja u prostoru općine Sibinj
za razdoblje od 1. lipnja 2006 do 31. svibnja Izradom i donošenjem Prostornog plana 

2010. godine uređenja općine Sibinj, općina će sustavno stvarati 
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prostorne i sve druge uvjete za gospodarski i društveni Tijekom praćenja Prostornog plana uređenje 
razvitak na osnovi valorizacije svog položaja na razini općine Sibinj u njegovoj primjeni ukazala se potreba 
države, te upravnog, političkog i kulturnog središta za korekcijama građevinskih područja naselja, 
ovog dijela Brodsko-posavske županije, a po potrebi, izdvojenih građevinskih područja namijenjenih 
ako se za to ukaže potreba pristupiti izradi Izmjena i zonama malog gospodarstva i servisnim zonama kao i 
dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj. djelomičnim izmjenama infrastrukturnih koridora na 

području općine (novi podaci od nadležnih ustanova). 

VI. Iz navedenog u prethodnom stavku 
opravdano je pristupiti izradi Izmjena i dopuna 

Izradama Urbanističkih planova uređenja i Prostornog plana uređenja općine Sibinj donesenog 
Detaljnih planova uređenja usklađivat će se prostorna 2003. godine.
rješenja s novim društvenim odnosima, te s 
opravdanim zahtjevima vlasnika i korisnika prostora.

1.2. Urbanistički plan uređenja (UPU) naselja 
Sibinj

VII.
Prostorni plan uređenja općine Sibinj 

Za potrebe izrade i donošenja novih planova, preuzima iz Prostornog plana Brodsko-posavske  
sustavno će se pribavljati i izradivati: županije obveznu izradu Urbanističkog plana 
- kartografske i geodetsko-katastarske osnove uređenja naselja Sibinj kao centralnog naselja općine 
- studije, programi, idejna rješenja i druga ukupne površine 298,09 ha. 

odgovarajuća dokumentacija
- podaci o vlasništvu zemljišta i građevina Prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima 
- podaci o stanju komunalne infrastrukture kartografskim prikazima, obveznim prostornim 
- podaci o predvidenom razvitku u prostoru pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
- drugi podaci i dokumentacija od interesa za planova (NN br. 106/98 i 39/04). Urbanistički plan 

sustav prostornog uređenja uređenja u tekstualnom dijelu sadrži:

I Obrazloženje: 1. Polazišta, 2. Ciljevi 
3. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA prostornog uređenje,  3. Plan prostornog 

uređenja
1. Potrebe izrade prostornih planova II Odredbe za provođenje

1.1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Urbanistički plan uređenja u grafičkom dijelu 
općine Sibinj sadrži kartografske prikaze i to:

VIII. 1. Korištenje i namjena površina, 2. Prometna, 
ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 

Temeljem članka 23. i 24. Zakona o  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, 
prostornom uređenju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 4. Način i uvjeti gradnje
32/02 i 100/04), Prostorni plan uređenja općine Sibinj 
je osnovni dokument uređenja prostora općine, kojim  Kartografski prikazi izrađuju se na osnovnoj 
se utvrđuju osnove za korištenje prostora u narednom državnoj karti u mjerilu 1:5000 ili topografsko-
dugoročnom razdoblju. Njime se prvenstveno definira katastarskom planu u mjerilu 1:1000 ili 1:2000.
namjena i način korištenja prostora, građevna 
područja, uvjeti uređenja i gradnje, komunalna Kod izrade UPU-a naselja Sibinj posebnu 
infrastruktura, te uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu pažnju treba posvetiti izgradnji objekata za javnu 
prostora općine. namjenu, rješenju sportskih površina, uređenju 

parkovnih površina, parkirnih površina, te uređenju 
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prometnih površina i parkinga s kompletno uređenom I Obrazloženje: 1 .  Po laz i š ta ,  2 .  P lan   
infrastrukturom. prostornog uređenje,  

II Odredbe za provođenje

1.3. Urbanistički plan uređenja zone malog Urbanistički plan uređenja u grafičkom dijelu 
gospodarstva  Slobodnica (II faza) sadrži kartografske prikaze i to:

Gospodarska zona pored Slobodnice prema 1. Detaljna namjena površina, 2. Prometna, 
Prostornom planu uređenja općine Sibinj sastoji se iz t e lekomunikac i j ska   i  komunalna  
dvije faze. I faza (UPU zone malog gospodarstva) infrastrukturna mreža, 3. Uvjeti korištenja, 
donesen je 2004. godine, a ima obuhvat ukupne uređenja i zaštite površina, 4. Uvjeti gradnje
površine 33,80 ha. 

Kartografski prikazi izrađuju se na 
Ovim se Programom mjera predviđa izrada II topografsko-katastarskom planu ili katastarskom 

faze Urbanističkog plana uređenja zone malog planu u mjerilu 1:1000 ili 1:500.
gospodarstva Slobodnica (sjeverno od I faze) na 
površini od  cca  20,00  ha. Prema Pravilniku o grobljima (NN 99/02) 

raster i razmještaj ukupnih parcela za grobno polje 
treba izraditi u mjerilu 1:200, a nacrte i uvjete za 

1.4. Urbanistički plan zone malog gospodarstva  gradnju i opremanje ukopnog mjesta kao detaljni 
Slobodnica (III faza) tipski ili poseban nacrt 1:50 ili 1:100.

Ovim se Programom mjera predviđa izrada 
III faze Urbanističkog plana uređenja zone malog 4. SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA
gospodarstva Slobodnica (zapadno od II faze zone 
malog gospodarstva na površini od   cca  15,50  ha.), IX.
čija bi se komunalna  infrastrukturna mreža vezala na 
rješenja iz donesenog UPU-a II faze zone.  Sadržaj dokumenata prostornog uređenja 

predviđenih za izradu ovim Programom mjera 
Opravdanost izrade navedenog plana određen je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 

proizlazi iz iskazanog interesa investitora za kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
ulaganjem u proizvodne djelatnosti na tom području. pokazateljima i standardu elaborata prostornih 

planova ( NN br. 106/98 i 39/04 ).

1.5. Detaljni plan uređenja groblja  Ovim Pravilnikom se određuje sadržaj, 
mjerila kartografskih prikaza prostornih planova, 

Ovim se Programom mjera predviđa izrada obvezni brojčani i grafički prostorni pokazatelji s 
Detaljnog plana uređenja groblja na južnom dijelu planskim znakovljem i standard elaborata, koji se 
naselja Slobodnica ukupne površine cca   3,60  ha. primjenjuje u izradi prostornih planova.

Prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima Prostorni plan sadrži tekstualni i grafički dio.
kartografskim prikazima, obveznim prostornim 
pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
planova (NN br. 106/98 i 39/04) i prema Pravilniku o X.
grobljima (NN 99/02).

Urbanistički plan uređenja u tekstualnom Za zahvate u prostoru na području općine za 
dijelu sadrži: koje lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo, kao i za 

zahvate u prostoru određene Programom mjera 
Brodsko-posavske županije, lokacijska dozvola 
utvrđivat će se na temelju stručne podloge.
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Na temelju članka 8. i 37a. Zakona o XII.
prostornom uređenju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 
32/02 i 100/04). Stručnu podlogu izrađuje pravna O upućivanju prijedloga prostornog plana na 
osoba registrirana za stručne poslove prostornog javnu raspravu, mjestu, datumu početka i trajanju 
uređenja. Stručna podloga za izdavanje lokacijske javnog uvida, te mjestu i datumu održavanja javne 
dozvole sadrži elemente zahvata u prostoru i moguće rasprave, odlučuje Općinsko poglavarstvo i o tome 
utjecaje toga zahvata na okoliš određene putem sredstava javnog priopćavanja obavještava 
dokumentima prostornog uređenja. javnost.

Javna rasprava o prijedlogu prostornog plana 
5. DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja 

najmanje 8 dana prije početka javne rasprave. 
XI.

Nositelj izrade o javnoj raspravi obvezno 
Uredbom o javnoj raspravi u postupku dostavlja posebne obavijesti tijelima državne uprave i 

donošenja prostornih planova («Narodne novine» br. pravnim osobama s javnim ovlastima, upravnim 
101/98) određuje se način i postupak provođenja tijelima županije i općine, te mjesnim odborima. 
javne rasprave o prijedlogu prostornog plana te  
prijedlogu izmjena, dopuna i stavljanja izvan snage 
prostornog plana, te način i sudjelovanje u tom XIII.
postupku tijela državne uprave, jedinica lokalne 
samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i Nakon provedenog javnog uvida i rasprave, 
građana. nositelj izrade koji je provodio javni uvid i raspravu 

dužan je izraditi Izvješće o javnoj raspravi, a u 
Nositelj izrade prostornih planova je suradnji s izrađivačima plana i nadležnim odborima 

Općinsko poglavarstvo. Općinskog vijeća. 

