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- akti  Poglavarstva:

16.

- pripremu prijedloga općih akata, izvršavanje i 
osiguranje izvršavanja odluka Županijske 
skupštine,

- usklađivanje interesa radi ravnomjernijeg 
gospodarskog i društvenog razvitka Brodsko-
posavske županije, a osobito izgradnju 

Županijsko poglavarstvo na 58. sjednici, obrazovnih, športskih i zdravstvenih 
održanoj 12. veljače 2008. godine, na temelju članka o b j e k a t a ,  t e  o b j e k a t a  k o m u n a l n e  
19. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva infrastrukture od važnosti za Županiju kao 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br. cjelinu,
11/05 i 1/06), donijelo je - predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje 

stanja u gospodarstvu Brodsko-posavske 
županije,

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

Županijskog poglavarstva u 2008. godini kojima Županija ima svoje udjele,
- praćenje Zakona o poljoprivredi i Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, te ostalih zakona 
I vezanih za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo 

i ribolov,
Ovim Programom rada utvrđuju se teme o - praćenje primjene ROP-a,

kojima će Županijsko poglavarstvo raspravljati i - pripremu prijedloga razvojnih programa i 
odlučivati u 2008. godini, nositelji izrade, te okvirni projekata razvitka Županije radi korištenja 
rokovi za dostavu materijala Poglavarstvu. sredstava pretpristupnih fondova Europske 

unije, Europske investicijske banke, Svjetske 
banke, Fonda za regionalni razvoj i 

II ministarstava,  te  praćenje njihova 
ostvarenja,

Pravci djelovanja Županijskog poglavarstva u - poticanje razvoja regionalnog partnerstva u 
2008. godini bit će usmjereni na: okviru eurointegracijskih procesa,



- donošenje dokumenata prostornog uređenja i I. OPĆE TEME
planiranje zahvata u prostoru,  

- predlaganje mjera zaštite okoliša,
- poticanje razvitka i mreže odgojnih i 1. Program rada Županijskog poglavarstva u 

prosvjetnih ustanova, te športskih i drugih 2008. godini
udruga od važnosti za Županiju, Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 

- poduzimanje aktivnosti u području razvoja skupštine i Županijskog
visokog školstva,  poglavarstva 

- poticanje rješavanja socijalne problematike, Rok dostave: siječanj/veljača
- praćenje rada zdravstvenih ustanova u 

vlasništvu Brodsko-posavske županije, 2. Informacija o stanju i pitanjima zaštite 
- praćenje provođenja propisa iz područja života i osobne sigurnosti ljudi i imovine, te 

društvenih djelatnosti, zdravstva i socijalne javnom redu i miru na području Brodsko-
skrbi ,  gospodarstva,  poljoprivrede,  posavske županije u 2007. godini
komunalnog gospodarstva i prostornog Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska
uređenja, Rok dostave: ožujak

- upravljanje nekretninama i pokretninama 
Brodsko-posavske županije, 3. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 

- racionalno upravljanje prihodima i rashodima Brodsko-posavskoj županiji u 2007. godini
Proračuna Brodsko-posavske županije, Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog zavoda za 

- praćenje i nadziranje djelovanja županijskih zapošljavanje
upravnih tijela u obavljanju poslova iz Rok dostave: ožujak
njihova djelokruga,

- suradnju s drugim županijama u Republici 4. Izvješće o radu Županijskog poglavarstva 
Hrvatskoj i županijama drugih država. u 2007. godini

Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 
skupštine i Županijskog

III poglavarstva 
Rok dostave: travanj

U izvršavanju programiranih i drugih zadaća i 
poslova Županijsko poglavarstvo će kroz svoje 5.  a) Izvješće o stanju zaštite i spašavanja s 
djelovanje ostvarivati stalnu suradnju s jedinicama prijedlogom smjernica  za organizaciju i 
lokalne samouprave unutar i izvan područja Županije, razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
kao i svim drugim institucijama i ustanovama. području Brodsko-posavske županije

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

IV posavske županije
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 

Radi uspješnog ostvarivanja ovog Programa, skupštine i Županijskog
nositelji zadaća dužni su se pridržavati utvrđenih poglavarstva u suradnji s Područnim uredom zaštite i 
rokova, te odredbi Poslovnika Županijskog spašavanja  Slavonski Brod
poglavarstva u svezi forme i sadržaja materijala i Rok dostave: a) listopad/studeni
akata.                       b) studeni/prosinac

6. Kadrovska pitanja u nadležnosti  
V Poglavarstva

Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 
U okviru svoje nadležnosti Županijsko skupštine i Županijskog poglavarstva 

poglavarstvo raspravljat će o sljedećim temama:    Rok dostave: po potrebi
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II. GOSPODARSTVO općine)
Rok dostave: svibanj

1. Izvješće o realizaciji Programa poticanja 8. Utvrđivanje prijedloga razvojnih 
malog gospodarstva Brodsko-posavske projekata za financiranje sredstvima 
županije u 2007. godini Fonda za regionalni razvoj Republike 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo Hrvatske
Rok dostave: veljača Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u 

suradnji s Upravnim odjelom za graditeljstvo, zaštitu 
2. Prijedlog Projekta "Razvoj inovatorstva u okoliša i infrastrukturu

Brodsko-posavskoj županiji u 2008." Rok dostave: svibanj
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u 
suradnji sa CTR-om d.o.o. Slavonski Brod i Brodsko- 9. Analiza stanja i poslovanja gospodarstva 
posavskom udrugom inovatora Brodsko-posavske županije u 2007. godini 
Rok dostave: ožujak Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u 

suradnji s Uredom državne uprave, FINA, Poreznom 
3. Prijedlog projekta "Certifikacija sustava upravom, Gospodarskom i Obrtničkom komorom 

kvalitete radi podizanja konkurentnosti u Brodsko-posavske županije i dr.
Brodsko-posavskoj županiji u 2008. godini Rok dostave: srpanj

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u 
suradnji sa CTR-om d.o.o. Slavonski Brod i  TÜ 10. a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 
V-om Croatica Brodsko-posavske županije za I-IX  2008. i 
Rok dostave: ožujak Financijsko izvješće za isto razdoblje  

      b) Plan rada Vatrogasne zajednice Brodsko-
4. Prijedlog Projekta "Tradicionalni i posavske županije za 2009. godinu i 

umjetnički obrti" u Brodsko-posavskoj Financijski plan za 2009. godinu 
županiji u 2008. godini Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodsko-

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u posavske županije u suradnji s Upravnim odjelom za 
suradnji s HOK-om i Obrtničkom komorom Brodsko- gospodarstvo
posavske županije Rok dostave: listopad/studeni
Rok dostave: ožujak

11. a) Izvješće o radu Turističke zajednice 
5. Informacija o poslovanju Slobodne zone Brodsko-posavske županije za I-IX  2008. i 

Đuro Đaković - Slavonski Brod d.o.o. u Financijsko izvješće za isto razdoblje
2007. godini       b) Plan rada Turističke zajednice Brodsko-

Nositelj izrade: "Slobodna zona Đuro Đaković" d.o.o. posavske županije za 2009. godinu i 
u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo Financijski plan za 2009. godinu
Rok dostave: svibanj Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko-

posavske županije u suradnji s Upravnim odjelom za 
6. Informacija o poslovanju Ceste d.d. gospodarstvo

Slavonski Brod u 2007. godini Rok dostave: listopad/studeni
Nositelj izrade: Ceste d.d. Slavonski Brod u suradnji s 
Upravnim odjelom za gospodarstvo 12.  a) Izvješće o radu Županijske razvojne 
Rok dostave: svibanj agencije - CTR d.o.o. Slavonski Brod za I-

IX 2008. i Financijsko izvješće za isto 
7. Plan izgradnje  poduzetničkih zona na razdoblje 

području Brodsko-posavske županije u      b) Plan rada županijske razvojne agencije - 
2008. godini CTR d.o.o. Slavonski Brod za 2009. godinu 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u i Financijski plan za 2009. godinu
suradnji s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod u suradnji 
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s Upravnim odjelom za gospodarstvo 6. Izvješće o stanju u poljoprivredi na 
Rok dostave: listopad/studeni području Brodsko-posavske županije u 

2007. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu 

III.  POLJOPRIVREDA Rok dostave: srpanj

1. Izvješće o radu Upravnog odjela za 7. Izvješće o izradi projektne dokumentacije 
poljoprivredu u 2007. godini s Planom Pilot projekta navodnjavanja Brodsko-
rada u 2008. godini posavske županije u 2007. godini

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 
Rok dostave: siječanj suradnji s Hrvatskim vodama 

Rok dostave: rujan
2. a) Izvješće o izvršenju Plana upravljanja 

lokalnim vodama u 2007. godini na slivnom 8. Informacija o provođenju Programa 
području "Brodska Posavina" i dijelu o d r ž a v a n j a  g r a đ e v i n a  d e t a l j n e  
slivnog područja "Šumetlica-Crnac"  melioracijske odvodnje u 2007. godini
suglasnost Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 

     b) Plan upravljanja lokalnim vodama u 2008. suradnji s Hrvatskim vodama, VGI Brodska Posavina 
godini na slivnom području "Brodska i Šumetlica-Crnac
Posavina" i dijelu slivnog područja Rok dostave: rujan
"Šumetlica-Crnac" - suglasnost

Nositelj izrade: Hrvatske vode u suradnji s Upravnim 9. Analiza provedbe poticajnih Vladinih 
odjelom za poljoprivredu mjera na području Brodsko-posavske 
Rok dostave: ožujak županije u 2007.

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 
3. Informacija o mjerama za sprječavanje suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i 

širenja trihineloze na području Brodsko- vodnog gospodarstva, Službom za gospodarstvo, 
posavske županije u 2007. godini Hrvatskim stočarskim centrom, HGK-Županijskom 

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u komorom Slavonski Brod
suradnji s Veterinarskom inspekcijom i Veterinarskim Rok dostave: listopad
organizacijama
Rok dostave: travanj 10. Informacija o obavljanju geodetsko-

katastarskih usluga u svrhu izmjere 
4. Informacija o elementarnim nepogodama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

na području Brodsko-posavske županije u Republike Hrvatske u 2007. godini
2007. godini Nositelj izrade: Državna geodetska uprava Područni 

Nositelj izrade: Županijsko povjerenstvo za procjenu ured za katastar Slavonski Brod i Ispostava Nova 
šteta od elementarne nepogode u suradnji s Upravnim Gradiška u suradnji s Upravnim odjelom za 
odjelom za poljoprivredu poljoprivredu
Rok dostave: svibanj Rok dostave: listopad

5. Izvješće o gospodarenju zajedničkim 11. Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za 
lovištima na području Brodsko-posavske poljoprivrednu savjetodavnu službu 
županije u 2007. godini Odsjek Brodsko-posavske županije za 

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 2008. godinu s Planom rada za 2009. 
suradnji s Lovačkim savezom Brodsko-posavske godinu
županije, Zajednicom udruga lovaca Slavonskog Nositelj izrade: HZZPSS- Odsjek Brodsko-posavske 
Broda i Nove Gradiške županije u suradnji s Upravnim odjelom za 
Rok dostave: lipanj poljoprivredu, 

Rok dostave: studeni
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12. Izvješće o radu Hrvatskog stočarskog 4. Izvješće o održavanju i građenju 
centra Stočarske službe Slavonski Brod za županijskih i lokalnih cesta na području 
2008. godinu s Planom rada za 2009. Brodsko-posavske županije u 2007. godini
godinu Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste u suradnji 

Nositelj izrade: HSC - Stočarska služba u suradnji s s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i 
Upravnim odjelom za poljoprivredu zaštitu okoliša
Rok dostave: studeni Rok dostave: ožujak      

13. Informacija o Projektu razvitka ekološke 5. Odluka o raspodjeli sredstava razdjela 5. 
poljoprivrede u sklopu udruge Biopa na Program: Komunalna infrastruktura
području Brodsko-posavske županije za Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 
2008. godinu gospodarstvo i zaštitu okoliša

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u Rok dostave: prvo tromjesečje      
suradnji s Biopom, HZPSS  Odsjek Brodsko-
posavske županije 6. Plan gospodarenja otpadom Brodsko-
Rok dostave: studeni posavske županije

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša

IV.  KOMUNALNO GOSPODARSTVO I Rok dostave: prvo polugodište
ZAŠTITA OKOLIŠA

7.   a) Raspisivanje i objava javnog nadmetanja 
za prikupljanje pismenih ponuda za 

1. Izvješće o radu Upravnog odjela za kupnju 35% dionica temeljnog kapitala 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u "Ceste" d.d. Slavonski Brod u vlasništvu 
2007. godini Brodsko-posavske županije

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno       b) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za 
gospodarstvo i zaštitu okoliša kupnju vlasničkog udjela Brodsko-
Rok dostave: veljača       posavske županije u TD "Ceste" d.d. 