Nakon objave javne rasprave prijedlog Izvješće treba obuhvatiti popis sudionika koji 
prostornog plana stavlja se na javni uvid, a nositelj su dali očitovanja, sve primjedbe i prijedloge na 
izrade sa stručnim izrađivačem organizira jedno ili prijedlog prostornog plana koji su prihvaćeni, kao i 
više javnih izlaganja radi obrazloženja bitnih rješenja, obrazloženje o očitovanjima, prijedlozima i 
smjernica i mjera. primjedbama koji nisu prihvaćeni, odnosno dani izvan 

određenog roka. 
Javni uvid u prijedlog prostornih planova 

traje 30 dana, a javni uvid u prijedloge izmjena i Općinsko poglavarstvo, nakon provedenog 
dopuna i stavljanja izvan snage prostornih planova javnog uvida prijedloga plana, razmatra prijedlog 
traje 15 dana. prostornog plana i Izvješće o javnoj raspravi, te 

utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana. 
Prije stavljanja prostornih planova na javni 

uvid provodi se prethodna stručna rasprava, kako bi se Prije upućivanja konačnog prijedloga 
ocijenio nacrt prijedloga plana i po potrebi doradio prostornog plana Općinskom vijeću na donošenje, 
prije upućivanja na javnu raspravu. Sudionici nositelj izrade dužan je pribaviti suglasnost na 
prethodne javne rasprave su, ovisno o prijedlogu konačni prijedlog plana, kada je to predviđeno 
plana, tijela državne uprave, pravne osobe s javnim zakonom. 
ovlastima, upravna tijela županije i općine i mjesni 
odbori za područje obuhvata plana. 

Prije upućivanja konačnog prijedloga 
prostornog plana Općinskom vijeću na donošenje, 
nositelj izrade dostavlja sudionicima u javnoj raspravi 
pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima 
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neprihvaćanja ili djelomičnog prihvaćanja njihovih donosi se kao zasebni dio Programa mjera za 
očitovanja, prijedloga i primjedbi. unapređenje stanja u prostoru.

Tim se Programom određuje koncepcija 
6. PROGRAM OPREMANJA realizacije prostornih planova čija se izrada određuje 

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ovim Programom mjera. Program se bazira na Planu 
rada jedinice lokalne samouprave i na Općinskom 

XIV. proračunu.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju 
(NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Zakona 7. ZAVRŠNE ODREDBE
o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03- 
pročišćeni tekst) općina Sibinj donosi Program XVI.
opremanja građevinskog zemljišta građevinama i 
uređajima komunalne infrastrukture. U skladu sa člankom 11a. Zakona, 

Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj obvezan je 
Uređivanje zemljišta za izgradnju obuhvaća: dostaviti Program mjera za unapređenje stanja u 

prostoru Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog 
* pr ipremne radnje  ( iz radu  p lanske  uređenja i graditeljstva, Uredu državne uprave u 

dokumentacije, parcelaciju zemljišta, Brodsko-posavskoj županiji, Službi za prostorno 
imovinsko-pravne postupke za formiranje uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-
građevinskih čestica) pravne poslove i Zavodu za prostorno uređenje 

Brodsko-posavske županije u roku 15 dana od 
* Opremanje  zeml j i š ta  komunalnom objavljivanja u «Službenom vjesniku» Brodsko-

in f ras t ruk tu rom ( i z rada  p ro jek tne  posavske županije.
dokumentacije za objekte i uređaje 
komunalne infrastrukture, izvedba objekata i Ovaj Program mjera stupa na snagu danom 
uređaja komunalne infrastrukture  javne objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
prometnice, zelene površine, pješačke, posavske županije".
biciklističke i druge staze, javna rasvjeta, 
uređaji elektroopskrbe, telekomunikacija, OPĆINSKO VIJEĆE
plinoopskrbe, vodoopskrbe, odvodnje, OPĆINE SIBINJ
pročišćavanja otpadnih voda i drugi objekti 
uređenja prostora predviđeni planskim Klasa: 021-05/06-01/4
dokumentom). Ur. broj:2178/08-01/06-4

Sibinj, 25.09.2006.
* Obračun i naplata troškova uređenja zemljišta 

(izračun cijene koštanja uređenja zemljišta,        Predsjednik
donošenje potrebnih općinskih odluka za Općinskog  vijeća
izvršenje obveze plaćanja komunalnog        Stjepan  Kovačević, v.r.
doprinosa korisnicima prostora, u skladu sa 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, 
naplata uređenja korisnicima uređenog 
prostora).

XV.

Program opremanja građevinskog zemljišta 
građevinama i uređajima komunalne infrastrukture 
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5. 1. Osnovna obilježja prostora općine Sibinj

1.1. TERITORIJALNI USTROJ
Na temelju članka 10. Zakona o prostornom 

uređenju («Narodne novine», broj 30/94, 68/98, Općina Sibinj kao administrativno-upravno 
61/00.  32/02. i 100/04.) i članka 28. Statuta općine prostorna jedinica konstituirana je 1992. godine 
Sibinj («Službeni vjesnik Brodsko-posavske temeljem Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (NN 
županije», broj 11/01 i 21/04), Općinsko vijeće općine RH br. 90/92, 94/93, 117/93) te na temelju Zakona o 
Sibinj, na 8. sjednici održanoj  25. 9. 2006. godine, područjima županija, gradova i općina u Republici 
donijelo je sljedeće Hrvatskoj (NN br. 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 

117/99, 128/99 i 44/00).
IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU

Općina Sibinj nalazi se u sustavu Brodsko-
na području općine Sibinj posavske županije.

za razdoblje do 31. svibnja 2006. godine
U sastavu općine Sibinj osim istoimenog 

naselja kao administrativno-upravnog sjedišta postoje 
Izvješće o stanju u prostoru općine Sibinj za još 11 naselja: Slobodnica, Bartolovci, Gromačnik, 

dvogodišnje razdoblje do 31. svibnja 2006. godine (u Grgurevići, Brčino, Čelikovići, Jakačina Mala, 
nastavku teksta: Izvješće) sadrži: Ravan, Završje, Gornji Andrijevci i Grižići.

1. Osnovna obilježja prostora općine Sibinj
1.1. Teritorijalni ustroj 1.2. ZEMLJOPISNI POLOŽAJ
1.2. Zemljopisni položaj
1.3. Prirodne osobitosti Općina Sibinj, s obzirom na izduženost prostora 
1.4. Stanovništvo Brodsko-posavske županije u smjeru zapad- istok 

nalazi se u njenom sjeveroistočnom dijelu. Prostor 
2. Strategija prostornog uređenja Republike općine Sibinj proteže se nizinskim, prigorskim i 

Hrvatske u odnosu na  općinu Sibinj brdskim dijelom Županije. 

3. Pokrivenost područja općine Općina na sjeveru graniči s Požeško-
dokumentima prostornog uređenja slavonskom županijom (Općina Pleternica i Čaglin), 

3.1. Pregled važećih prostornih planova na zapadu s općinom Brodski Stupnik, na jugu s 
3.2. Prostorni planovi čija je izrada u tijeku općinom Bebrina, te na istoku s gradom Slavonski 

Brod i općinom Podcrkavlje. 
4. Ocjena stanja u prostoru
4.1. Stanje prostornog uređenja Općina Sibinj ima površinu od 104,37 km2  i 
4.2. Stanje komunalne infrastrukture udio u površini Brodsko-posavske županije od 5.2%.
4.3. Stanje društvene infrastrukture

Na području općine Sibinj prema popisu 
5. Završne odredbe stanovništva iz 2001. godine živi 7.444 stanovnika, 

što čini udio od 4,3 % stanovnika Županije.
6. Grafički prilozi
6.1. Položaj općine Sibinj u Brodsko-posavskoj 

županiji 1.3. PRIRODNE OSOBITOSTI
6.2. Općina Sibinj Korištenje i namjena površina 

M 1:50 000 Reljef  i  geološko-pedološke karakteristike tla

Osobine reljefa općine Sibinj dio su ukupnih 
prirodno geografskih osobina šireg prostora, u kojima 
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se ističu dvije osnovne reljefne cjeline: prigorski i pripada ovom prostoru, s prosječnom nadmorskom 
nizinski dio. visinom od 97 m. Najniže naselje je Gromačnik u 

jugoistočnom dijelu općine, na prosječnoj 
Prigorski pojas na sjeveru općine čini uski nadmorskoj visini od 90 m. Od ukupno 12 naselja 

brdsko-planinski pojas, te širi prigorski pojas koji se općine, 6 ih je na nadmorskoj visini od 200 m. Među 
pruža do kontakta s nizinskim prostorom. Najviši vrh tom skupinom je i Sibinj, na 118 mnv. Najviše naselje 
na sjeveru općine (brdsko prigorski) dio Dilja ima su Čelikovići na 324 mnv.
visinu od 461 mnm. To je pretežno šumsko i 
nenaseljeno područje. Tlo je značajan prirodan resurs svakog 

prostora, ako su to kvalitetna i plodna tla tada je to 
Prigorska područja su reljefno blago vrijedan sadašnji, ali i budući potencijal prostora koji 

razvijena, te pogodna za razvoj naselja i gospodarskih je potrebno čuvati i koristiti u skladu s namjenom. Na 
aktivnosti. temelju provedenih pedoloških istraživanja na 

prostoru Brodsko-posavske županije (Zavod za 
Dilj gora je sastavljena od niza antiklinala i pedologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u 

sinklinala, razlomljenih brojnim rasjedima, a Zagrebu 1999. godine na prostoru Županije izdvojeno 
najizrazitija je sjeverna greben-antiklinala, kojoj se je ukupno 46 kartiranih jedinica tala od kojih je na 
visine kreću od 300-460 m. Znatno niža je južna prostoru općine Sibinj izdvojeno ukupno 17 kartiranih 
greben- antiklinala kojoj se visine kreću od 200- 350 jedinica tala.
m. Obje antiklinale su disecirane brojnim potočnim 
derazijskim dolinama, a česta su i klizišta. Kako je područje općine Sibinj u 

morfološkom smislu zastupljeno u prigorsko, ali i u 
Prigorski dio je pod brežuljkastim reljefom, nizinskom prostoru, to su i tla na tim područjima pod 

blago nagnutim prema jugu, na visinama od 120-130 različitom namjenom i korištenjem.
m na rubovima.

Veći dio općinskog prostora pripada višim 
Južni dio općine Sibinj je nizinsko područje, morfološkim cjelinama koje su pod šumama ili su 

koje je dio niskog zaravnjenog zemljišta uz rijeku pogodna za voćarstvo i vinogradarstvo.
Savu. To je prostor akumulacijsko-tektonskog reljefa 
čije su karakteristike određene mlađim tektonskim Područje općine Sibinj nalazi se na području 
procesima i klimatskim promjenama u pleistocenu. U dviju većih geološko-geomorfoločkih cjelina:
takvom širem nizinskom prostoru mogu se izdvojiti 
manje morfogenetske cjeline: naplavna ravan Save - savske potoline i slavonskog gorja.
(poloj), fluvio-močvarna nizina, terasna nizina i glacis 
terasa. Savska potolina je produkt dubokih 

usporednih rasjeda tzv. «lineamenata» i njime je 
Od nabrojenih manjina morfogenetskih uvjetovan današnji smjer toka rijeke Save. Ovo 

cjelina na području općine Sibinj, na kontaktu s područje je, u stvari duboki tektonski jarak nastao 
prigorskim prostorom je nizinsko područje glacis postupnim spuštanjem duž rasjeda, uglavnom smjera 
terase. To je područje blago povišenog prostora na zapad-istok.
kontaktu nizine s prigorjem. Nadmorske visine terena 
se kreću od 100-120 m. U građi terase prevladavaju Slavonsko gorje po svom strukturnom tipu 
klasični sedimenti proluvijalnog i deluvijalnog pripada skupini tzv. horstovskih (timor) gorja. Ono je 
porijekla. sa svih strana omeđeno rasjedima različite starosti i 

smjerova, koji su temeljno gorje razbili u više većih ili 
Na glacis terasu se nastavlja uski pojas manjih blokova (jedan od kojih je i blok Dilj gora-

terasne nizine gdje se apsolutne visine kreću od 90- Požeška gora na području kojeg je brdski dio općine).
100 m. To je prostor pokriven relativno debelim 
naslagama lesa i sličnih sedimentama pleistocenske Područjem općine Sibinj pruža se više rasjeda 
starosti. Najjužnije naselje općine, Slobodnica, od kojih su najznačajniji sjeverni rubni rasjed savske i 
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slavonsko-srijemske depresije, pravca pružanja U godišnjem hodu oborine izdvajaju se dva 
zapad-istok, te Osječko-đakovački rasjed pravca para ekstrema. Glavni maksimum se javlja početkom 
pružanja sjeveroistok-jugozapad. ljeta (najčešće u lipnju 94 mm i srpnju 93,5 mm), a 

sporedni krajem jeseni ( u studenom 70,5- 71,3 mm).
U zoni Osječko-đakovačkog rasjeda je i 

registrirano više manjih potresa, tako da je po Ovo je prijelazno područje umjereno 
seizmološkoj karti područje općine unutar područja 7ş semihumidne u stepskoaridnu panonsku klimatsku 
i 8ş MCS ljestvice. Granicu između ove dvije zone zonu, gdje se osim utjecaja opće cirkulacije 
možemo poistovjetiti s trasom auto-ceste, pri čemu je karakteristične za ove geografske širine, osjeća jak 
sjeverni dio općine u zoni 8ş MCS. modifikatorski utjecaj niske Panonske ravnice i 

velikog planinskog sustava Alpa i Dinarida, koji 
donekle slabe utjecaj Atlantskog oceana, a osobito 

Hidrografija Sredozemnog mora. Čitave zime ovdje je prisutan 
hladan zrak, tako da ovdje dolazi do izražaja svježa 

Hidrogeološka građa prostora općine Sibinj umjereno kontinentalna klima s dosta izraženim 
nije detaljno istražena. Međutim, na južnim ekstremnim vrijednostima pojedinih klimatskih 
obroncima Dilj gore i tortonskim naslagama elemenata. 
pojavljuje se cijeli niz pukotinskih izvora, posebno u 
prostoru zvanom «Pljuskara». Izvori se pojavljuju i iz Prema godišnjom ruži vjetrova za postaju Sl. 
mioplioceanskih i plioceanskih naslaga u dolinama Brod prevladavaju strujanja iz dva suprotna smjera i to 
potoka Kapraljevac (vrelo Tomislav, Puavica, Bijeli iz WSW i ENE, te njihovih susjednih smjerova. 
Zdenac…). Strujanja iz ovih smjerova prisutna su od jeseni do 

proljeća. Ljeti prevladava strujanje iz WSW, a 
Porozni i raspucani tortonski vapnenac je povećava iz N smjera.

satuiran vodom pa kao takav predstavlja prostor 
daljnjih hidrogeoloških istraživanja.

Pogodnost tala za obradu

2Klima Općina Sibinj ima površinu od 104,37 km , od 
čega najviše otpada na poljoprivredne i šumske 

U klimatskom pogledu prostor općine Sibinj površine. Zemljište je najveća vrijednost nekog 
ima osobine umjerenih klima kontinentalnog tipa. prostora i zbog toga njegovo korištenje treba planirati 
Prosječna godišnja količina padalina kreće se u racionalno. 
intervalu od 777,8 mm (Sl.Brod) do 785,3 mm 
(Požega).

 poljoprivredne   
površ�aine  

Š ume  vode  
građ�� evinske  

površ�aine  
ostale  

površ�aine 

Površ�aina  (km2)  56,88  35,38  0,26  10,40  1,45 

%  54,50  33,90  0,25  9,96  1,39 

Kategorije korištenja zemljišta
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Poljoprivreda je jedan od rijetkih sektora Locirane su uglavnom, iznad cestovne prometnice 
gospodarstva koja ima, najvećim dijelom obnovljive koja prolazi kroz naselja Gromačnik, Bartolovci, 
resurse, stoga je vrlo značajno pravilno gospodariti Sibinj, D. Andrijevci. U ovako definiranom prostoru 
ovim vrijednim resursom. šume su izraženije u istočnom dijelu.