Slavonski Brod
2. Izvješće o intervencijama i provođenju Nositelj izrade: Stručno povjerenstvo u suradnji s 

Plana intervencija u zaštiti okoliša na Upravnim odjelom komunalno gospodarstvo i zaš
području Brodsko-posavske županije u titu okoliša 
2007. godini Rok dostave: a) prvo polugodište

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno          b) drugo polugodište
gospodarstvo i zaštitu okoliša u suradnji sa Struč
nim povjerenstvom za izradu Plana intervencija u 8. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za 
zaštiti okoliša Brodsko-posavske županije pripremu Odluka o zonama sanitarne 
Rok dostave: veljača    zaštite izvorišta u Brodsko-posavskoj 

županiji
3. Izvješće o radu Javne ustanove za Nositelj izrade: Stručno povjerenstvo u suradnji s 

upravljanje zaštićenim prirodnim Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaš
vrijednostima Brodsko-posavske županije titu okoliša 
za 2007. godinu   Rok dostave: prvo polugodište

Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima u suradnji s 9. Aneks ugovora o koncesiji distribucije 
Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i plina na dijelu distribucijskog područja 
zaštitu okoliša Slavonski Brod 
Rok dostave: veljača       Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok dostave: prvo polugodište
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10. Godišnje izvješće koncesionara temeljem zdravstvenih ustanova čiji je osnivač 
Ugovora o koncesiji distribucije plina na Brodsko-posavska županija u prvom 
dijelu distribucijskog područja Slavonski tromjesečju 2008. 
Brod i distribucijskog područja Nova Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Gradiška djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb

Nositelj izrade: Koncesionari "Brod-plin" d.o.o. Rok dostave: siječanj
Slavonski Brod i "Plin projekt" d.o.o. Nova Gradiška 
u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno 2. Odluka o popisu prioriteta za raspored 
gospodarstvo i zaštitu okoliša rashoda za nefinancijsku imovinu Doma 
Rok dostave: prvo polugodište za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod 

za prvo tromjesečje 2008.
11. Prijedlog programa rada i Financijskog Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

plana za 2009. godinu Javne ustanove za djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 
upravljanje zaštićenim prirodnim Rok dostave:  siječanj
vrijednostima Brodsko-posavske županije 

Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje 3. Odluka o kriterijima i mjerilima za 
zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko- utvrđivanje bilančnih prava za 
posavske županije u suradnji s Upravnim odjelom za financiranje minimalnog financijskog 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša standarda javnih potreba osnovnog 
Rok dostave: rujan/listopad školstva u prvom tromjesečju 2008. 

godine
12. Izvješće o izdanim dozvolama za Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

obavljanje županijskog linijskog prijevoza djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
na području Brodsko-posavske županije Rok dostave: siječanj

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša 4. Odluka o kriterijima i mjerilima za 
Rok dostave: listopad utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog 
13. Prijedlog plana održavanja i građenja standarda javnih potreba srednjeg 

županijskih i lokalnih cesta na području školstva u prvom tromjesečju 2008. 
Brodsko-posavske županije u 2008. godini godine

Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste u suradnji Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
zaštitu okoliša Rok dostave: siječanj
Rok dostave: listopad/studeni

5. Odluka o rasporedu sredstava za 
14. Informacija o stanju razminiranosti u decentralizirane funkcije u zdravstvu 

Brodsko-posavskoj županiji između zdravstvenih ustanova Brodsko-
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno posavske županije u prvom tromjesečju 
gospodarstvo i zaštitu okoliša u suradnji s Hrvatskim 2008. 
centrom za razminiranje Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Rok dostave: studeni/prosinac djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb

Rok dostave: siječanj
 

V.  D R U Š T V E N E  D J E L AT N O S T I ,  6. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB financiranja centara za socijalnu skrb 

Brodsko-posavske županije i pomoći za 
podmirenje  troškova  s tanovanja  

1. Odluka o popisu prioriteta za raspored korisnicima koji se griju na drva u prvom 
dodijeljenih sredstava između tromjesečju 2008.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 13. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb financiranja decentraliziranih funkcija 
Rok dostave: siječanj osnovnog školstva za 2008. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
7. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb

financiranja materijalnih rashoda, Rok dostave: ožujak
nefinancijske imovine, hitnih intervencija, 
investicijskog i tekućeg održavanja Doma 14. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod financiranja decentraliziranih funkcija 
u prvom tromjesečju 2008. srednjih škola za 2008. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
Rok dostave: siječanj Rok dostave: ožujak

8.  Zaključak o sufinanciranju udruga 15. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge 
proizašlih iz Domovinskog rata u 2008. tekućeg i investicijskog održavanja 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene osnovnih škola Brodsko-posavske 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb županije u 2008.
Rok dostave: siječanj Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
9. Zaključak o sufinanciranju zdravstvenih, Rok dostave: ožujak

socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i 
organizacija u 2008. 16. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene tekućeg i investicijskog održavanja 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb srednjih  škola Brodsko-posavske županije 
Rok dostave:  siječanj u 2008.

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
10. P r i j e d l o g  o d l u k e  o  p o d r u č n o j  djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb

organiziranosti pregleda umrlih osoba Rok dostave: ožujak
izvan zdravstvenih ustanova i utvrđivanju 
potrebnog broja mrtvozornika 17. Plan rashoda za nabavu proizvedene 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s nefinancijskoj imovini osnovnih škola 
nadležnim zdravstvenim institucijama Brodsko-posavske županije u 2008.
Rok dostave:  prvo polugodište Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
11. Odluka o visini naknade mrtvozornicima Rok dostave: ožujak

za obavljeni pregled umrlih osoba i putnih 
troškova 18. Plan rashoda za nabavu proizvedene 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb nefinancijskoj imovini srednjih škola 
Rok dostave: prvo polugodište Brodsko-posavske županije u 2008.

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
12. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb

za uzimanje i davanje u zakup prostora i Rok dostave: ožujak
opreme u školskim ustanovama

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 19.   a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb financiranja decentraliziranih funkcija za 
Rok dostave: veljača investicijsko ulaganje, investicijsko i 

tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, 
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te informatizaciju zdravstvene djelatnosti Podružnice za povijest Slavonije,
u 2008. godini         Srijema i Baranje Slavonski Brod

     b) Odluka o rasporedu sredstava za d) Zajednice športskih udruga i saveza 
decentralizirane funkcije u zdravstvu Brodsko-posavske županije
između zdravstvenih ustanova Brodsko- e) Zajednice tehničke kulture Brodsko-
posavske županije u 2008. godini posavske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene f) Društva Crvenog križa Brodsko-posavske 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb županije
Rok dostave: ožujak Nositelj izrade: ustanove i zajednice

Rok dostave: ožujak
20.  Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja centara za socijalnu skrb 25. Informacija o dodijeljenim stipendijama 
Brodsko-posavske županije i pomoći za Brodsko-posavske županije za 2008.
podmirenje  troškova  s tanovanja  Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
korisnicima koji se griju na drva u 2008. djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
godini Rok dostave: ožujak

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 26.  Izvješće o radu i financijskom poslovanju 
Rok dostave: ožujak Doma za starije i nemoćne Slavonski Brod 

za  2007. godinu
21. Odluka o kriterijima i mjerilima, te Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe 

načinu financiranja materijalnih Slavonski Brod
rashoda, nefinancijske imovine, hitnih Rok dostave: ožujak
intervencija, investicijskog i tekućeg 
održavanja Doma za starije i nemoćne 27. Izvješće o radu i financijskom poslovanju 
osobe Slavonski Brod u 2008. godini u 2007. godini: 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene - Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Slavonski Brod
Rok dostave: ožujak - Opće bolnice Nova Gradiška

- Doma zdravlja Slavonski Brod
22. Odluka o popisu prioriteta za raspored - Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar 

dodijeljenih sredstava između Nova Gradiška
zdravstvenih ustanova čiji je osnivač - Zavod za javno zdravstvo Brodsko-
Brodsko-posavska županija u 2008. posavske županije

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene - Zdravstvene ustanove "Ljekarne" 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Slavonski Brod
Rok dostave: ožujak/travanj Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
23. Odluka o popisu prioriteta za raspored Rok dostave: ožujak

rashoda za nefinancijsku imovinu Doma 
za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod 28. Informacija o provedbi Nacionalne 
u 2008. godini strategije suzbijanja zlouporabe droga na 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene području Brodsko-posavske županije u 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 2007. godini
Rok dostave: ožujak/travanj Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s 
24. Izvješće o radu u 2007. godini: Povjerenstvom za praćenje provođenja Programa 
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga, 
b) Spomen galerije "Ivan Meštrović" Vrpolje Zavod za javno zdravstvo
c) Hrvat skog  ins t i tu ta  za  pov i j e s t   Rok dostave: travanj
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29. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu Rok dostave: rujan
prava pacijenata u 2007. godini

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 35. Odluka o osnivanju Srednje glazbene škole 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s u Slavonskom Brodu
Povjerenstvom za zaštitu pacijenata Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Rok dostave: svibanj djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb

Rok dostave: nakon pribavljanja potrebnih suglasnosti
30. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku 

dodjele stipendija iz sredstava Proračuna 36. Zaštita spomeničke baštine na području 
Brodsko-posavske županije 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 u suradnji s 
Komisijom za stipendiranje studenata drugim relevantnim institucijama iz područja kulture, 
Rok dostave: svibanj te upravnim tijelima gradova i općina

Rok dostave: rujan
31. Izvješće o prihodima i rashodima 

decentraliziranih funkcija u području 37. Stanje obiteljske medicine u Brodsko-
socijalne skrbi za razdoblje siječanj - posavskoj županiji
lipanj 2008. godine Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Rok dostave: rujan
Rok dostave: rujan

38. Informacija o upisu učenika u srednje 
32. Izvješće o radu i financijskom poslovanju škole Brodsko-posavske županije u 

za razdoblje siječanj - lipanj 2008. godine: školskoj godini 2008./2009.
- Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

Slavonski Brod djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
- Opće bolnice Nova Gradiška Rok dostave: studeni
- Doma zdravlja Slavonski Brod
- Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar 39. Informacija o upisu na Sveučilište i stručne 

Nova Gradiška studije u Brodsko-posavskoj županiji u 
- Zavod za javno zdravstvo Brodsko- ak.god. 2008./2009.

posavske županije Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
- Zdravstvene ustanove "Ljekarne" djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb

Slavonski Brod Rok dostave: studeni
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji sa 40.  a) Program javnih potreba i potrebnih 
zdravstvenim ustanovama sredstava u predškolskom odgoju i 
Rok dostave: rujan naobrazbi za 2009.

       b) Program javnih potreba i potrebnih 
33. Prijedlog mreže osnovnih škola na sredstava u školstvu za 2009.

području Brodsko-posavske županije        c) Program javnih potreba i potrebnih 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene sredstava u zdravstvu za 2009.
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb        d) Program javnih potreba i potrebnih 
Rok dostave: rujan sredstava u socijalnoj skrbi za  2009.

       e) Program javnih potreba i potrebnih 
34. Prijedlog mreže srednjih škola na sredstava u kulturi za 2009.

području Brodsko-posavske županije        f) Program javnih potreba i potrebnih 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene sredstava u športu za 2009.
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb        g) Program ostalih javnih potreba i 
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potrebnih sredstava u području Rok dostave: lipanj
društvenih djelatnosti za 2009.

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 3. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb posavske županije za prvo polugodište 
Rok dostave: studeni 2008. godine

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
41. Programi rada i financijski planovi za Rok dostave: srpanj

2009. godinu:
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod 4. Smjernice za izradu proračuna jedinica 
b) Spomen galerije "Ivan Meštrović" Vrpolje lokalne  i  područne  (reg ionalne)  
c) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim samouprave

prirodnim vrijednostima Brodsko- Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
posavske županije Rok dostave: prvo polugodište

d) Zajednice športskih udruga i saveza 
Brodsko-posavske županije 5. Odluka o izmjenama i dopunama 

e) Zajednice tehničke kulture Brodsko- Proračuna Brodsko-posavske županije za 
posavske županije 2008. godinu

f) Hrvat skog  ins t i tu ta  za  pov i j e s t   Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Rok dostave: po potrebi
Baranje Slavonski Brod

g) Društva Crvenog križa Brodsko-posavske 6. Proračun Brodsko-posavske županije za 
županije 2009. godinu

Nositelj izrade: ustanove i zajednice Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Rok dostave: studeni Rok dostave: studeni  prvo čitanje

                      prosinac  drugo čitanje
42. Program javnozdravstvenih mjera u 

zaštiti pučanstva Brodsko-posavske 
županije za 2009. godinu PROSTORNO PLANIRANJE

Nositelj izrade: Zavod za javno zdravstvo Brodsko-
posavske županije 1. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog 
Rok dostave: prosinac plana Brodsko-posavske županije

Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje
43. Davanje suglasnosti na statute ustanova Rok dostave: siječanj/veljača

čiji je osnivač Brodsko-posavska županija
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 2. Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s uređenje Brodsko-posavske županije
ustanovama čiji je osnivač Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 
Rok dostave: tijekom godine skupštine i Županijskog poglavarstva 

Rok dostave: siječanj/veljača

VI. FINANCIJE 3. Rješenje o imenovanju privremenog 
ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje 

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko- Brodsko-posavske županije
posavske županije za 2007. godinu Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 

 Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije skupštine i Županijskog poglavarstva 
Rok dostave: travanj Rok dostave: prvo tromjesečje 

2. Izvješće o obavljenoj reviziji Županijskog 4. Rješenje o imenovanju predsjednika i 
proračuna za 2007. godinu članova Upravnog vijeća Zavoda za 

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije prostorno uređenje Brodsko-posavske 
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županije IX.
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 
skupštine i Županijskog poglavarstva Ovaj Program bit će objavljen u "Službenom 
Rok dostave: prvo tromjesečje vjesniku Brodsko-posavske županije". 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
EUROPSKE INTEGRACIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Informacija o Akcijskom planu 2007.- Klasa: 022-05/08-01/15
2008. - priprema projekata za program Urbroj: 2178/1-02/08-1
IPA Slavonski Brod, 12. veljače 2008.

Nositelj izrade: Upravni odjel za razvoj i europske 
integracije              PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Rok dostave: travanj                   Danijel Marušić, dr.vet.med.,v.r.

2. Informacija o implementaciji, odnosno 
provedbi Regionalnog operativnog 
programa u Brodsko-posavskoj županiji

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Rok dostave: studeni

17.

VI.
Na  temelju  članka  40.  Zakona  o  

Teme iz Programa rada Županijske skupštine izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  socijalnoj  skrbi  
nositelji izrade materijala dužni su dostaviti ("Narodne  novine"  broj  59/2001.),  članka  1.-5.  
Županijskom poglavarstvu najmanje dva tjedna prije Uredbe  o  načinu  izračuna  iznosa  pomoći  
roka predviđenog Programom rada Županijske izravnanja  za  decentralizirane  funkcije  jedinica  
skupštine. lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  u  

prvom  tromjesečju  2008.  godine,  točke  I-VII.  
Odluke  o  minimalnim  financijskim  standardima  

VII. materijalnih  i  financijskih  rashoda  centara  za  
socijalnu  skrb  i  pomoći  za  podmirenje  troškova  

Pored ovih tema, Županijsko poglavarstvo stanovanja  korisnicima  koji  se  griju  na  drva  u  
razmatrat će i odlučivati i o temama koje nisu prvom  tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne  
sadržane u ovom Programu, a proizlaze iz Programa novine"  br.  127/07.)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-
rada Županijske skupštine, kao i o drugim pitanjima iz posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
svoje nadležnosti na prijedlog ovlaštenih posavske  županije",  9/06-pročišćeni  tekst  i  
predlagatelja. 23/07.),  Županijsko  poglavarstvo  na  58.  sjednici  

 održanoj  12.  veljače  2008.  godine,  donosi

VIII. ODLUKU

Ovisno o potrebama koje se budu javljale o  kriterijima,  mjerilima  i  načinu  financiranja  
donošenjem novih propisa i aktualnim problemima centara  za  socijalnu  skrb  Brodsko-posavske  
koje u trenutku donošenja Programa nije bilo moguće županije  i  pomoći  za  podmirenje  troškova  
planirati, Program se može mijenjati i dopunjavati. stanovanja  korisnicima  koji  se  griju  na  drva  

u  prvom  tromjesečju  2008.  godine
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Članak  1. Članak  3.

Ovom  Odlukom  utvrđuju  se  kriteriji,  Kriterij  za  materijalne  i  financijske  
mjerila  i  način  financiranja  centara  za  socijalnu  rashode  je  broj  radnika  zaposlenih  u  Centru.
skrb  u  Brodsko-posavskoj  županiji  ("Slavonski  Mjerilo  je  prosječni  mjesečni  iznos  po  
Brod  i  Nova  Gradiška)  i  pomoći  za  podmirenje  radniku.
troškova  stanovanja  korisnicima  koji  se  griju  na  Minimalni  fianncijski  standard  materijalnih  
drva  u  prvom  tromjesečju  2008.  godine. i  financijskih  rashoda  Centara  za  socijalnu  skrb  u  

prvom  tromjesečju  2008.  godine,  sukladno  
stavcima  1. i 2.  ovog  članka,  u  Brodsko-posavskoj  

Članak  2. županiji  iznosi:

Brodsko-posavska  županija  za  Centre  za  
socijalnu  skrb  (Slavonski  Brod  i  Nova  Gradiška)  
koji  imaju  sjedište  na  njenom  području  osigurava  
sredstva  za  materijalne  i  financijske  rashode  
centara  za  socijalnu  skrb.

Materijalni  rashodi  centra  za  socijalnu  
skrb  su:

- naknade  troškova  zaposlenima  (službena  
putovanja,  rad  na  terenu  i  odvojeni  život,  
stručno  usavršavanje  zaposlenika),

- rashodi  za  materijal  i  energiju  (uredski  
materijal  i  ostali  materijalni  rashodi,  
materijal  i  sirovine,  energija,  materijal  i  
dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  
održavanje,  sitni  inventar  i  auto  gume), Članak  4.

- rashodi  za  usluge  (usluge  telefona,  pošte  i  
prijevoza,  usluge  tekućeg  i  investicijskog  Brodsko-posavska  županija  osigurava  
održavanja,  usluge  promidžbe  i  sredstva  za  pomoć  za  podmirenje  troškova  
informiranja,  komunalne  usluge,  zakupnine  stanovanja  korisnicima  koji  se  griju  na  drva.
i  najamnine,  zdravstvene  usluge,  Kriterij  za  izdatke  pomoći  za  podmirenje  
intelektualne  i  osobne  usluge,  računalne  troškova  stanovanja  korisnicma  koji  se  griju  na  
usluge  i  ostale  usluge), drva  je  broj  korisnika  planiran  u  2007.  godini.

- ostali  nespomenuti  rashodi  poslovanja,  Mjerilo  je  iznos  od  950,00 kuna  po  
naknade  za  rad  predstavničkih  izvršnih korisniku   pomoći  za  podmirenje  troškova  
tijela  povjerenstava  i  slično  (premije stanovanja  korisnicima  koji  se  griju  na  drva.
osiguranja,  reprezentacija,  članarine  i  Minimalni  financijski  standard  izdataka  
ostali  nespomenuti  rashodi  poslovanja). pomoći  za  podmirenje  troškova  stanovanja  

korisnicima  koji  se  griju  na  drva  u  prvom  
Financijski  rashodi  su: tromjesečju  2008.  godine,  sukladno  stavcima  1., 2.  

i 3.  ovog  članka  u  Brodsko-posavskoj  županiji  
- ostali  financijski  rashodi  (bankarske  usluge  iznosi:

i  usluge  platnog  prometa,  negativne  
tečajne  razlike  i  valutna  klauzula,  zatezne  BPŽ      Broj Iznos u 1. tromjesj.
kamate  i  ostali  nespomenuti  financijski  2008. godine
rashodi).

-općine i gradovi    3.600 853.200,00 kn

Centri za
socijalnu
skrb

CZSS 
Slavonski
Brod

CZSS
Nova
Gradiška

BPŽ

Broj
zaposlenih

38

27

65

Prosječni
mjesečni

izdatak
po radniku

2.241,00 kn

2.241,00 kn

2.241,00 kn

Materijalni
i financijski
rashodi u I.

tromjes. 2008.

255.474,00 kn

181.521,00 kn

436.995,00 kn
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Članak  5. Klasa  :  550-01/08-01/1
Urbroj:  2178/1-02/08-1

Minimalni  financijski  standardi  utvrđeni  u  Slavonski  Brod,  12.  veljače  2008.
članku  3.  i  4.  ove  Odluke  čine  osnovisu  za  
izračun  potpora  izravnanja  za  decenztralizirane          Predsjednik  Poglavarstva
funkcije  Brodsko-posavske  županije,  u  skladu  sa         Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.
Zakonom  o  financiranju  jedinica  lokalne  i  
područne  (regionalne)  samouprave.

Članak  6.
18.

Sredstva  iz  članka  3.  ove  Odluke  
Brodsko-posavska  županija  dužna  je  rasporediti  
Centrima  za  socijalnu  skrb  Slavonski  Brod  i  Nova  Na  temelju  članka  40.  Zakona  o  
Gradiška,  a  sredstva  iz  članka  4.  jedinicama  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  socijalnoj  skrbi  
lokalne  samouprave  na  svom  području. ("Narodne  novine"  broj  59/2001.),  članka  1.-5.  

Uredbe  o  načinu  izračuna  pomoći  izravnanja  za  
dcentralizirane  funkcije  jedinica  lokalne  i  

Članak  7. područne  (regionalne)  samouprave  u  prvom  
tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne  novine"  broj  

Prijenos  sredstava  za  pomoć  za  127/2007.),  točke  I.-IX.  Odluke  o  minimalnim  
podmirenje  troškova  stanovanja  korisnicma  koji  se  financijskim  standardima  za  decentralizirano  
griju  na  drva  obavljat  će  se  na  temelju  posebnog  financiranje  domova  za  starije  i  nemoćne  osobe  u  
zahtjeva  korisnika-jedinice  lokalne  samouprave. prvom  tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne  

novine"  broj  127/2007.),  te  članka  45.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  

Članak  8. Brodsko-posavske  županije"  broj  9/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07.),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  58.  

Na  temelju  točke  VII.  Odluke  o  sjednici  održanoj  12.  veljače  2008.  donijelo
minimalnim  financijskim  standardima  materijalnih  
i  financijskih  rashoda  centara  za  socijalnu  skrb  i  ODLUKU
pomoći  za  podmirenje  troškova  stanovanja  
korisnicima  koji  se griju  na  drva  u  prvom  o  kriterijima,  mjerilima,  te  načinu  
tromjesečju  2008.  godine  Brodsko-posavska  financiranja  Doma  za  starije  i nemoćne  osobe  
županija  dužna  je  izvješćivati  resorno  Ministarstvo  Slavonski  Brod  u  prvom  tromjesečju  
o  utrošenim  sredstvima  krajnjih  korisnika,  za  2008.  godine
razdoblje  siječanj-ožujak,  u  skladu  s  Uredbom  o  
računovodstvu  Proračuna  i  Pravilnikom  o  
financijskom  izvješćivanju  u  proračunskom  I.
računovodstvu.

Ovom  Odlukom  utvrđuju  se  kriteriji  i  
mjerila,  te  način  financiranja  rashoda  Doma  za  

Članak  9. starije  i  nemoćne  osobe  Slavonski  Brod  (u  
daljnjem  tekstu:  Dom)  u  prvom  tromjesečju  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  2008.,  a  koje  čine:
donošenja,  a  objavit  će  se u  "Službenom v jesniku  
Brodsko-posavske  županije". - rashodi  za  zaposlene

- materijalni  rashodi
- rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine.
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II. Dom  ostvari  naplatom  cijene  skrbi  izvan  vlastite  
obitelji,  temeljem  ugovora  o  skrbi  izvan  vlastite  

Odlukom  o  minimalnim  financijskim  obitelji  između  Doma  i  korisnika,  odnosno  
standardima  za  decentralizirano  financiranje  obveznika  plaćanja  cijene  skrbi  izvan  vlastite  
domova  za  starije  i  nemoćne  osobe  u  prvom  obitelji  ili  rješenja  Centra  za  socijalnu  skrb,  
tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne  novine"  broj  ostalih  usluga  ili  na  drugi  način.
127/2007.)  planirana  sredstva  za  Dom  su:

I Ukupni  rashodi  u  iznosu  od: IV.
2.932.500,00

Rashodi  za  zaposlene  su:
Od  čega  za:

- plaće,
1. rashode  za  zaposlene 1.507.000,00 - ostali  rashodi  za  zaposlene,
2. materijalne  i  financijske - doprinosi  na  plaće.

rashode 1.193.000,00
3. nabavu  nefinancijske Mjerila  za  financiranje  rashoda  za  

imovine    195.000,00 zaposlene  utvrđuju  se  prema  broju  zaposlenih,  
4. hitne  intervencije, odnosno  po  korisniku  (stalnog  smještaja,  

investicijskog  i  tekućeg korigiranog  koeficijenta  od  20%  za  korisnike  
održavanja  objekata,  prostora, pomoći  i  njege  u  kući  i  dostave  pripreme  obroka  
opreme  i  vozila       37.500,00 za  vanjske  korisnike).

II. Planirani  vlastiti  prihodi  u  iznosu  od: V.
1.925.000,00

Materijalni  rashodi  Doma  su:

III. Razlika  sredstava  između  ukupnih  prihoda  - naknade  troškova  zaposlenicima  (službena  
i  planiranih  vlastitih  prihoda putovanja,  naknada  za  prijevoz,  rad  na  
1.007.500,00 terenu  i  odvojeni  život,  stručno  

usavršavanje  zaposlenika),
III. - rashodi  za  materijal  i  energiju  (uredski  

materijal  i  ostali  materijalni  rashodi,  
Razlika  sredstava  između  ukupnih  rashoda  materijali  i  sirovine,  energija,  materijal  i  

i  vlastitih  prihoda  osigurava  Brodsko-posavska  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  
županija  u  Proračunu  za  2008.  godinu  u  ukupnom  održavanje,  sitni  inventar  i  auto  gume),
iznosu  od  1.007.500,00 kuna  i  to  za: - rashodi  za  usluge  (usluge  telefona,  pošte  i  

prijevoza,  usluge  tekućeg  i  investicijskog  
- plaće,  materijalne  i održavanja,  usluge  promidžbe  i  

financijske  rashode 775.000,00 informiranja,  komunalne  usluge,  zakupnine  
- rashode  za  nabavu i  najamnine,  zdravstvene,  intelektualne  i  

nefinancijske  imovine 195.000,00 osobne  usluge,  računalne  usluge  i  ostale  
- hitne  intervencije, usluge),

investicijsko  i  tekuće  - ostali  nespomenuti  rashodi  poslovanja  
održavanje  objekata, (premije  osiguranja,  reprezentacije,  
prostora  i  vozila, članarine  i  ostali  nespomenuti  rashodi  
te  nabavu  opreme   37.500,00 poslovanja),

- ostali  financijski  rashodi  (bankarske  usluge  
Vlastiti  prihod  Doma  je  prihod  kojeg  i  usluge  platnog  prometa,  negativne  
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tečajne  razlike  i  valutna  klauzula,  zatezne  za  društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb  
kamate  i  ostali  nespomenuti  financijski  do  5.  u  mjesecu  za  protekli  mjesec.
rashodi).