Obradive poljoprivredne površine zauzimaju Zaštićeni krajolik (krajobraz)
5.129 ha što je udjel od 49,1% u ukupnim površinama 
općine i udjel od 90,2% u poljoprivrednim Od zaštićenih dijelova prirode u području 
površinama općine. Na županijskoj razini, udjel općine Sibinj nalazi se dio šireg područja Jelas polja, 
obradivih površina u ukupnim poljoprivrednim koji je zaštićen u kategoriji zaštićeni krajolik (ZK).
površinama je oko 87% pa je očito da općina Sibinj 
ima u strukturi poljoprivrednih površina više Jelas polje značajno je jer se nastavlja na 
obradivih površina od Županije. dijelove aluvijalnih staništa rijeke Save (Park prirode 

Lonjsko polje) i predstavlja spoj između zapadnih i 
Na prostoru općine Sibinj prema pogodnosti istočnih dijelova rijeke Save.

za obradu izdvojene su tri skupine tla i to:
Osim Jelas polja u ovoj općini u kategoriji 

- osobito vrijedno obradivo tlo zaštićeni krajolik nalazi se jezero Petnja.
- vrijedno obradivo tlo
- ograničeno obradivo tlo Jezero Petnja je krajobrazni sklop brdske 

orografije pokrivene šumama kojemu osnovu temeljni 
Prostorno promatrajući, poljoprivredne fenomen) čini jezero Petnja. Jezero je nastalo 

površine locirane su uglavnom u južnom dijelu pregradnom branom (duljine 190 m i visine 16,8 m), 
općine, južno od ceste Gromačnik-Bartolovci-Sibinj- gdje prikuplja vode potoka i izvora. Nastala u dolini 
G. Andrijevci (Ž 4202). ono ima nepravilan oblik, izduženo smjerom istok-

zapad, s pet nešto većih uvala od kojih je najveća ona 
U strukturi poljoprivrednog zemljišta također na sjeveroistoku.

je bitna podjela na individualno i društveno 
vlasništvo. U okviru ove strukture poljoprivrednog Zaštićena graditeljska baština
zemljišta, prevladava individualno zemljište. 

Na području općine Sibinj prema podacima 
Šume i šumsko zemljište kao obnovljivi i zato Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 

trajni nacionalni resurs proglašeni su Ustavom kao odjel u Osijeku temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju 
dobro od općeg interesa za Republiku Hrvatsku. kulturnih dobara (NN 69/99) ima 29 zaštićenih, 

preventivno zaštićenih i evidentiranih objekata i 
Pored ekonomskih koristi šume su značajne lokaliteta. Isti su razvrstani kao:

za zdravlje ljudi, a važan su čimbenik i regulator - kulturno doba novije povijesti
hidroloških uvjeta. Šume su temelj razvitka - etnološko kulturno dobro (etnološka 
turističkog i lovnog gospodarstva, a značajne su i za građevina)
razvoj drugih gospodarskih grana. - sakralno kulturno dobro 

- evidentirani arheološki lokalitet 
Šumom je pokriveno, odnosno šumsko 

zemljište zauzima, prema podacima iz katastra, oko 
3.538 ha što je udjel od 34% u ukupnim površinama 1.1. STANOVNIŠTVO
općine. U odnosu na pokrivenost područja šumama na 
razini Županije gdje udjel šuma iznosi 29,2%, šume Općina Sibinj prema popisu iz 2001. godine 
općine imaju veću zastupljenost, odnosno udjel. ima 7.549 stanovnika što čini udio od  4,27 % 

stanovništva Županije (176.765). Gustoća 
2Promatrajući prostorni raspored, šume su naseljenosti  iznosi 72,35 st/km , što je manje od 
2zastupljene u sjevernom, brdovitom dijelu općine. županijskog prosjeka (85,34 st/km ).
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Naselja locirana uz glavni prometni pravac 2. Strategija prostornog uređenja Republike 
(cestovni i željeznički) demografski su se pozitivno Hrvatske u odnosu na općinu Sibinj
razvijala. Naselja u sjevernom dijelu općine (Diljsko 
pobrđe) su mala i demografski su se smanjivala, pa to Strategija prostornog uređenja Republike 
područje ima odlike depopulacije. Dobna struktura Hrvatske temeljni je dokument prostornog uređenja. 
stanovništva je u tom dijelu bila nepovoljna, tako da je Strategijom se određuju dugoročni ciljevi prostornog 
ono imalo odlike duboke demografske starosti. razvoja i planiranja u skladu s ukupnim gospodarskim, 

društvenim i kulturnim razvojem. Strategiju je, 
Područje općine Sibinj nacionalno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i zaključku 

uglavnom homogeno. Nadalje može se iz podataka Vlade Republike Hrvatske, izradio Zavod za 
vidjeti da je općina u proteklom razdoblju bila prostorno planiranje Ministarstva prostornog 
pošteđena velikih migracija. Postojeće stanovništvo u uređenja, graditeljstva i stanovanja, u rujnu 1996. 
glavnom je domicilno. godine. Po provedenoj raspravi u županijama, te 

usaglašavanju primjedbi, Hrvatski državni sabor 
donio je Strategiju prostornog uređenja Republike 
Hrvatske na sjednici od 27. 6. 1997. godine.

Godina 
popisa 

 
1981. 

 
1991. 

 
2001. 

 
OPĆ�� INA 
SIBINJ 

 
 

6.572 

 
 

6.886 

 
 

7.549 

Kretanje broja stanovnika prema 
popisima u razdoblju 1981.-2001.

Indeks kretanja broja stanovnika 
2001. / 1981.1,149općina Sibinj

Indeks kretanja broja stanovnika 
2001. / 1991.1,096 općina Sibinj

Redni 
broj 

Naselje Broj stanovnika po popisnim godinama Indeksi 

  1981 1991. 2001. 1991./1981. 2001./1991. 
1. Bartolovci 680 765 874 1,13 1,14 
2. Brč� ino 274 255 207 0,93 0,81 
3. Čeliković�� i 121 120 95 0,99 0,79 
4. Gornji Andrijevci 569 578 521 1,02 0,90 
5. Grgurević�� i 216 186 175 0,86 0,94 
6. Griž�~ić�� i 173 158 149 0,91 0,94 
7. Gromač� nik 554 559 610 1,01 1,09 
8. Jakač� ina Mala 233 219 188 0,94 0,86 
9. Ravan 173 170 185 0,98 1,09 

10. Sibinj      2.042      2.226     2.574 1,09 1,16 
11. Slobodnica      1.192      1.302     1.592 1,09 1,22 
12. Završ�aje 345 348 379 1,01 1,09 

DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA PO NASELJIMA

IZVOR: - Državni zavod za statistiku: Popis stanovništva 2001. 
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Nakon izrade i donošenja Strategije, usvojen posavske županije i središnje državne vlasti.
je i Program prostornog uređenja Hrvatske, kao 
temeljni dokument provedbe koncepta prostornog 
uređenja Republike Hrvatske. 3. Pokrivenost područja općine

 dokumentima prostornog uređenja
Mogućnosti daljnjeg razvoja općine Sibinj u 

prvom redu vezane su uz poljoprivredne površine u 3.1. PREGLED VAŽEĆIH PROSTORNIH
južnom i središnjem dijelu općine, šumska područja u  PLANOVA
južnom dijelu općine, te šumska područja u 
sjeveroistočnom dijelu općine. 3.1.1. Prostorni plan Brodsko-posavske županije

Ekološka očuvanost  tala je na visokoj razini Prostorni plan Brodsko-posavske županije 
za proizvodnju ekološki čistih poljoprivrednih donesen je 2001. godine a izrađen je u suradnji 
proizvoda. Stoga bi se u budućem razvoju Županijskog zavoda za prostorno uređenje Brodsko-
poljoprivredne djelatnosti na području općine posavske županije, Slavonski Brod i Zavoda za 
naglasak trebao stavit i  na ovaj segment prostorno planiranje d.d. Osijek.
poljoprivredne proizvodnje. 

Planiranim zahvatima u prostoru treba što 3.1.2. Prostorni plan uređenja općine  Sibinj
manje mijenjati krajolik kako bi se očuvale lokalne 
posebnosti, a pri projektiranju trasa infrastrukturnih Za područje koje obuhvaća općina Sibinj 
mreža treba skrbiti o njihovu uklapanju u krajolik, i trenutno je na snazi Prostorni plan uređenja općine 
gdje je  moguće uspostavljat i  zajedničke Sibinj iz 2003. godine izrađen od Zavoda za prostorno 
infrastrukturne pojaseve. Strategijom prostornog planiranje d.d. Osijek.
uređenja Republike Hrvatske zacrtana je u tom smislu 
uspostava Krajobrazne osnove Hrvatske kao Temeljem članka 23. i 24. Zakona o 
dugoročan projekt, pri čemu je nužna suradnja prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00.  32/02. 
nadležnih službi za prostorno uređenje, zaštitu prirode i 100/04.), Prostorni plan uređenja općine Sibinj je 
i zaštitu kulturne baštine. osnovni dokument uređenja prostora općine, kojim se 

utvrđuju osnove za korištenje prostora u narednom 
Krajolici općine Sibinj u velikoj mjeri dugoročnom razdoblju. Njime se prvenstveno definira 

udovoljavaju smjernicama «Programa prostornog namjena i način korištenja prostora, građevinska 
uređenja Republike Hrvatske», dijelom i zbog toga, područja naselja, građevinska područja izvan naselja, 
jer nisu bili zahvaćeni intenzivnim poljodjelskim i uvjeti uređenja i gradnje, komunalna infrastruktura, te 
vodno regulacijskim zahvatima, te su zadržali svoj uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora općine.
izvorni izgled.

U skladu sa Strategijom i Programom 3.1.3. Urbanistički plan uređenja zone malog 
prostornog uređenja Republike Hrvatske i Prostornim gospodarstva
planom Brodsko-posavske županije i Prostornim 
planom uređenja općine Sibinj, uvažavanjem Urbanistički plan uređenja zone malog 
društveno-gospodarskih, prirodnih, kulturno- gospodarstva  Slobodnica donesen je 2004. godine 
povijesnih i krajobraznih vrijednosti, razrađuju se kao prva faza zone malog gospodarstva smještene na 
načela prostornog uređenja i utvrđuju ciljevi jugoistočnom području općine ukupne površine 33,80 
prostornog razvitka, te organizacija, zaštita, korištenje ha. 
i namjena prostora na području općine Sibinj, pri 
čemu su temeljni kriteriji i polazišta u potrebama i Zona malog gospodarstva nalazi se u 
mogućnostima održivog razvitka što se ostvaruje u nizinskom prostoru općine Sibinj, na njenom 
suradnji sa susjednim jedinicama lokalne jugoistočnom dijelu uz granicu  s gradom Slavonski 
samouprave, te ovlaštenim tijelima Brodsko- Brod. 
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Gospodarska zona pored Slobodnice sastoji Općina Sibinj raspolaže značajnim prirodnim 
se iz dva dijela u okviru obvezne izrade Urbanističkog resursima  kvalitetnim poljoprivrednim obradivim 
plana uređenja prema Prostornom planu uređenja površinama, šumama,  vodnom površinom (jezero).
općine Sibinj, 3.E. Uvjeti korištenja i zaštite površine, 
područja i primjene planskih mjera zaštite. Prirodni uvjeti, iznimno važan prometni 

položaj  mogu doprinijeti razvoju ratarske, stočarske 
Zona malog gospodarstva smještena je južno proizvodnje, šumarstva, obrta, trgovine, lovnog i 

od državne ceste D-4 (autoput Zagreb-Lipovac) ribolovnog turizma.
odnosno južno od županijske ceste Ž-4207 (zapadni 
ulaz u Slavonski Brod), te istočno od državne ceste D- Područje općine Sibinj je prema aktivnosti 
525. stanovništva pretežito poljoprivredno područje, 

naime veći dio stanovnika bavi se poljoprivredom.
Područje predviđeno za drugu fazu 

Urbanističkog plana uređenja radne zone  (sjeverno Obzirom na dobru kvalitetu zemlje u južnom 
od područja obuhvata donesenog UPU-a) čini dijelu općine to je pozitivni pokazatelj. Ostatak 
ograničeno obradivo tlo. stanovništva orijentiran je na proizvodne djelatnosti, 

locirane djelomično na području općine Sibinj ili u 
gradu Slavonskom Brodu, malo obrtništvo i tercijalne 

3.2. PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI djelatnosti.
ČIJA JE IZRADA U TIJEKU

Ekonomija stanovništva bazira se na 
Na području općine Sibinj trenutno se ne radi poljoprivredi, a i u slučaju da su zaposleni u drugim 

niti jedan Prostorni plan uređenja. privrednim granama radi se o mješovitim 
domaćinstvima s djelomičnom poljoprivrednom 
ekonomijom. Realizacijom planiranih zona malog 

4. Ocjena stanja u prostoru gospodarstva mijenjala bi se kvalitativno zaposlenost 
stanovništva, a time i ubrzani razvoj cijele općine.

4.1. STANJE PROSTORNOG UREĐENJA
Šume (šumsko zemljište) kojim upravljaju 

Zahvati u prostoru, prema zakonima Hrvatske šume su zastupljene na 2.744 ha (podatak 
Republike Hrvatske trebaju se izvoditi u skladu s katastra) i imaju udjel u ukupnim šumskim 
dokumentima prostornog uređenja, posebnim površinama općine od 78%, dok  su privatne šume 
propisima i lokacijskom dozvolom. razvijene na 794 ha odnosno imaju udjel u ukupnim 

šumskim površinama općine od 22%. Istovremeno 
Lokacijsku dozvolu, kao upravni akt, izdaje Hrvatske šume, Uprava šuma Nova Gradiška iskazuje 

Županijski ured nadležan za poslove prostornog podatak od 2.328 ha šuma i šumskog zemljišta od čega 
uređenja, na čijem je području planirani zahvat u je 2.256 obrasla površina.
prostoru. Postupak izdavanja lokacijske dozvole u 
cjelini je propisan Zakonom o prostornom uređenju U strukturi šuma, pod upravom Hrvatskih 
(NN 30/94., 68/98., 61/00.,  32/02. i 100/04.). šuma, gospodarske šume imaju udjel od 98%, a šume 

posebne namjene (zaštićene šume) udjel od 2% (u 
Izvorni utjecaj na politiku gospodarenja ukupnim šumskim površinama).

prostorom općine ostvaruje se tek donošenjem 
dokumenata prostornog uređenje, posebice  Na području općine Sibinj nalaze se šumarije 
donesenog Prostornog plana uređenja općine. Oriovac i Slavonski Brod koje gospodare šumama 

podijeljenim u gospodarske jedinice.
Iz ovog se može utvrditi interes općine da 

permanentno prati provedbu Prostornog plana, te ako Gospodarenje šumama vršit će se prema 
je potrebno pristupi  izradi  Izmjena i dopuna novoj šumsko-gospodarskoj osnovi koja se temelji na 
navedenog Plana. načelima biodiverziteta i obnovljenim resursima. 
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Potrebno je razvijati sve funkcije šume u smislu Strateški resurs turizma je visoko vrijedan 
njihova učinkovitijeg korištenja. Uništene šumske prostor, čija će vrijednost dugoročno rasti. Potrebno je 
površine potrebno je obnoviti pošumljavanjem. stvoriti turistički identitet ovog prostora. Razvoj 

turizma jedan je od načina revitalizacije ruralnog 
Iz navedenih prirodnih resursa mogućnost prostora općine, a time će se poboljšati životni 

daljnjeg razvoja općine Sibinj u prvom redu vezane su standard stanovništva. S obzirom na potencijal općine 
uz poljoprivredne površine na južnom dijelu općine, te u smislu krajobraznih vrijednosti  potrebno je 
šumske površine na sjeveroistočnom dijelu općine. potencirati razvitak sljedećih vrsta turizma: športsko-

rekreacijskog, izletničkog, seoskog, zdravstvenog, 
U razvoju poljoprivredne proizvodnje lovnog i ribolovnog.

moguća su dva razvojna scenarija: okrupnjavanje 
posjeda i stvaranje manjeg broja specijaliziranih U cjelini gledajući prostor općine Sibinj 
velikih proizvođača ili orijentacija na ekološki čistu nejednako je gospodarski razvijen. Pod utjecajem 
proizvodnju na manjim, ali proizvodno kompleksnim prometnog položaja prostora i blizine Slavonskog 
obiteljskim posjedima. Broda kao najvećeg radnog i urbanog središta, 

središnji i južni dio općine je najrazvijeniji.
Ekološka očuvanost  tala je na visokoj razini 

za proizvodnju ekološki čistih poljoprivrednih Sjeverno područje općine (Diljsko pobrđe) 
proizvoda. Stoga bi se u budućem razvoju slabije je razvijeno i oslonjeno najvećim dijelom na 
poljoprivredne djelatnosti na području općine poljoprivredu.
naglasak trebao stavit i  na ovaj segment 
poljoprivredne proizvodnje. Dio stanovništva zaposlenih izvan domicilne općine, 

najviše u Slavonskom Brodu, pa su prisutne dnevne 
Na području općine Sibinj nema značajnijih migracije.