Kriteriji  za  financiranje  materijalnih  i  VIII.
financijskih  rashoda  utvrđuju  se  prema  broju  
korisnika  Doma. Doznaka  sredstava  za  nabavu  

Mjerila  za  financiranje  materijalnih  i  nefinancijske  imovine,  hitne  intervencije,  
financijskih  rashoda  utvrđuju  se  po  korisniku. investicijsko  i  tekuće  održavanje  objekata,  

prostora  i  vozila,  te  opreme  izvršava  se  na  
temelju  dokumentacije  o  provedenom  postupku,  

VI. dostavljenih  ovjerenih  računa  o  nabavi  roba  i  
ovjerenih  privremenih  i  okončanih  situacija  za  

Rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine  su: izvršene  radove.
Dom  dostavlja  zahtjev  i  dokumentaciju  iz  

- materijalna  imovina - prirodna  bogatstva prethodnog  stavka  Upravnom  odjelu  za  društvene  
(zemljište), djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb.

- građevinski  objekti,
- postrojenja  i  oprema,
- prijevozna  sredstva, IX.
- plemeniti  metali  i  ostale  pohranjene  

vrijednosti, Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
- rashodi  za  dodatna  ulaganja  na  donošenja,  a  objavit  će  se u  "Službenom v jesniku  

nefinancijskoj  imovini. Brodsko-posavske  županije".

Kriteriji  za  financiranje  rashoda  Klasa  :  550-01/08-01/2
nefinancijske  imovine  utvrđuju  se  prema: Urbroj:  2178/1-02/08-1

Slavonski  Brod,  12.  veljače  2008.
1. Pravilniku  o  vrsti  doma  za  djecu  i  doma  

za  odrasle  osobe  i  njihovoj  djelatnosti,  te          Predsjednik  Poglavarstva
uvjetima  glede  prostora,  opreme  i         Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.
potrebnih  stručnih  i  drugih  djelatnika  
doma  socijalne  skrbi,

2. Stanju  prostora  i  opreme  prema intenzitetu  
ulaganja  u  prethodnim  godinama,  te  
ulaganju  po  korisniku.

19.
Mjerila  za  financiranje  rashoda  za  

nefinancijsku  imovinu  utvrđuju  se  po  korisniku.
Temeljem  članka  3.  Uredbe  o  načinu  

izračuna  iznosa  pomoći  izravnanja  za  
VII. decentralizirane  funkcije  jedinica  lokalne  i  

područne  (regionalne)  samouprave  u  prvom  
Doznaka  sredstava  za  Dom  za  rashode  tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne  novine"  

poslovanja  izvršava  se  na  temelju  zahtjeva,  127/2007.),  točke  IV.  Odluke  o  minimalnim  
mjesečnog  izvještaja  ustanove  o  stvarno  nastalim  financijskim  standardima  za  decentralizirane  
rashodima  za  protekli  mjesec  i  stvarno  ostvarenim  funkcije  za  zdravstvene  ustanove  u  prvom  
vlastitim  prihodima  za  protekli  mjesec. tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne  novine"  

Dom  je  obvezan  zahtjev  i  dokumentaciju  127/2007.)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
iz  prethodnog  stavka  dostaviti  Upravnom  odjelu  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
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županije",  br.  9/06. - pročišćeni  tekst  i  23/07.),  III.
Županijsko  poglavarstvo  na  58.  sjednici  održanoj  
12.  veljače  2008.  godine,  donijelo  je Investicijsko  ulaganje  obuhvaća  rashode  za  

nabavu  proizvedene  dugotrajne  imovine.
ODLUKU Investicijsko  održavanje  obuhvaća  dodatne  

ulaganje  u  nefinancijsku  imovinu  zdravstvenih  
o  kriterijima,  mjerilima,  načinu  financiranja  i  ustanova  kojim  se  produžuje  vijek  uporabe,  

rasporedu  decentraliziranih  funkcija  u  povećava  kapacitet,  mijenja  namjena  ili  znatno  
zdravstvu  u  prvom  tromjesečju  2008.  na  poboljšavaju  funkcionalna  svojstva  nefinancijske  

području  Brodsko-posavske  županije imovine.

I. IV.

Ovom  Odlukom  utvrđuju  se  kriteriji,  Kriteriji  za  financiranje  zdravstvenih  
mjerila,  način  financiranja  i  raspored  minimalnih  ustanova  iz  točke  1.  ove  Odluke  su:
financijskih  standarda  za  zdravstvene  ustanove  u  
prevom  tromjesečju  2008.  na  području  Brodsko- - broj  i  veličina  objekata  u  kojima  se  
posavske  županije  (u  daljnjem  tekstu:  Županija)  obavlja  zdravstvena  djelatnost  pojedine  
za  sljedeće  namjene: ustanove,

- broj  osiguranih  osoba  koje  se  liječe  u  
- investicijsko  ulaganje  u  prostor,  pojedinoj  zdravstvenoj  ustanovi,

medicinsku  i  nemedicinsku  opremu  i  - stanje  medicinske  opreme  zdravstvenih  
prijevozna  sredstva  zdravstvenih  ustanova, ustanova,

- investicijsko  i  tekuće  održavanje  prostora,  - stanje  zgrada  unutar  pojedine  zdravstvene  
medicinske  i  nemedicinske  opreme  i  ustanove.
prijevoznih  sredstava  zdravstvenih  
ustanova, Korektivni  kriteriji  su:

- informatizaciju  zdravstvene  djelatnosti.
- ulaganja  u  zdravstvenu  ustanovu  (prostor,  

medicinsku  i  nemedicinsku  opremu  i  
II. prijevozna  sredstva)  iz  drugih  izvora  

financiranja  u  2007.  godini
Sredstva  za  decentralizirane  funkcije  za  - ulaganja  u  prethodnim  godinama.

zdravstvene  ustanove  u  Brodsko-posavskoj  
županiji  za  prvo  tromjesječje  2008.  utvrđena  su  
Odlukom  o  minimalnim  financijskim  standardima  V.
za  decentralizirane  funkcije  za  zdravstvene  
ustanove  u  prvom  tromjesečju  2008.  godine  Mjerila  za  utvrđivanje  prava  na  bilančne  
("Narodne  novine",  br.  127/2007.)  u  ukupnom  troškove  iz  ove  Odluke  čini  opseg  djelatnosti  
iznosu  od  4.301.216,00 kuna  i  to  za: svake  zdravstvene  ustanove  ugovoren  u  osnovnom  

zdravstvenom  osiguranju  s  Hrvatskim  zavodom  za  
- investicijsko  i  tekuće  održavanje zdravstveno  osiguranje.

338.160,00 kuna
- investicijsko  ulaganje VI.

3.963.056,00 kuna.
Raspored  sredstava,  primjenom  kriterija  i  

mjerila  iz  točki  IV.  i  V.  ove  Odluke,  te  utvrđenog  
popisa  prioriteta  zdravstvene  ustanove,  utvrđuje  se  
kako  slijedi:
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VII. 20.

Zdravstvenim  ustanovama  iz  točke  VI.  
sredstva  će  se  doznačavati  na  temelju  
dostavljenog  zahtjeva  i  dokumentacije  o  
provedenom  postupku,  dostavljenih  ovjerenih  
računa  o  nabavi  roba  i  ovjerenih  privremenih  i  
okončanih  situacija  za  izvršene  radove.

Zdravstvene  ustanove  dužne  su  zahtjev  i  
dokumentaciju  iz  prethodnog  stavka  ove  točke  
dostaviti  Upravnom  odjelu  za  društvene  
djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb  do  5.  u  
mjesecu.

Zdravstvene  ustanove  obvezuju  se  
doznačena  sredstva  namjenski  utrošiti.

VIII.

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

Klasa  :  550-01/08-01/3 o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
Urbroj:  2178/1-02/08-1 bilančnih prava za financiranje minimalnog 
Slavonski  Brod,  12.  veljače  2008. financijskog standarda javnih potreba srednjih 

škola  u  prvom  tromjesečju 2008. godine
        Predsjednik  Poglavarstva

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

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila 
za  utvrđivanje  bilančnih  prava  za financiranje 

Temeljem članka  4.   Uredbe  o  načinu  
izračuna  iznosa  pomoći  i  izravnanja  za  
decentralizirane  funkcije  jedinica  lokalne  i  
područne  (regionalne)  samouprave  u  prvom  
tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne  novine"  
127/07),  Odluke  o  kriterijima  i  mjerilima  za  
utvrđivanje  bilančnih  prava  za  financiranje  
minimalnog  financijskog  standarda  javnih  potreba  
srednjih  škola  i  učeničkih  domova  u  prvom  
tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne  novine"  broj  
127/07)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  9/06,  23/07 - pročišćeni  tekst),  
Županijska  skupština  Brodsko-posavske  županije  
na  svojoj  58.  sjednici  održanoj  12.  veljače  2008.  
godine  donijela  je

Zdravstvena  ustanova

Opća  bolnica  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod

Opća  bolnica  Nova  Gradiška

Dom  zdravlja  Slavonski  Brod

Dom  zdravlja  "Dr.  Andrija  Štampar"  Nova  Gradiška

Zavod  za  javno  zdravstvo Brodsko-posavske  županije

UKUPNO:

Investicijsko
i  tekuće

održavanje

0,00

0,00

200.000,00

138.160,00

0,00

338.160,00

Investicijsko
ulaganje

2.515.000,00

877.800,00

307.794,00

202.462,00

60.000,00

3.963.056,00

Ukupno

2.515.000,00

877.800,00

507.794,00

340.622,00

60.000,00

4.301.216,00
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minimalnog  financijskog  standarda  javnih  4. Industrijsko-obrtnička  
potreba  srednjih  škola  na  području  Brodsko- škola  Sl. Brod 908 37
posavske  županije  u  prvom  tromjesečju  2008.  
godine  u  okviru  bilančnih  sredstava,  temeljem  5. Tehnička  škola  
Odluke  o  kriterijima  i  mjerilima  za  utvrđivanje  Slav.  Brod 831 30
bilančnih  prava  za  financiranje  minimalnog  
financijskog  standarda  javnih  potreba  srednjih  6. Ekonomsko-birotehnička
škola  i  učeničkih  domova  u  prvom  tromjesečju   škola Slav. Brod 682 23
2008.  godine  ("Narodne  novine"  broj  127/07.). 

7. Srednja  medicinska  
Ova Odluka će se provoditi sukladno  škola  Slav.  Brod 409 14

uvodno  navedenoj  Odluci  Vlade  Republike  
Hrvatske  o  kriterijima  i  mjerilima  za  8. Gimnazija  Nova  
osiguravanje  minimalnog  financijskog  standarda   Gradiška 442 16
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u  
prvom  tromjesečju  2008. godine. 9. Industrijsko-obrtnička  

škola  Nova Gradiška 622 23

Članak. 2. 10. Elektrotehnička  škola  
Nova  Gradiška 320 12

Sukladno  Odluci  o  kriterijima  i  mjerilima  
za  utvrđivanje  bilančnih  prava  za  financiranje  11. Klasična  gimnazija 
minimalnog  financijskog  standarda  javnih  Fra  Marijan Lanosović  s.p.j.  
potreba  srednjih  škola  i  učeničkih  domova  u Slav.  Brod 259 8
prvom  tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne  _______________________________
novine"  broj  127/07)  utvrđena  su  ukupna  
bilančna  sredstva  za  Brodsko-posavsku  županiju  UKUPNO: 7.127 266
u prvom  tromjesečju  2008.  godine  za  srednje  
školstvo  u  iznosu  od

Odlukom  Ministarstva  znanosti,  
3.937.590,00 kune obrazovanja  i  športa  sredstva  za  financiranje  

javnih  potreba  Klasične  gimnazije  fra  Marijana  
Navedena  sredstva  namijenjena  su  za  Lanosovića  s  pravom  javnosti  Slavonski  Brod  

financiranje  minimalnog  financijskog standarda  osiguravaju  se  u  Proračunu  Brodsko-posavske  
javnih  potreba  srednjeg  školstva  u  srednjim  županije.
školama  nad  kojima  Brodsko-posavska  županija  
ima  osnivačka  prava  prema  sljedećem  popisu: Osnivač  Klasične  gimnazije  fra  Marijana  

Lanosovića  Slav.  Brod, je  Hrvatska  franjevačka  
Rb Naziv Broj Broj provincija  Svetog  Ćirila  i  Metoda,  Zagreb.

učenika odjela
2007/08 2007/08

Članak. 3.
1. SŠ  M.A. Reljkovića  

Slav.  Brod 909 34 Za osiguranje minimalnog financijskog 
standarda srednjeg školstva i učeničkih domova  u  

2. Obrtnička  škola  prvom  tromjesečju  2008.  godine   osiguravaju se 
Slav.  Brod 677 33 sredstva za sljedeće  rashode:

3. Gimnazija  "M. Mesić"  1. materijalne  i financijske  rashode
Slav.  Brod 1068 36 srednjeg školstva nužne za realizaciju 
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n a s t a v n o g  p l a n a  i  p r o g r a m a  opreme,  i to: održavanje software, popravak 
srednjoškolskog obrazovanja računala, potrošni materijal i sl
Ukupni  iznos  u  prvom  tromjesečju  2008.  - nužne staklarske usluge 
godine:   2.928.950,00  kuna - izdaci za čuvanje objekta

- izdaci za korištenje   vlastitog prijevoznog 
2. rashode      za   nabavu   proizvedene   sredstva (registracija, servisi, benzin i dr.)

dugotrajne   imovine   i   dodatna ulaganja na  - ostali tekući izdaci koji su nužni za 
nefinancijskoj imovini ostvarivanje nastavnog plana i  programa 
Ukupni  iznos  u  prvom  tromjesečju  2008.  rada škole
godine: 771.560,00 kuna

3. rashodi  za    materijal,   dijelove    i   usluge  Kriteriji za utvrđivanje bilančnih prava za 
tekućeg   investicijskog  održavanja financiranje materijalnih i financijskih rashoda iz 
Ukupni  iznos  u  prvom  tromjesečju  2008.  stavka l ovog članka  u  prvom  tromjesečju  2008.  
godine: 237.080,00 kuna. godine  su:

- cijena po učeniku u iznosu od 15,00 kuna
Članak. 4. - cijena po razrednom odjelu u iznosu od 

250,00 kuna
Srednjim školama nad  kojima Brodsko- - cijena po srednjoj školi u iznosu od 2.500,00 

posavska županija ima osnivačka prava, odobravaju kuna mjesečno
se financijska sredstva za materijalne i financijske - za   korištenje   i   održavanje   informatičke   
rashode prema sljedećim kriterijima: opreme 50,00 kuna  po računalu  mjesečno

1. KRITERIJ BROJA UČENIKA, BROJA 
RAZREDNIH ODJELA UKUPNO ZA Postupak izvršenja navedenih izdataka
ŠKOLU I BROJU RAČUNALA  za 
sljedeće  vrste troškova: Sredstva za navedene izdatke, isplaćuju se 

mjesečno do 1/12 Financijskog plana škole, 
- uredski materijal, materijal za nastavu i temeljem naloga Upravnog odjela za  društvene 

pedagošku dokumentaciju,  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb.
- komunalne  usluge i naknade 
-  usluge HT-s (telefonski, telefaks troškovi i 

poštarina) 2. KRITERIJ  STVARNIH RASHODA  za  
- pedagoška   i  druga   obvezatna   periodika,  sljedeće vrste troškova:

časopisi  prema    uputi  Ministarstva
 znanosti, obrazovanja i športa - energenti za grijanje, rasvjetu i pogon škole
- izdaci za nabavu pribora  za izvođenje - otklanjanje nedostataka  utvrđenih po 

nastavnih planova i programa, nabavu ovlaštenim pravnim osobama i upravnim 
sitnog inventara i sredstava zaštite na radu tijelima (inspekcijski nalazi)  

- seminari, stručna literatura i časopisi - nastavni materijal učenika strukovnih škola
- bankarske usluge i zatezne kamate, te usluge - pedagoška dokumentacija

FINA-e intelektualne usluge, usluge - natječaj za upis učenika u prvi razred srednje 
studentskog  servisa škole

- reprezentacija - zdravs tveno os iguran je  učen ika i   
- dnevnice i izdaci putovanja na službenom zdravstveni   pregledi  zaposlenika škole

putu -  zakupnine prostora i opreme za realizaciju 
- izdaci   za   stručno   usavršavanje,   a prema  nastave

p r o g r a m u  M i n i s t a r s t v a  z n a n o s t i ,   - prijevoz zaposlenika za dolazak na posao i 
obrazovanja  i  športa odlazak s posla

- povećani troškovi   za  korištenje  računalne - osiguranje  imovine
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Navedeni troškovi plaćaju se prema kriteriju Sredstva za plaćanje izdataka za električnu 
stvarnog izdatka,  i to po  ispostavljenim računima energiju, drva i ugljen, odnosno energente koje 
dobavljača za isporučenu robu i usluge na teret isporučuju dobavljači Županija doznačava na žiro-
naručitelja-škole, a koji moraju biti ovjereni od račun škole, na temelju kopija računa dobavljača. 
ravnatelja škole. Škola je dužna po primljenim sredstvima od 

Naznačeni izdaci se isplaćuju prema Županije u roku od dva dana ta sredstva doznačiti na 
ovjerenim preslikama računa dobavljača koji glase žiro-račune tih dobavljača.
na školu.

Postupak izvršenja izdataka - po kriteriju 
stvarnog troška Članak  7.

Dokumentaciju o izdacima koji se 
financiraju po kriteriju stvarnog troška škola Nastavni materijal
dostavlja Županiji  - Upravnom odjelu za društvene 
djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb, na način Izdatke za nastavni materijal škola iskazuje i 
utvrđen u ovoj Odluci. dostavlja Upravnom  odjelu  za  društvene  

djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb u okviru 
tablice mjesečnih ukupnih troškova s preslikama 

Članak  5. računa.
Financijsko praćenje ovoga izdatka realizira 

Prijevoz  radnika se prema broju učenika koji praktičnu nastavu izvode 
u  š k o l s k i m  r a d i o n i c a m a ,  k a b i n e t i m a  i  

Izdatke za prijevoz radnika na posao i s posla laboratorijima.
škola iskazuje Upravnom odjelu za društvene Sredstva za nastavni materijal prema 
djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb na tablici: područjima rada, kako slijedi:
PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA najkasnije do 25. u 
tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. a) s t ro ja rs tvo ,  s t ro ja rska energe t ika ,  

mehanika, zdravstvo (medicinska sestra), 
Rashodi za prijevoz radnika srednjih škola graditeljstvo,obrada drva, tekstil koža, 

podmiruju se u skladu s Kolektivnim ugovorom za prehrana, osobne usluge- najviše do 10,00 
službenike  i  namještenike  u  javnim  službama  kuna po učeniku
("Narodne  novine"  broj  84/07.). b) elektrotehnika,  ugostiteljstvo  (konobar),  

poljoprivreda i šumarstvo, veterina,    
promet -    najviše    do    15,00    kuna

Članak  6. mjesečno po učeniku
c) ugostiteljstvo    (kuhar,  slastičar), djeca s 

Energenti teškoćama  u razvoju - najviše do 20,00 kuna 
mjesečno po učeniku

Izdaci  za. energente .koje  škola koristi  za  
grijanje,   pogon  školskih  postrojenja i rasvjetu,  Ako učenici izrade praktični dio završnog 
škola iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih ispita u  školskim radionicama, kabinetima i 
troškova, koju s preslikama ovjerenih računa laboratorijima, školi se priznaje trošak za
dobavljača, dostavlja Upravnom  odjelu  za  materijal za taj dio završnog ispita. Najveći iznos 
društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb koji se može priznati školi  po toj osnovi. a po 
do 10. u .mjesecu za prethodni mjesec. dostavljenoj preslici računa je umnožak broja 

Škola ima obvezu   radi uspoređivanja s učenika koji  su izradili praktični dio završnog ispita 
planom, voditi evidenciju   o utrošenim količinama i dvostruke cijene odgovarajućeg   područja  rada.
energenata po vrstama, a naručivanje  vršiti uz 
prethodnu suglasnost Upravnog  odjela  za  Sredstva u navedenim iznosima osiguravaju 
društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb. se samo u sklopu raspoloživih sredstava. Ovi izdaci 

mogu se obračunavati i iskazivati samo za vrijeme 
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obavljanja praktične nastave. Članak  10.

Zdravstveno  osiguranje  učenika
Članak  8. 

Izdatke  za  zdravstveno  osiguranje  
Zakupnine za zakupljeni prostor i opremu učenika,  škola  iskazuje  i  dostavlja  Upravnom  

odjelu  za  društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  
Izdatke za zakupnine za zakupljeni prostor socijalnu  skrb  u  okviru  tablice  mjesečnih  

škola iskazuje Upravnom  odjelu  za  društvene  ukupnih    troškova  s  preslikama  računa.
djelatnosti,   zdravstvo  i  socijalnu  skrb u okviru 
tablice mjesečnih ukupnih troškova s ovjerenom 
preslikom računa. Članak  11.

Za ove izdatke škola treba prije zaključenja 
ugovora o uzimanju  u zakup prostora ili opreme Osiguranje  imovine
zatražiti suglasnost Županije - Upravnog  odjela  za  
društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb, Škola  zaključuje  ugovor  s  osiguravajućim  
prema Odluci o uvjetima i kriterijima za uzimanje i društvom,  sukladno  odredbama  Zakona  o  javnoj  
davanje u zakup prostora i opreme u školskim nabavi.
objektima Brodsko-posavske županije ("Službeni  Izdatke  za  osiguravanje  imovine  škola  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije" 13/02). iskazuje  i  dostavlja  Upravnom  odjelu  za  

Izdatke za uzimanje u zakup prostora i društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb  
opreme    škola iskazuje    i   dostavlja   Upravnom u  okviru  mjesečnih  ukupnih  troškova  s  preslikom  
odjelu   za   društvene   djelatnosti,  zdravstvo  i  računa.
socijalnu  skrb   u   okviru   tablice      mjesečnih 
ukupnih troškova s preslikama računa .

Članak  12.

Članak   9. Hitne  intervencije

Pedagoška dokumentacija za početak i  kraj školske Potrebe  za  opravdanim  financijskim  
godine sredstvima  za  propisane  kontrole  radnog  

prostora,  instalacija  i  psotrojenja,  rashode  nastale  
Izdatke za pedagošku dokumentaciju za zbog  otklanjanja  nedostataka  utvrđenih  

početak i kraj školske godine škola iskazuje i inspekcijskim  nalazom,  bojenje  zidova,  škola  
dostavlja Upravnom  odjelu  za  društvene  realizira  uz  suglasnost  Upravnog  odjela  za  
djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb u okviru društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb.
tablice mjesečnih ukupnih troškova s preslikama 
računa. U  izdatke  otklanjanja  nedostataka  

Škola naručuje pedagošku dokumentaciju utvrđenih  inspekcijskim  nalazom  priznaju  se:
za početak i kraj školske godine kod odabranog 
dobavljača, a  prema  Pravilniku  o  obrascima  i  - ispitivanje  hidrantske  mreže,
sadržaju  pedagoške  dokumentacije  i  evidencije  o  - periodični  pregled  i  kontrolno  ispitivanje,  
učenicima  u srednjim  školama  i  učeničkim  te  servisiranje  vatrogasnih  aparata,
domovima  ("Narodne  novine"  broj  47/96;  Glasik,  - ispitivanje  aparata  i  oruđa  s  povećanim  
10/96.). opasnostima,

- pregled  ispravnosti  kotlovnica  i  ostalih  
sustava  centralnog  grijanja  prije  početka  
sezone  grijanja,

- ispitivanje  električnih  instalacija,
- ispitivanje  gromobranskih  instalacija,
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- izrada  procjene  opasnosti  i  odgovarajućih  Sredstva  za  materijal,  dijelove  i  usluge  
planova  prema  propisima  kojima  se  investicijskog  održavanja  škola  raspoređivat  će  
regulira  zaštita  na  radu  i  zaštita  od  se  prema  Planu  rashoda  za  materijal,  dijelove  i  
požara. usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja  

srednjih  škola  Brodsko-posavske  županije  za  
Školama  se  priznaju  izdaci  za  tekuće  prvo  tromjesječje  2008.  godine  u  kojem  su  

održavanje  koje  se  odnosi  na  popravak  kvarova  specificirane  škole,  namjene  i  iznosi  sredstava.
koji  se  ne  mogu  planirati,  a  nužni  su  radi  Redoslijed  prioriteta  u  izvođenju  
održavanja  sredstava  rada  i  opreme  i  osiguranja  investicijskih  radova  na  školskim  objektima  u  
pretpostavki  za  redovito  funkcioniranje  škole.  2008.  godini:
Ove  troškove  škola  iskazuje  u  okviru  tablice  
mjesečnih  ukupnih  troškova  uz  koju  prilaže  - održavanje  kotlovnica  i  sustava  grijanja,
račun  ovjeren  od  strane  ravnatelja. - održavanje  sanitarija  i  vodovodnih  

instalacija,
Izdaci  tekućeg  održavanja  škole  su: - održavanje  krovova,

- održavanje  elektroinstalacija,
- i z v a n r e d n e   i n t e r v e n c i j e   n a   - održavanje  vanjskih  zatvora  (prozori  i  

elektroinstalacijama, vrata),
- izvanredne  intervencije  na  uređajima  - ostali  zahvati.

centralnog  grijanja,
- izvanredne  intervencije  na  sanitarnim  

čvorovima, Članak  14.
- izvanredne  intervencije  na  kanalizaciji,
- izvanredne  intervencije  na  vodovodnoj  Kapitalna  ulaganja

mreži,
- izvanredne  intervencije  na  krovovima, Rashodi  za  nabavu  proizvedene  
- popravak  peći  na  kruta  goriva  i  čišćenje  dugotrajne  imovine  i  dodatna  ulaganja  na  

dimnjaka  na  objektima  koji  za  grijanje  nefinancijskoj  imovini  podrazumijevaju  sve  
koriste  kruta  goriva, kapitalne  projekte  za  kojima  postoji  opravdana  

- servis  plamenika,  cirkulacijskih  pumpi,  potreba.
detektora  plina  i  ostalog  u  vezi  s  Pri  tome  se obvezno  primjenjuju  
centralnim  grijanjem. standardi  i  normativi  prostora  i  opreme  koje  

utvrđuje  ministar  znanosti,  obrazovanja  i  športa.
Sredstva  za  kapitalne  projekte  realizirat  

Članak  13. će  se  prema  Planu  rashoda  za  nabavu  
proizvedene  dugotrajne  imovine  i  dodatna  

Investicijsko  održavanje  i  opremanje ulaganja  na  nefinancijskoj  imovini  u  srednjem  
školstvu  Brodsko-posavske  županije  za  2008.  