industrijskih objekata, osim prisutnost manjih broja 
privrednih pogona i obrta, te poduzeća uslužnih 
djelatnosti. 4.2. STANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, 4.2.1. Prometni sustav
odnosno razvoj proizvodnih djelatnosti i obrta 
predviđeno je oformiti radnu zonu na jugoistočnom Cestovni i željeznički promet
dijelu općine (donesen Urbanistički plan uređenja II 
faze zone malog gospodarstva). Cestovna mreža općine Sibinj nastala je u 

prošlosti uglavnom spontano kao izraz potrebe za 
Planskim dokumentima treba predvidjeti povezivanjem manjih ili većih koncentracija 

proširenje navedene zone. stanovništva i aktivnosti područja, a pojedini potezi 
iste slijedili su u pravilu terenski, najpovoljnije linije 

Kao značajni faktor mogućnosti ubrzanog povezivanja.
rasta proizvodnih djelatnosti čini prometni položaj 
planiranih radnih zona: Novi geopolitički odnosi nastali stvaranjem 

suvremene i samostalne Republike Hrvatske značajno 
- položaj južno od državne ceste D4 (autoput utječu i na planirani razvoj prometnog sustava 

Zagreb-Lipovac) promatranog prostora. 
- županijska cesta Ž 4207 (zapadni ulaz u 

Slavonski Brod) Prometno je najznačajniji donji, južni dio 
- državna cesta D 525 općine kroz koji prolazi X paneuropski koridor u 
- novoplanirana županijska cesta (južni okviru koje su smještene trase:

odvojak S 525) - postojeća autocesta D4 Zagreb  Lipovac
- postojeća dvokolosječna željeznička pruga - postojeća dvokolosječna željeznička pruga 

Novska-Tovarnik Novska-Tovarnik
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Uprava za ceste upravlja i održava županijske Prostor općine Sibinj pokriven je RTV 
ceste: (4202, 4161, 4162, 4207, 4206). signalom preko izgrađenih objekata za prijenos RTV 

programa kako na područje same općine Sibinj tako i 
Sve navedene županijske ceste su asfaltirane, na području Županije ili odašiljač izvan Županije.

a širina kolnika varira od 5,5 m do 6,0 m.

Državnom cestom D4 (autocesta) upravljaju 4.2.2. Energetski sustav
Hrvatske autoceste d.o.o. Ta prometnica ima puni 
profil autoceste. Naftovodi, plinovodi i plinoopskrba

Na području općine Sibinj postoje i lokalne Kroz područje općine Sibinj prolaze postojeći 
ceste i to: (42030, 42031, 42032, 42033, 42034, međunarodni plinovod DN 400 (u smjeru sjever-jug) i 
42035, 42036). DN 600 (u smjeru istok-zapad). 

Sve navedene lokalne ceste su asfaltirane, a Planirana trasa za plinovod KutinaSlavonski 
širina kolnika varira od 4,5 m do 5,5 m. Brod prolazi smjerom jugozapad-sjeveroistok kroz 

područje općine.
Područjem općine Sibinj (južni dio) prolazi 

dvotračna željeznička pruga Novska-Tovarnik. Planirani međunarodni plinovod DN 600 
proći će smjerom sjever-jug paralelno s postojećim 
međunarodnim plinovodom.

Pošta,  telekomunikacije i RTV mreža
U istočnom dijelu općine Sibinj nalazi se 

Na području općine poštanska mreža ima centralni plinski čvor «Slobodnica» u sklopu kojeg se 
samo jedan poštanski ured (PU) s dostavnim predviđa mjerna redukcijska stanica iz koje se  treba 
područjem koji je u sustavu operativne jedinice za vršiti opskrba plinom za područja  planiranih zona 
kontrolu i nadzor Slavonski Brod. malog gospodarstva.

Ovaj poštanski ured nalazi se u naselju Sibinj, Na području općine izgrađen je jedan 
broj 35252. međunarodni naftovod (Janaf).

Postojeće javne telekomunikacije u 
nepokretnoj mreži na području općine obuhvaćaju Elektroenergetska mreža
međunarodne telekomunikacijske svjetlovodne i 
koaksijalne vodove (TK-M/S; TK-M/K), spojne Opskrba električnom energijom potrošača na 
vodove (TK-K), radiorelejnu (RR) vezu, komutacije području općine Sibinj ostvaruje se isključivo iz 
(centrale), te mjesne mreže. elektroenergetske mreže Republike Hrvatske, pošto 

na području ove općine ne postoje postrojenja za 
Komutacije na području općine obuhvaćaju proizvodnju električne energije. 

tri udaljena pretplatnička stupnja u naseljima 
Grgurevići, Sibinj i Slobodnica. Ovi 110 kV dalekovodi ne opskrbljuju 

potrošače na području općine, već samo prolaze 
Mobilne komunikacije izgrađuju i upravljaju dijelom općine, a služe za elektrovuču i vlasništvo su 

telekomunikacijskom mrežom u NMT sustavu i u HŽ. 
sustavu globalne pokretne mreže - GSM. U razvoju 
postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija Postojeća distribucijska mreža na području 
planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje općine sadrži građevine na svim naponskim razinama, 
kapaciteta mreža prema planiranom povećanju broja dakle 35 kV, 10(20) kV i 0,4 kV, je javnu rasvjetu.
korisnika i uvođenje novih usluga.

Na 35 kV naponskoj razini mreža sadrži  dva 
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nadzemna dalekovoda koji samo prolaze prostorom Stanovnici općine Sibinj otpadne i sanitarne 
općine. Jedan vodi od TS 110/34/10 kV Sl. Brod I do vode rješavaju pomoću septičkih, sabirnih ili crnih 
TS 35/10 kV Oriovac, a drugi od TS 35/10 kV Brodsko jama. Ovime oni za sada nažalost ne predstavljaju 
brdo do TS 35/10 kV Pleternica. izuzetak u županijskim razmjerima. Naime od 28 

općina Brodsko-posavske županije čak 20 općina su 
na istoj razini, dakle bez izgrađenih javnih sustava za 

4.2.3. Vodnogospodarski sustav odvođenje voda.

Na prostoru općine Sibinj od vodnih površina Postojeći način zbrinjavanja pruža velike 
zastupljeni su: veći i manji vodotoci, jezero, ribnjaci i mogućnosti zagađenja podzemnih vodonosnih 
melioracijski kanali. horizonata i manjih tekućica. Zagađenje podzemnih 

vodonosnika u uvjetima neriješene vodoopskrbe 
Osnovni odvodnici općine su: Istočni može utjecati na zdravlje korisnika vode.

lateralni kanal Jelas polja, koji u sebe uglavnom 
prikuplja vodotoke brdskog dijela općine, te vodotok Oborinske vode prihvaćaju se otvorenim 
Mrsunja koji teče uz južnu granicu općine. kanalima uz prometnice i odvode do najbližeg 

vodotoka ili melioracijskog kanala.
Jezero (akumulacija) Petnja na gornjem toku              

potoka Petnje ima sliv veličine 6,69 km2.                          
4.2.4. Postupanje s otpadom

Osim potoka Petnja brdski dio obiluje i 
drugim potocima od kojih: Dugovac, Škuljev potok, Problematika zbrinjavanja otpada obuhvaća 
Kikovac Kapraljevac (od većih) završavaju u zbrinjavanje komunalnog otpada, tehnološki 
istočnom lateralnom kanalu Jelas polja dok je neopasnog otpada i opasnog otpada i ima osobitu 
Gnojnica pritoka rijeke Orljave. važnost s gledišta zaštite okoliša i prirodnih resursa, 

ali nedovoljno sagledano gospodarsko-razvojno 
Cjelokupni prostor općine Sibinj pripada značenje.

vodnom području sliva Save čija veličina u Republici 
Hrvatskoj iznosi oko 23.300 km2. Unutar ovog Mjere za organizirano i kontrolirano 
prostora definirane su manje cjeline  slivna područja. postupanje s otpadom obuhvaćaju: smanjenje 

nastanka otpada, mjere korištenja otpada i sigurno 
Prostor općine nije u potpunosti siguran od odlaganje neiskoristivog otpada sa svim prethodnim i 

poplavnih voda rijeke Save i voda iz Istočnog pratećim mjerama i postupcima osiguranja od bilo 
lateralnog kanala Jelas polja. koje vrste štetnog djelovanja.