Pod  rashodima  za  materijal,  dijelove  i  godinu  kojim  se  planiraju  kapitalni  projekti  
usluge  investicijskog  održavanja  škola,  srednjeg  školstva,  a  za  koje  je  Ministarstvo  
podrazumijeva  se: znanosti,  obrazovanja  i  športa  dalo  suglasnost.

- investicijsko  održavanje  školskog  
prostora  kao  predvidivo  i  plansko  Članak  15.
održavanje  i  obnavljanje  školskih  zgrada,

- predvidivo  i  plansko  održavanje  i  Škole  su  obvezne  napraviti  plan  troškova  
obnavljanje  ugrađene  opreme,  kao  i  po  vrstama  troškova  iz  članka  5.  i  6.  Odluke  i  
obnavljanje  i  zamjena  pokretne  opreme,  isti  dostaviti  Upravnom  odjelu  za  društvene  
nastavnih  sredstava  i  pomagala. djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb.

Škole  su  obvezne  do  10.  u  mjesecu  za  
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21.protekli  mjesec  dostaviti  Upravnom  odjelu  za  
društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb:

Na  temelju  članka  3.  i  4.  Uredbe  o  načinu  - mjesečne  potrebe  prema  vrstama  
izračuna  iznosa  pomoći  izravnanja  za  troškova  (specificirano  prema  obvezama),
decentralizirane  funkcije  jedinica  lokalne  i  - analitički  pregled  utrošenih  sredstava  
područne  (regionalne)  samouprave  u  prvom  prema  računskom  planu.
tromjesečju  2008.  godine  ("Narodne novine"  broj  
127/07.),  Odluke  o  kriterijima  i  mjerilima  za  
utvrđivanje  bilančnih  prava  za  financiranje  Članak  16.
minimalnog  financijskog  standarda  javnih  potreba  
osnovnog  školstva  u  prvom  tromjesečju  2008.  Škole  su  obvezne  planirati  i  namjenski  
godine  ("Narodne  novine"  broj  127/07.)  i  članka  trošiti  doznačena  sredstva  pridržavajući  se  
45.  Statuta  Brodsko-posavske  županije   ("Službeni  mjesečnog,  odnosno,  tromjesečnog  iznosa  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  9/06 - planiranih  sredstava.
pročišćeni  tekst  i  23/07.),  Županijsko  poglavarstvo  
Brodsko-posavske  županije  na  58.  sjednici,  
održanoj  12.  veljače  2008.  godine,  donijelo  jeČlanak  17.

ODLUKUUpravni  odjel  za  društvene  djelatnosti,  
zdravstvo  i  socijalnu  skrb  dostavlja  mjesečni  

o  kriterijima  i  mjerilima  za  utvrđivanje  plan  potrebnih  sredstava  Upravnom  odjelu  za  
bilančnih  prava  za  financiranje  minimalnog  Proračun  i  financije  Brodsko-posavske  županije,  

financijskog  standarda  javnih  potreba  koji  u  skladu  s  raspoloživim  sredstvima  vrši  
osnovnog  školstva  u  prvom  tromjesečju  njihovu  isplatu.

2008.  godine  na  području  
Brodsko-posavske  županije

Članak  18.

Članak  1.Sredstva  za  pokriće  navedenih  
decentraliziranih  funkcija  osiguravaju   se  putem  

Ovom  Odlukom  utvrđuju  se  kriteriji  i  izvornih  sredstava  iz  dodatnog  udjela  poreza  na  
mjerila,  te  način  rasporeda  sredstava  u  prvom  dogodak  po  stopi  od  2,2%  i  s  pozicije  potpore  
tromjesečju  2008.  godine,  planiranih  za  izravnanja  za  dcentralizirane  funkcije  Državnog  
materijalne  troškove,  kapitalne  projekte  i  proračuna  Republike  Hrvatske  za  prvo  
investicijsko  održavanje  u  osnovnom  školstvu  tromjesječje  2008.  godine.
Brodsko-posavske  županije,  a  provođenje  iste  bit  
će  usklađeno  s  Odlukom  Vlade  Republike  
Hrvatske  o  kriterijima  i  mjerilima  za  utvrđivanje  Članak  19.
bilančnih  prava  za  financiranje  minimalnog  
financijskog  standarda  javnih  potreba  osnovnog  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
školstva  u  prvom  tromjesečju  2008.  godine.donošenja,  a  objavit  će  se u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".

Članak  2.Klasa  :  550-01/08-01/2
Urbroj:  2178/1-01-08-1

U  Proračunu  Brodsko-posavske  županije  Slavonski  Brod,  12.  veljače  2008.
za  financiranje  decentraliziranih  funkcija  osnovnog  
školstva  osiguravaju  se sredstva  za:        Predsjednik  Poglavarstva

       Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.
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1. materijalne  i  financijske  rashode  osnovnih  1. kriteriju  stvarnih  rashoda  za:
škola  nužne  za  realizaciju  nastavnog  plana  
i  programa, - energiju

2. rashode  za  materijal,  dijelove  i  usluge  - hitne  intervencije  (redovite  propisane  
tekućeg  investicijskog  održavanja, kontrole  radnog  prostora,  instalacija  i  

3. rashode  za  nabavu  proizvedene  dugotrajne  postrojenja  i  otklanjanje  nedostataka  
imovine  i  dodatna  ulaganja  na  utvrđenih  inspekcijskim  nalazima  kada  ti  
nefinancijskoj  imovini. nedostaci  ugrožavaju  sigurnost  učenika  i  

zaposlenih)
- pedagošku  dokumentaciju

Članak  3. - zakupnine  i  najamnine
- prijevoz  učenika  sukladno  Zakonu  o  

Sukladno  Odluci  o  kriterijima  i  mjerilima  osnovnom  školstvu
za  utvrđivanje  bilančnih  prava  za  financiranje  - zdravstveni  pregled  zaposlenika
minimalnog  financijskog  standarda  javnih  potreba  - premije  osiguranja.
osnovnog  školstva  u  prvom  tromjesečju  2008.  
godine  ("Narodne  novine"  broj  127/07)  utvrđena  
su  ukupna  bilancirana  sredstva  za  Brodsko- 2. kriteriju  broja  učenika,  broja  razrednih  
posavsku  županiju  u  iznosu  od odjela,  osnovnoj  školi,  broju  područnih  

škola,  broju  računala  za:
6.640.993,00 kn

- naknadu  troškova  zaposlenih  (službena  
koja  su  raspoređena  na: putovanja,  stručno  usavršavanje)

- uredski  materijal  i  ostali  materijalni  
- materijalne  i  financijske  rashode  u  iznosu  rashodi

od  4.882.931,00 kn - sitni  inventar  i  auto  gume
- rashode  za  materijal,  dijelove  i  usluge  - usluge  telefona  i  pošte

tekućeg  i  investicijskog  održavanja  - usluge  promidžbe  i  informiranja
445.325,00 kn - komunalne  usluge

- rashodi  za  nabavu  proizvedene  dugotrajne  - ostale  usluge
imovine  i  dodatna  ulaganja  na  - intelektualne  usluge
nefinancijskoj  imovini  1.312.737,00 kn. - računalne  usluge

- reprezentaciju
- članarine

Članak  4. - financijske  usluge
- nespomenuti  rashodi  psolovanja

Materijalni  i  financijski  rashodi  sukladno  
Računskom  planu  za  proračunsko  računovodstvo  Mjerila  za  ovu  vrstu  rashoda  i  navedene  
obuhvaćaju: kriterije  su:

- skupinu  32 - materijalni  rashodi - 20,00 kn  po  učeniku
- skupinu  34 - financijski  rashodi - 255,00 kn  po  razrednom  odjelu

- 2.500,00 kn  po  osnovnoj  školi
Osnovnim  školama  nad  kojima  Brodsko- - 300,00 kn po  područnoj  školi

posavska  županija  ima  osnivačka  prava,  - za  korištenje  računalne  opreme  50,00 kn  
odobravaju  se  financijska  sredstava  za  materijalne  po  računalu.
i  financijske  rashode  prema:

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   91Broj:  2



Članak  5. Članak  6.

Sredstva  za  financiranje  minimalnog  Hitne  intervencije
financijskog  standarda  osnovnog  školstva  
isplaćuju  se  korisnicima  (škole  iz  članka  4.  ove  Rashode  za  propisane  kontrole  radnog  
Odluke)  na  temelju  financijskog  plana  škole  prostora,  instalacija  i  postrojenja,  rashode  nastale  
usklađenim  ovom  Odlukom  i  mjesečnog  zahtjeva  zbog  otklanjanja  nedostataka  utvrđenih  
o  ostvarenim  rashodima  za  protekli  mjesec,  do  inspekcijskim  nalazom,  bojenje  zidova,  škola  
1/12  godišnjeg  plana. realizira  uz  prethodnu  suglasnost  Upravnog  odjela  

Zahtjev  za  doznaku  sredstava  za  protekli  za  društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  
mjesec,  uz  preslike  računa  stvarnih  rashoda  škole  skrb.
dostavljaju  Upravnom  odjelu  za  društvene  
djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb  najkasnije  U  izdatke  otklanjanja  nedostataka  
do  10.  u  tekućem  mjesecu  za  protekli  mjesec.  utvrđenih  inspekcijskim  nalazom  priznaju  se:
Račune  stvarnih  rashoda  ovjerava  ravnatelj  škole.

- ispitivanje  hidrantske  mreže
- periodični  prgled  i  kontrolno  ispitivanje,  te  

Red.
br.

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

Naziv  škole

OŠ  "Ljudevit  Gaj"
OŠ  "Mato  Lovrak"
Glazbena  škola
OŠ  "A.M. Relković"
OŠ  "V.Car  Emin"
OŠ  "A. Šenoa"
OŠ  "V. Klaić"
OŠ  "I. Mažuranić"
OŠ  "J. Kozarac"
OŠ  Sikirevci
OŠ  "Dr. Ilijašević"
OŠ  "Lj. Gaj"
OŠ  "I. Meštrović"
OŠ  "I. Filipović"
OŠ  Oprisavci
OŠ  "M. Gubec"
OŠ "M.A. Relković"
OŠ  Dragalić
OŠ  "A. Mihanović"
OŠ  Okučani
OŠ  "A. Starčević"
OŠ  "V. Nazor"
OŠ  "I.G.Kovačić"
OŠ  Markovac

Sjedište  i  adresa

N. Gradiška, Gajeva 24
N. Gradiška, Benkovićeva 39
N. Gradiška
Bebrina  b.b.
D. Andrijevci, Trg K.Tomislava
Gundinci, S. Radića 3
Garčin. K. Tomislava 75
Sibinj, 108. brig. ZNG 4
Sl. Šamac, Trg. S. Radića 3
Sikirevci, Lj. Gaja 11
Oriovac, Frankopanska bb
Lužani, V. Nazora 59
Vrpolje, Bana Jelačića 50
Velika Kopanica
Oprisavci
Cernik, Školska bb
Davor, I. Kerdića bb
Dragalić
N.Kapela, S. Radića 156
Okučani, Zagrebačka 15
Rešetari, V. Nazora 23
Adžamovci, S. Radića 3
S.P.Selo, M.Gupca 29
Vrbova

Broj
učenika

853
873
109
409
470
290
480
839
257
205
568
225
456
434
320
368
337
144
435
668
253
339
412
160

9904

Broj
odjela

38
35
6
23
24
16
26
40
12
9
27
13
18
21
18
19
17
9
24
35
15
19
21
9

494

Broj
pod.škola

3
3
0
6
3
0
5
6
1
0
3
2
2
2
6
5
1
1
7
5
0
4
4
1

70

Broj
računala

42
46
0
14
30
14
26
29
20
23
27
19
25
27
23
33
28
17
20
36
22
15
26
17

579

Opseg  djelatnosti  osnovnog  školstva  u  školskoj  godini  2007/2008. god.

Osnovne  škole - ostali  dio  županije  prema  programu

Napomena:  Podaci  o  broju  učenika  se  mijenjaju  tijekom  školske  godine   (podaci  iz  tablice - rujan  2007. god.)
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servisiranje  vatrogasnih  aparata, dobavljača,  dostavlja  Upravnom  odjelu  za  
- ispitivanje  aparata  i  oruđa  s  povećanim  društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb,  

opasnostima najkasnije  do  10.  u  mjesecu  za  prethodni  mjesec.
- pregled  ispravnosti  kotlovnica  i  ostalih  Škola  usklađuje  nabavku  energenata  s  

sustava  centralnog  grijanja  prije  početka  godišnjim  planom  potrošnje,  uz  prethodnu  
sezone  grijanja suglasnost  Upravnog  odjela  za  društvene  

- ispitivanje  eektričnih  instalacija djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb.
- ispitivanje  gromobranskih  instalacija Sredstva  za  utrošene  energente  škola  je  
- izrada  procjene  opasnosti  i  odgovarajućih  dužna  doznačiti  dobavljaču  u  roku  od  dva  dana  

planova  prema  propisima  kojima  se  od  dana  doznačenih  sredstava  za  materijalne  
regulira  zaštita  na  radu  i  zaštita  od  požara troškove  na  žiro  račun  škole.

Školama  se  priznaju  izdaci  za  tekuće  
održavanje  koje  se  odnosi  na  popravak  kvarova  Članak  8.
koji  se  ne  mogu  planirati,  a  nužni  su  radi  
održavanja  sredstava  rada  i  opreme  i  osiguranja  Prijevoz  učenika
pretpostavki  za  redovito  funkcioniranje  škole.  Ove  
troškove  škola  iskazuje  u  okviru  tablice  mjesečno  Sredstva  namijenjena  za  prijevoz  učenika  
ukupnih  troškova  uz  koju  prilaže  račun  ovjeren  osnovnih  škola  posebnim  linijskim  prijevozom  
od  strane  ravnatelja. namjenski  se  koriste  za  prijevoz  učenika,  za  

potrebe  odgojno-obrazovnog  procesa,  a  u  okviru  
nastavnog  plana  i  programa,  a  isplaćuju  se  po  

Izdaci  tekućeg  održavanja  škole  su: ispostavljenim  računima.
Škola  dostavlja  kopiju  računa  zajedno  sa  

- i z v a n r e d n e   i n t e r v e n c i j e   n a   zahtjevom  za  doznaku  sredstava  za  prethodni  
elektroinstalacijama. mjesec.

- izvanredne  intervencije  na  uređajima  
centralnog  grijanja,

- izvanredne  intervencije  na  sanitarnim  Članak  9.
čvorovima,

- izvanredne  intervencije  na  kanalizaciji, Pedagoška  doumentacija
- izvanredne  intervencije  na  vodovodnoj  

mreži, Rashode  za  pedagošku  dokumentaciju  za  
- izvanredne  intervencije  na  krovovima, početak  i  kraj  školske  godine  škola  iskazuje  i  
- popravak  peći  na  kruta  goriva  i  čišćenje  dostavlja  Upravnom  odjelu  za  društvene  

dimnjaka  na  objektima  koji  za  grijanje  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb,  u  okviru  
koriste  kruta  goriva, mjesečnih  ukupnih  troškova  s  priloženom  kopijom  

- servis  plamenika,  cirkulacijskih  pumpi,  računa  ovjerenom  od  strane  ravnatelja  škole.
detektora  plina  i  ostalog  u  vezi  sa  Popis  potrebne  pedagoške  dokumetacije  
centralnim  grijanjem. utvrđuje  Ministarstvo  znanosti,  obrazovanja  i  

športa - Uprava  za  školstvo.

Članak  7.
Članak  10.

Energenti
Zdravstveni  pregled  zaposlenika

Rashodi  za  energente  koje  škola  koristi  za  
grijanje,  pogon  školskih  postrojenja  i  rasvjetu,  Rashodi  za  zdravstvene  preglede  
škola  iskazuje  u  okviru  tablice  mjesečnih  ukupnih  zaposlenika,  škola  iskazuje  u  okviru  ukupnih  
troškova,  koju  s  preslikama  ovjerenih  računa  mjesečnih  zahtjeva  s  ovjerenom  preslikom  računa.
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Članak  11. Članak  14.

Zakupnine Investicijsko  održavanje  i  opremanje

Rashodi  za  zakupnine  podmiruju  se  u  Pod  rashodima  za  materijal,  dijelove  i  
stvarnim  iznosima  utvrđenim  ugovorom  koji  usluge  investicijskog  održavanja  škola  
korisnik  zaključuje  sa  zakupodavcem. podrazumijeva  se:

Za  ove  izdatke  škola  treba  dostaviti  
prijedloge  ugovora  o  uzimanju  ili  davanju  u  - investicijsko  održavanje  školskog  prostora  
zakup  prostora  i  opreme  Upravnom  odjelu  za  kao  predvidivo  i  plansko  održavanje  i  
društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb,  obavljanje  školskih  zgrada
na  suglasnost,  u  skladu  s  Odlukom  o  uvjetima  i  - predvidivo  i  plansko  održavanje  i  
kriterijima  za  uzimanje  i  davanje  u  zakup  prostora  obnavljanje  ugrađene  opreme,  kao  i  
i  opreme  u  školskim  objektima  Brodsko-posavske  obnavljanje  i  zamjena  opreme,  nastavnih  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  sredstava  i  pomagala.
županije",  broj  13/02.).

Sredstva  za  materijal,  dijelove  i  usluge  
investicijskog  održavanja  škola  raspoređivat  će  se  

Članak  12. prema  Planu  rashoda  za  materijal,  dijelove  i  
usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja  u  2008.

Osiguranje  imovine

Škola  zaključuje  ugovor  s  osiguravajućom  Redoslijed  prioriteta  u  izvođenju  investicijskih  
kućom,  a  sredstva  za  osiguravanje  imovine  planira  radova  na  školskim  objektima
u  okviru  stvarnih  troškova.

- održavanje  kotlovnica  i  sustava  grijanja,
- održavanje  sanitarija  i  vodovodnih  

Članak  13. instalacija,
- održavanje  krovova,

Kapitalna  ulaganja - održavanje  elektroinstalacija,
- održavanje  vanjskih  zatvora (prozori i vrata)

Rashodi  za  nabavu  proizvedene  dugotrajne  - ostali  zahvati.
imovine  i  dodatna  ulaganja  na  nefinancijskoj  
imovini  podrazumiujevaju  sve  kapitalne  projekte  
za  kojima  postoji  opravdana  potreba.  Pri  tome  se  Članak  15.
obvezno  primjenjuju  standardi  i  normativi  prostora  
i  opreme  koje  utvrđuje  ministar  znanosti,  Sredstva  za  pokriće  navedenih  
obrazovanja  i  športa. decentraliziranih  funkcija  osiguravaju  se  putem  

Sredstva  za  kapitalne  projekte  će  biti  izvornih  prihoda  iz  dodatnog  udjela  poreza  na  
raspoređena  prema  Planu  rashoda  za  nabavu  dohodak  po  stopi  od  3,1%  s  pozicije  potpore  
proizvedene  dugotrajne  imovine  i  dodatna  izravnanja  za  decentralizirane  funkcije  Državnog  
ulaganja  na  nefinancijskoj  imovini  u  osnovnom  proračuna  Republike  Hrvatske  u  2008.  godini.
školstvu  Brodsko-posavske  županije  u  2008. god.  
kojim  s e planiraju  kapitalni  projekti  osnovnog  
školstva  koji će  se  realizirati  tijekom  2008. god.,  a  Članak  16.
za  koje  će  Ministarstvo  znanosti,  obrazovanja  i  
športa  dati  suglasnost. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se u  "Službenom v jesniku  
Brodsko-posavske  županije".
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Klasa  :  602-02/08-01/1         Predsjednik  Poglavarstva
Urbroj:  2178/1-02/08-1        Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.
Slavonski  Brod,  12.  veljače  2008.
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- akti  Poglavarstva: najam  do  dva  stana  godišnje  članovima  obitelji  
poginulog,  nestalog,  zatočenog  hrvatskog  
branitelja,  vojnom  ili  civilnom  invalidu  
Domovinskog  rata,  te  hrvatskom  branitelju,  

15. odnosno  dragovoljcu  iz Domovinskog  rata  koji  je  
organizirano  sudjelovao  u  obrani  suvereniteta  i  
neovisnosti  Republike  Hrvatske,  a  po  drugom  

Na  temelju  članka  51.  Zakona  o  najmu  osnovu  nije  stekao  to  pravo,  suglasno  Zakonu  o  
stanova  ("Narodne  novine"  br.  91/96.)  i  članka  pravima  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata  
49.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  i  uz  odgovarajuću  primjenu  odredaba  ove  Odluke,  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  ako  je  to  potrebno."
10/05,  2/06.  i  19/07.),  Gradsko  poglavarstvo  je  na  
svojoj  31.  sjednici  održanoj  15.  veljače  2008.  
godine  donijelo Članak  2.

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

o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  davanju  u  Brodsko-posavske  županije".
najam  stanova

GRADSKO  POGLAVARSTVO
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Članak  1.
Klasa  :  371-01/08-01/2

Mijenja  se  članak  4.  Odluke  o  davanju  u  Urbroj:  2178/01-07-08-01
najam  stanova  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski  Brod,  15.  veljače  2008.
posavske  županije"  br.  7/97,  12/99,  16/01.  i  
17/03.)  i  isti  glasi: Predsjednik

   Gradskog  poglavarstva
"Izuzetno   izvan  liste,  Gradsko  Mirko  Duspara, dr.med., v.r.

poglavarstvo  može  donijeti  rješenje  o  davanju  u  

GRAD
SLAVONSKI  BROD

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  96



16. Članak  2.

Točka  30.  mijenja  se  i  glasi:
Na  temelju  članka  8.  stavak  1.  i  2.  

Zakona  o  vatrogastvu  ("Narodne  novine"  br.  "Sukladno  članku  56.  Zakona  o  
106/99.),  članka  12.  stavak  1.  Zakona  o  vatrogastvu  Ustanova  ima  po  osnivanju  54  
ustanovama  ("Narodne  novine"  br.  76/93.  i  zaposlena  profesionalna  vatrogasca.  Broj  
29/97.)  i  članka  49.  Statuta  grada  Slavonskog  zaposlenih  profesionalnih  vatrogasaca  u  Javnoj  
Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  vatrogasnoj  postrojbi  grada  Slavonskog  Broda  će  
županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06.  i  19/07.),  se  mijenjati  sukladno  od  Gradskog  vijeća  
Gradsko  poglavarstvo  na  svojoj  30.  sjednici  usvojenoj  procjeni  ugroženosti  od  požara  i  
održanoj  5.  veljače  2008.  godine,  donijelo  je tehnoloških  eksplozija  grada  Slavonskog  Broda  i  

Planu  zaštite  od  požara  grada  Slavonskog  Broda."
ODLUKU

o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  osnivanju  Javne  Članak  3.
vatrogasne  postrojbe  grada  Slavonskog  Broda

Članak  1.

Točka  26.  Odluke  o  osnivanju  javne  
vatrogasne  postrojbe  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
9/99.)  mijenja  se  i  glasi:

"O  stjecanju,  opterećivanju  i  otuđenju  
nekretnina  odlučuje  Upravno  vijeće,  uz  prethodnu  
suglasnost  Gradskog  poglavarstva.

O  stjecanju  i  otuđenju  pokretne  imovine,  
vrijednosti  od  50.000,00kn-100.000,00 kn  odlučuje  
Upravno  vijeće,  na  prijedlog  zapovjednika.

O  stjecanju  imovine  do  50.000,00 kn 
odlučuje  zapovjednik  samostalno."

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

GRADSKO  POGLAVARSTVO
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  321-01/08-01/6
Urbroj:  2178/01-07-08-2
Slavonski  Brod,  5.  veljače  2008.

Predsjednik
   Gradskog  poglavarstva
Mirko  Duspara, dr.med., v.r.
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1. - odgoj,  predškolsko  i  osnovno  obrazovanje,
- kulturu,  tjelesnu  kulturu  i  šport,
- zaštitu  potrošača,

Na  temelju  članka  42.  Statuta  općine  - zaštita  i  unapređenje  prirodnog  okoliša,
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- - protupožarnu  i  civilnu  zaštitu,
posavske  županije"  broj  10/01.  i  6/04.),  Općinsko - promet  na  svom  području,
poglavarstvo  općine  Brodski  Stupnik  na  26.  - upravljanje  nekretninama  i  pokretninama  u  
sjednici  održanoj  29.  siječnja  2008.  godine,  vlasništvu  općine  Brodski  Stupnik,
donijelo  je - racionalno  upravljanje  prihodima  i  

rashodima  općine  Brodski  Stupnik,
PLAN  RADA - praćenje  i  nadziranje  djelovanja  Upravnog  

odjela  i  Službe  komunalnih  djelatnosti  
Općinskog  poglavarstva  općine  Brodski  Stupnik  u  obavljanju  

općine  Brodski  Stupnik  za  2008. g. poslova  iz  svog  djelokruga,  suradnju  s  
drugim  općinama  i  županijama,

- pripremi  prijedloga  općih  akata,  
I. izvršavanje  i  osiguravanje  izvršavanja  

odluka  Općinskog  vijeća.
Ovim  Programom  okvirno  se  utvrđuju  

teme  o  kojima  će  Općinsko  poglavarstvo  
raspravljati  i  odlučivati  u  2008.  godini,  a vezano  II.
za  ostvarivanje  zadaća  iz  samoupravnog  
djelokruga  propisanih  Zakonom  o  lokalnoj  i  Pregled  tema  i  aktivnosti  koje  će  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi,  Statutom  Općinsko  poglavarstvo  realizirati:
općine  i  drugim  propisima.