Vodoopskrba stavnovnika i ostalih korisnika Zakon o otpadu (NN br. 34/95, 151/03 i 
vode na prostoru općine Sibinj nije riješena u 178/04) propisao je da provođenje mjera postupanja s 
potpunosti i na zadovoljavajući način. komunalnim otpadom osiguravaju jedinice lokalne 

samouprave, dakle općina.
Javnim vodoopskrbnim sustavom pokriven je 

dio općine. Naselja nizinskog dijela spojena su na Sva naselja iz sastava općine su u sustavu 
vodoopskrbni sustav Grupnog vodovoda Slavonski organiziranog prikupljanja otpada. Nositelj aktivnosti 
Brod, dok su neka naselja brdskog dijela priključena je tvrtka «Jakob Becker». Prikupljeni otpad 
na vodoopskrbni sustav Jakačina. Izvorište Grupnog koncesionar odvozi na svoju deponiju.
vodoopskrbnog sustava Sl. Brod je crpilište Jelas gdje 
se zahvaćaju podzemni vodonosni horizonti. Zbrinjavanje opasnog i posebnog otpada 
Kvaliteta zahvaćene vode ne zadovoljava, u ustrajava se na jedinstvenom i cjelovitom 
prirodnom stanju, radi povišenog sadržaja željeza, funkcionalnom sustavu u Republici Hrvatskoj, a 
mangana, nitrita i amonijaka, te se prerađuje. zakonska je obveza županije da na svom području 

ustroji zbrinjavanje neopasnog tehnološkog otpada. 
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Na osnovu Zakona o otpadu (NN br. 178/04, kulturnim, umjetničkim, informacijskim i tehničkim 
članak 11.) jedinica lokalne samouprave ima obvezu aktivnostima.
donošenja planskih dokumenata gospodarenja 
otpadom, odnosno obvezna je donijeti Plan 
gospodarenja otpadom općine, te isti provesti po Kultura
donošenju na Općinskom vijeću (oglašava se u 
službenom glasilu općine). U naseljima postoje domovi kulture.

Za potrebe afirmacije kulturnih sadržaja 
4.3. STANJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE poboljšati polivalentne prostore u općinskom središtu.

Cilj razvoja društvene infrastrukture, Na području općine djeluju kulturno 
odnosno središnjih uslužnih funkcija je podizanje umjetnička društva.
standarda i kvalitete života stanovništva koje koristi 
njezine usluge. Ekonomičnijim, racionalnijim i 
funkcionalnijim prostornim rasporedom tih funkcija Sport i rekreacija
postići će se veći stupanj homogeniziranosti prostora. 

Objekte sporta i rekreacije na području 
općine, čine otvoreni sportski tereni namijenjeni, kako 

Obrazovanje natjecateljskim, tako i rekreacijskim potrebama, kako 
učenika u nastavi tjelesno zdravstvene kulture, tako i 

Na području općine Sibinj sjedište ima rekreacijskim potrebama ostalih kategorija korisnika. 
matična osnovna škola «Ivan Mažuranić» za nastavu 
od I-VIII razreda koja putem područnih razrednih U ukupnim sportskim terenima na području 
odjela pokriva potrebe svih naselja općine osim općine, najviše su zastupljena nogometna igrališta i 
Gromačnika. malo nogometna igrališta (ukupno 7 nogometnih i 8 

igrališta za mali nogomet), dok su košarkaška igrališta 
U Gromačniku postoji područni razredni zastupljena s ukupno 4 igrališta. 

odjel koji organizacijski pripada Osnovnoj školi 
«Ivana Brlić Mažuranić» Slavonski Brod. Sportski tereni i objekti su locirani u 9 naselja 

općine, dok 3 naselja (Čelikovići, Ravan i Završje) 
nemaju nijedan sportski teren.

U ostale rekreacijske površine mogu se 
ubrojiti i staze i šetnice uz jezero Petnja, kao i samo 
jezero koje pruža mogućnosti za rekreacijske 
aktivnosti na vodi (kupanje, veslanje, ribolov).

Zdravstvo i socijalna skrb

Na području općine Sibinj djeluju 3 
ambulante. U općinskom središtu Sibinju postoji 
namjenski objekt s ambulantom opće prakse i 

Stanovništvu općine Sibinj treba omogućiti zubarskom ambulantom.  U Slobodnici  i  
permanentno obrazovanje otvaranjem Pučkog Grgurevićima ambulante su smještene u domovina 
otvorenog učilišta u općinskom središtu. kulture.

Poboljšanjem obrazovne strukture i kulturne Zdravstvo i socijalna skrb važan su čimbenik 
razine stanovništva, povećat će se i potreba za za unapređenje kvalitete življenja. Zdravstvo 
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obuhvaća zdravstveno osiguranje, zdravstvenu zaštitu 5. Završne odredbe
i socijalnu skrb. Cilj je da sve osobe budu obuhvaćene 
zdravstvenim osiguranjem. Socijalna skrb mora biti U skladu sa člankom 11a. Zakona, jedinica 
tako organizirana da omogući približno jednake lokalne samouprave obvezna je dostaviti Izvješće o 
uvjete života svim stanovnicima. stanju u prostoru Ministarstvu za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i stanovanje, Uredu za prostorno 
uređenje i Županijskom zavodu za prostorno uređenje 

Uprava, administracija i udruge građana Brodsko-posavske županije u roku 15 dana od 
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

Za sadržaje javnih službi lokalne samouprave posavske županije".
na općinskoj i mjesnoj razini osigurani su adekvatni 
prostori te nesmetani uvjeti za rad i razvoj. U sjedištu Izvješće o stanju u prostoru općine Sibinj 
Sibinja nalazi se zgrada općine u ulici 108. brigade objavljuje se u "Službenom vjesniku Brodsko-
ZNG 6. posavske županije".

Udruge građana, politike stranke i druge OPĆINSKO VIJEĆE
organizacije rezultat su prava građana na slobodno OPĆINE SIBINJ
interesno udruživanje sa ciljem zadovoljavanja nekih 
svojih potreba. Za tu svrhu treba osigurati prostor ili Klasa:021-05/06-01/4
slobodni termin u okviru polivalentnih prostora. Ur. broj:2178/08-01-06-5

Sibinj, 25.09.2006.
Razvoj društvene infrastrukture vezan je s 

jedne strane za političko-teritorijalni ustroj i Predsjednik
organizaciju upravnih funkcija, a s druge strane za      Stjepan  Kovačević, v.r.
posebne planove razvitka za svaku pojedinu skupinu 
(np. školstvo). U Prostornom planu Brodsko-
posavske županije utvrđeni su minimalni sadržaji koje 
u planskom razdoblju treba obvezno ostvariti, a u 
suglasju s planiranim sustavom središnjih naselja. 
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1. Članak  2.

Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  
Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  isplaćivat  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  

Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Šamac  na  teret  konta  37212-pomoć  obiteljima  i  
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  kućanstvima.
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  Sofija  Drkelić  dužna  je  otvoriti  (ako  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  nema)  žiro  račun  i  predočiti  ga  u  Jedninstvenom  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  upravnom  odjelu  kako  bi  se  na  isti  mogla  
temelju  zamolbe  Drkelić  Sofije  iz  Kruševice,  Lj. isplaćivati  pomoć.
Gaja  53,  (Klasa:053-01/06-01/04;  Urbroj:2178/09- Isplata  financijskih  sredstava  iz  čl.  1.  ove  
03-06-1)  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Odluke  odobrava  se  za  period  od  6  mjeseci,  dakle  
Šamac  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  10.  siječnja  od  mjeseca  siječnja  2007.  godine  do  (i)  mjeseca  
2007.  godine,  donosi lipnja  2007.  godine.

ODLUKU
Članak  3.

o  dodjeli  financijske  pomoći  Sofiji  Drkelić  iz  
Kruševice,  Lj. Gaja  53 Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  

"Službenom v jesniku  Brodsko-posavske  županije".

Članak  1. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Sofiji  Drkelić  iz  Kruševice,  Lj. Gaja  53  
odobrava  se  novčana  pomoć  u  iznosu  o  500,00 Klasa  :  022-05/06-02/04
kn/mjesečno  u  obliku  tekućih  donacija,  a  na  Urbroj:  2178/09-036-06-1
temelju  zamolbe,  odnosno  teške  materijalne  Slavonski  Šamac,  10.  siječnja  2007.  godine
situacije.

Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r.

OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC
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2. Članak  3.

Zadužuje  se  Upravni  odjel  općine  
Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  Slavonski  Šamac  da  ovu  Odluku  dostavi  

Slavonski Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- EuroVinski d.o.o.,  Vidovec  Krapinski  47,  Krapina.
posavske  županije"  br.  3/06)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Članak  4.
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  
temelju  Odluke  Općinskog  vijeća  o  provođenju  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
natječaja  za  dodjelu  zemljišta  u  zakup  za  potrebe  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
deponiranja  šljunka  na  dijelu  k.č.br.  655,  k.o.  posavske županije".
Kruševica  (klasa:021-05/06-02/37;  Urbroj:2178/09-
02-06-1,  od  1.  prosinca  2006.)  i  provedenog  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
javnog  natječaja  "Posavska  Hrvatska",  8.  prosinca  OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC
2006.  godine),  Općinsko  poglavarstvo  općine  
Slavonski  Šamac  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  Klasa  :  022-05/06-02/03
10.  siječnja  2007.  godine  donosi Urbroj:  2178/09-03-07-1

Slavonski  Šamac,  10.  siječnja  2007.  godine
ODLUKU

Načelnik  općine
o  prihvaćanju  ponude  Euro Vinski d.o.o. Đuro  Božić, v.r.

Članak  1.

Utvrđuje  se  da  je  na  osnovu  provedenog  3.
javnog  natječaja  za  davanje  u  zakup  dijela  k.č.br.  
655  u  k.o.  Kruševica - 4000 m2,  pristigla  jedna  
ponuda  i  to: Na  temelju  čl.  43.  točka  8.  Statuta  općine  

Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
EuroVinski d.o.o.,  Vidovec  Krapinski  47,  Krapina posavske  županije"  br.  3/06)  i  na  temelju  članka  
- ponuđena  cijena  zakupa  je  100 m3  šljunka  17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  

mjesečno - odnosno  svi  ostali  uvjeti  prema  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
natječaju Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  

- u  prilogu  dostavljeno:  izvod  iz  sudskog  temelju  raspisanog  javnog  natječaja  za  prijam  
registra  i  bon 2 - uredan vježbenika  za  obavljanje  vježbeničke  prakse  u  

Jedinstvenom  upravnom  odjelu  općine  Slavonski  
Šamac  (Klasa:100-01/06-01/15;  Urbroj:2178/09-

Članak  2. 03-06-1)  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
Šamac  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  10.  siječnja  

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  2007.  godine,  donosi:
Šamac  prihvaća  ponudu  iz  članka  1.  ove  Odluke  s  
obizrom  da  udovoljava  uvjetima  utvrđenim  javnim  ODLUKU
natječajem.

Zadužuje  se  načelnik  općine  Slavonski  o  prijemu  Marije  Janković  iz  Kruševice,  Lj. 
Šamac  za  provedbu  ove  Odluke,  odnosno  Gaja  24,  u  svojstvu  vježbenika,  za  obavljanje  
sklapanje  ugovora  o  zakupu  dijela  k.č.br.  655  u  vježbeničke  prakse  u  Jedinstvenom  upravnom  
k.o. - 4000 m2. odjelu  Općinske  uprave  općine  

Slavonski  Šamac
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Članak  1. 4.

Općinsko  poglavafstvo  općine  Slavonski  
Šamac  razmotrilo  je  svih  8  (osam)  pristiglih  Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
prijava  za  prijem  vježbenika  za  obavljanje  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
vježbeničke  prakse  u  Jedinstvenom  upravnom  posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
odjelu  Općinske  uprave  općine  Slavonski  Šamac,  17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
a  koje  su  sve  stigle  u  roku. općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06),  a  na  
temelju  Odluke  Općinskog  vijeća  o  raspisivanju  

Članak  2. Javnog  poziva  za  prikupljanje  ponuda  za  prodaju  
građevinskih  parcela:  k.č.br. 343/7;  343/8  i  343/9,  

Od  osam  pristiglih  prijava  samo  3  (tri)  u  k.o.  Slavonski  Šamac,  kao  i  kriterija  za  odabir  
ispunjavaju  tražene  uvjete  pa  je  Općinsko  najpovoljnije  ponude  (Klasa:021-05/06-02/38;  
poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  tajnim  Urbroj:2178/09-02-06-1  od  1.  prosinca  2006.),  
glasovanjem  odlučilo  o   prijemu  Marije  Janković  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
iz  Kruševice,  Lj. Gaja  24  u  Jedinstveni  upravni  na  svojoj  8.  sjednici  održanoj  10.  siječnja  2007.  
odjel  Općinske  uprave  općine  Slavonski  Šamac  u  godine,  donosi
svojstvu  vježbenika.

ODLUKU

Članak  3. o  dodjeli  građevinske  parcele  k.č.br. 343/9,  
k.o.  Slavonski  Šamac  Ivici  Sariću  iz  

Načelnik  općine  Slavonski  Šamac  će  na  Kruševice,  Lj. Gaja  128
temelju  članka  4.  stavak  1.  Zakona  o  državnim  
službenicima  i  namještenicima  ("Narodne  novine"  
br.  27/01.)  i  na  temelju  ove  Odluke  donijeti  Članak  1.
rješenje  o  prijemu  Marije  Janković  iz  Kruševice,  
Lj. Gaja  24  u  svojstvu  vježbenika  u  jedinstveni  Općinsko  poglavarstvo  konstatira  da  je  na  
upravni  odjel  Općinske  uprave  općine  Slavonski  temelju  objavljenog  javnog  poziva  u  tjedniku  
Šamac. "Posavska  Hrvatska"  8.  prosinca  2006.  godine  

pristigla  samo  jedna  prijava  za  dodjelu  
građvinskih  parcela  hrvatskim  braniteljima  s  

Članak  4. područja  općine  Slavonski  Šamac.
Podnositelj  prijave  je  Ivica  Sarić  iz  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Kruševice,  Lj. Gaja  128,  koji  je  uz  prijavu  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- priložio  svu  potrebnu  dokumentaciju.
posavske županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Članak  2.
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Potvrđuje  se  da  gospodin  Ivica  Sarić  
Klasa  :  022-05/07-02/01 zadovoljava  sve  uvjete  propisane  u  Javnom  
Urbroj:  2178/09-03-07-1 pozivu  za  prikupljanje  prijava,  te  mu  se  dodjeljuje  
Slavonski  Šamac,  10.  siječnja  2007.  godine građevinska  parcela  k.č.br.  343/9;  zk.ul.  514;  k.o.  

Slavonski  Šamac,  površine  633 m2.
Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r.
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Članak  3. Članak  6.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Troškove  sklapanja  Ugovora  kao  i  sve  
Šamac  zadužuje  načelnika  općine  za  izradu  druge  troškove  nastale  kako  bi  se  mogla  provesti  
ugovora  o  kupoprodaji  predmetne  građevinske  ova  Odluka  snosit  će  Ivica  Sarić,  tj.  osoba  kome  
parcele,  te  ga  ovlašćuje  za  potpisivanje  istih. se  prodaje  građevinska  parcela.

Članak  4. Članak  7.

Cijena  građevinske  parcele  iz  čl.  2.  ove  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Odluke  je  5.000,00 kn,  a  naknadu  od  5.000,00 kn  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
Ivica  Sarić  mora  uplatiti  u  korist  Proračuna  posavske županije".
općine  Slavonski  Šamac  prije  potpisivanja  
ugovora  o  kupoprodaji. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

Naknada  iz  stavka  1.  ovog  članka  OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC
uplaćuje  se  u  korist  Proračuna  općine  Slavonski  
Šamac  i  to: Klasa  :  022-05/07-02/02

Urbroj:  2178/09-03-07-1
Općina  Slavonski  Šamac:  Slavonski  Šamac,  10.  siječnja  2007.  godine
žiro-račun:2340009-1839700003
poziv  na  broj:7757 - JMBG Načelnik  općine

Đuro  Božić, v.r.

Članak  5.

Nakon  uplate  naknade  od  5.000,00 kn  u  
korist  Općinskog  proračuna  i  potpisivanja  
Ugovora  o  kuporpodaji  građevinske  parcele  
omogućuje  se  Ivici  Sariću  iz  Kruševice,  Lj. Gaja  
128  da  se  uknjiži  kao  vlasnik  iste.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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