Opće  teme
Pravci  djelovanja  Općinskog  poglavarstva  bit  - izrada  izvješća  o  radu  Općinskog  
će  posebno  usmjereni  na: poglavarstva,

- praćenje  rada  Upravnog  odjela,
- usklađivanje  interesa  radi  ravnomjernog  - praćenje  rada  Službe  komunalnih  

gospodarskog  i  društvenog  razvitka  općine  djelatnosti,
Brodski  Stupnik,  a  osobito  izgradnja  - pomoć  i  suradnja  s  mjesnim  odborima
kapitalnih  objekata  infrastrukture  od  
važnosti  za  općinu  kao  cjelinu, Gospodarstvo

- uređenje  naselja  i  stanovanje, - oživljavanje  i  poticanje  gospodarskih  
- prostorno  i  urbanističko  planiranje, aktivnosti  u  Poslovnoj  zoni,
- komunalno  gospodarstvo, - provođenje  programa  poticanja  razvoja  
- brigu  o  djeci  i  mladima, malog  obiteljskog  gospodarstva,
- socijalna  skrb, - organiziranje  stručnih  predavanja  i  
- primarna  zdravstvena  zaštita, prezentacija

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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Poljoprivreda  i  šumarstvo - uređenje  prostora  ispred  domova  u  Starom  
- čišćenje  i  održavanje  detaljne  kanalske  Slatiniku,  Krajačićima  i  Lovčiću,

mreže  za  odvodnju  atmosferskih  voda  na  - održavanje  javne  rasvjete  na  području  
području  općine  Brodski  Stupnik  uz  općine,
suradnju  s  Hrvatskim  vodama, - uređenje  kapelica  na  području  općine,

- uređenje  poljskih  putova  na  području  - izgradnja  staza  na  groblju.
općine,

- popravak  i  izgradnja  mostova  na  poljskim  
putovima, Projektna  dokumentacija

- davanje  informacija  o  dodjeli  poticajnih  - izrada  projektne  dokumentacije  za  II.  
kredita  od  strane  Županije, etapu  kanalizacije  na  području  općine,

- provođenje  Programa  raspolaganja  - izrada  projektne  dokumentacije  za  opskrbu  
poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  pitkom  vodom  naselja  Lovčić,
Republike  Hrvatske, - nastavak  izrade  projektne  dokumentacije  

- davanje  u  zakup  poljoprivrednog  zemljišta  javne  rasvjete  uz  glavnu  cestu  Stupnik-
koje  nije  obrađeno  u  prethodnom  Slatinik,
vegetativnom  razdoblju, - izrada  projektne  dokumentacije  za  

- aktivnosti  na  rješavanju  sustava  izgradnju  nerazvrstanih  cesta  na  području  
protugradne  obrane općine,

- izrada  projektne  dokumentacije  za  
uređenje  parkinga  ispred  groblja  u  

Graditeljstvo,  stambeno-komunalni  poslovi  i  Brodskom  Stupniku  i  Starom  Slatiniku,
infrastruktura - izrada  projekta  proširenja  i  uređenja  
- izgradnja  I.  etape  kanalizacije  na  području  domova  u  Brodskom  Stupniku  i  Starom  

općine,  cca. 10 km, Slatiniku,
- izgradnja  spojnog  cjevovoda  Brodski  - izrada  projekta  razvoja  ruralnog  turizma  

Stupnik - Rižino  polje  (proboj  ispod  na  području  općine  Brodski  Stupnik,
autoceste  i  željezničke  pruge), - izrada  projekta  nvodnjavanja,

- nas t avak   i zg radn je   komuna lne   - izrada  projektne  dokumentacije  za  
infrastrukture  u  gospodarskoj  zoni  "Rižino  osmogodišnju  školu,
polje", - izrada  elaborata  konzervatorsko-

- izgradnja  dijela  javne  rasvjete  uz  glavnu  istraživačkih  radova  na  objektima  "Stare  
cestu  Stupnik-Slatinik, škole"  i  "Stare  općine"  u  Brodskom  

- izgradnja  javne  rasvjete  u  Slavonskoj  Stupniku.
ulici,

- nastavak  izgradnje  nerazvrstanih  cesta  na  
području  općine, Prostorno  planiranje  i  drugi  programi

- dovršetak  izgradnje  distributivnog  - nastavak  izrade  Programa  ukupnog  razvoja  
(paralelnog)  cjevovoda  na  području  općine  Brodski  Stupnik  (PUR),
općine, - izrada  strategije  razvoja  turizma

- uređenje  biciklističkih  staza,
- izgradnja  dva  para  ugibališta  na  području  

općine, Društvene  djelatnosti
- postavljanje  4  nadstrešnice  na  autobusnim  - provođenje  programa  igraonice  i  male  

ugibalištima, škole,
- održavanje  dječjih  igrališta  na  području  - izrada  programa  javnih  potreba  u  kulturi,

općine, - provođenje  kulturno-gospodarskih  
- izmuljenje  kanala  uz  cestu  na  području  manifestacija  na  području  općine,

općine, - pomoć  vjerskim  zajednicama,
- nastavak  uređenja  parka  u  Starom  - pomoć  športskim  udrugama  i  udrugama  u  

Slatiniku, tehničkoj  kulturi,
- radovi  na  uređenju  društvenih  domova  na  

području  općine,
- uređenje  prostora  uz  dom  Brodski  Stupnik  

(parkiralište  i  park),
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Protupožarna  i  civilna  zaštita OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
- sufinanciranje  Vatrogasne  zajednice OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK
- izrada  Plana  zaštite  i  spašavanja

Klasa  :  022-01/08-01/02
Urbroj:  2178/03-03-08-1

Zdravstvo  i  socijalna  skrb Brodski  Stupnik,  29.  siječnja  2008. g.
- provođenje  programa  deratizacije,
- provođenje  programa  socijalne  skrbi,            Predsjednik
- rješavanje  pitanja  rada  ljekarne Općinskog  poglavarstva

       Petar  Lovinčić, v.r.

Financije
- donošenje  prijedloga  odluke  o  izmjenama  

i  dopunama  Proračuna  općine  Brodski  
Stupnik  za  2008. g.,

- davanje  izvješća  o  izvršenju  Proračuna  
općine  Brodski  Stupnik  za  2007. g., 2.

- davanje  izvješća  o  izvršenju  Proračuna  
općine  Brodski  Stupnik  za  I.  polugodište  
2008. g., Na  temelju  članka  13.  Zakona  o  javnoj  

- izrada  prijedloga  Proračuna  za  2009. g., nabavi  ("NN" broj  110/07.9  i  članka  42.  Statuta  
- prodaja  stanova  i  građevinskog  zemljišta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  

na  području  općine  Brodski  Stupnik  u  Brodsko-posavske  županije"  broj  10/01.  i  6/04.),  
skladu  s  donijetim  odlukama. Općinsko  poglavarstvo  općine  Brodski  Stupnik  na  

svojoj  26.  sjednici  održanoj  29.  siječnja  2007.  
godine,  donijelo  je

III.
ODLUKU

O  provedbi  Programa  brine  općinski  
načelnik  uz  potporu  svih  članova  Poglavarstva,  o  Planu  nabave  općine  Brodski  Stupnik
Upravnog  odjela  i  Službe  komunalnih  djelatnosti. u  2008.  godini

IV. Članak  1.

Plan  rada  Općinskog  poglavarstva  općine  Ovom  Odlukom  sukladno  Proračunu  
Brodski  Stupnik  za  2008.  godinu  objavit  će  se  u  općine  Brodski  Stupnik  za  2008.  godinu  utvrđuje  
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije". se  Plan  nabave,  kako  slijedi:
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Članak  2.

Postupak  nabave  provodi  se  sukladno  
odredbama  Zakona  o  javnoj  nabavi  (NN  br.  
110/07).

Članak  3.

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

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-01/08-01/01
Urbroj:  2178/03-03-08-1
Brodski  Stupnik,  29.  siječnja  2008. g.

           Predsjednik
Općinskog  poglavarstva
       Petar  Lovinčić, v.r.
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1. Članak  2.

Poslove  nabavke  materijala  i  postavljanje  
Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  slivnika  u  ulicama  navedenim  u  članku  1.  ove  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Odluke  vršit  će  Regionalni  vodovod  Davor  d.o.o.,  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  V. Nazora  bb.
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  Plaćanje  za  izvršeni  posao  vršit  će  se  iz  
usluga  male  vrijednosti  ("NN"  broj  14/02.),  sredstava  Proračuna  općine  Davor  nakon  završetka  
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  posla,  temeljem  ispostavljenog  računa.
održanoj  18.  travnja  2007.  godine,  donosi Za  kontrolu  izvedbenih  radova  ovlašćuje  

se  načelnik  općine  Davor.
ODLUKU

o  postavljanju  slivnika  u  Gundulićevoj  i  Članak  3.
dijelu  Mažuranićeve  ulice  u  naselju  Davor

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Članak  1. Brodsko-posavske  županije".

Odobrava  se  postavljanje  slivnika  u  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Gundulićevoj  ulici  i  dijelu  Mažuranićeve  ulice  u  OPĆINE  DAVOR
naselju  Davor.

Slivnici  se  postavljaju  prije  presvlačenja  Klasa  :  363-01/07-01/16
asfaltnim  slojem  navedenih  ulica  koje  su  oštećene  Urbroj:  2178/17-01-07-01
prilikom  izrade  priključaka  na  kanalizaciju  i  vodu  Davor,  18.  travnja  2007.
za  ona  domaćinstva  koja  to  još  nisu  učinila  kako  
se  poslije  ne  bi  oštećivao  novopostavljeni  asfaltni  Predsjednik
sloj.   Općinskog  poglavarstva

Đuro  Anđelković, prof., v.r.

OPĆINA  DAVOR
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2. 3.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("NN"  broj  14/02.),  usluga  male  vrijednosti  ("NN"  broj  14/02.),  
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  22.  sjednici  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  sjednici  
održanoj  26.  rujna  2007.  godine,  donosi održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  donosi

ODLUKU ODLUKU

o  osiguranju  imovine  i  zaposlenika o  modernizaciji  i  uređenju  ulice  Savska-dio
općine  Davor u  naselju  Davor

Članak  1. Članak  1.

Prihvaća  se  Ponuda  od  Croatia  osiguranja  Općina  Davor  odobrava  početak  radova  na  
za  osiguranje  imovine  općine  Davor  i  zaposlenika  modernizaciji  i  uređenju  ulice  Savska-dio  u  dužini  
općine  Davor,  prema  polici  kako  slijedi: 150  metara,  a  koji  se  odnose  na  iskop  i  prijevoz  

zemlje,  snimanje  visina  ulice  i  pripremu  podloge  
1. Osiguranje  objekata  općine  Davor  od  za  asfaltiranje,  a  iz  razloga  jer  je  ista  prilično  

požara  i  nekih  drugih  rizika 2.555,15 kn devastirana  i  u  lošem  stanju.
2. Osiguranje  objekata  općine  Davor  od  

potresa 1.816,20 kn
3. Osiguranje  djelatnika  od  posljedica  Članak  2.

nesretnog  slučaja  (4  osobe)  
ukupno 1.200,00 kn Zbog  hitnosti  postupka  ovlašćuje  se  i  

zadužuje  načelnik  općine  Davor  za  izbor  
najpovoljnijeg  ponuđača  za  izvođenje  radova  iz  

Članak  2. članka  1.  ove  Odluke,  s  kojim  će  zaključiti  
ugovor  za  izvođenje  radova  u  kojem  će  biti  

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

Članak  3.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

OPĆINE  DAVOR Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Klasa  :  402-01/07-01/44 Brodsko-posavske  županije".
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  26. rujna  2007. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

OPĆINE  DAVOR
Predsjednik

  Općinskog  poglavarstva Klasa  :  340-01/07-01/11
Đuro  Anđelković, prof., v.r. Urbroj:  2178/17-01-07-01

Davor,  17.  listopada  2007.

Predsjednik
  Općinskog  poglavarstva
Đuro  Anđelković, prof., v.r.
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4. 5.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("NN"  broj  14/02.),  usluga  male  vrijednosti  ("NN"  broj  14/02.),  
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  sjednici  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  sjednici  
održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  donosi održanoj  10. prosinca  2007.  godine,  donosi

ODLUKU ODLUKU

o  sufinanciranju  nabavke  kanti  za  smeće o  nabavci  materijala  za  izradu  ormara
i  kontejnera za  potrebe  ureda  u  prostorijama  općine  

Davor

Članak  1.
Članak  1.

Odobrava  se  sufinanciranje  nabavke  850  
komada  PVC  kanti  za  smeće  zapremine  120 litara  Odobrava  se  nabavka  materijala  za  izradu  
i  24  kontejnera  zapremine  1100  litara,  za  potrebe  ormara  za  potrebe  ureda  u  prostorijama  
općine  Davor  čija  ukupna  cijena  iznosi  Poglavarstva  općine  Davor,  I. Gundulića  35,  
199.608,00 kuna  bez  uračunatog  PDV-a. Davor,  po  ukupnoj  cijeni  od  18.355,97 kn  s  

uračunatim  PDV-om,  a  prema  Ponudi  od  13. 11. 
Sufinanciranje  ukupnog  iznosa  iz  stavka  2007.  godine,  koju  je  dostavio  T.O. SIGMA c.o.,  

1.  ovog  članka bit  će kako  slijedi: A. Stepinca  36,  Nova  Gradiška.

- Fond  za  zaštitu  okoliša  i  
energetsku  učinkovitost  RH,  Članak  2.
Ksaver  208,  Zagreb  40%

- Općina  Davor,  I. Gundulića  35, Sredstva  za  nabavku  materijala  po  ponudi  
Davor 40% iz  članka  1.  ove  Odluke  osigurat  će  se  u  

- Komunalac  Davor d.o.o., Proračunu  općine  Davor.
Davor,  I. Gundulića 35 20%.

Članak  3.
Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

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

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO OPĆINE  DAVOR

OPĆINE  DAVOR
Klasa  :  406-01/07-01/46

Klasa  :  351-01/07-01/12 Urbroj:  2178/17-01-07-01
Urbroj:  2178/17-01-07-08 Davor,  10.  prosinca  2007.
Davor,  17.  listopada  2007. g.

Predsjednik
Predsjednik   Općinskog  poglavarstva

  Općinskog  poglavarstva Đuro  Anđelković, prof., v.r.
Đuro  Anđelković, prof., v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   105Broj:  2



6. 7.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("NN"  broj  14/02.),  usluga  male  vrijednosti  ("NN"  broj  14/02.),  
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  sjednici  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  sjednici  
održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  donosi održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  donosi

ODLUKU ODLUKU

o  kupnji  časopisa  Meridijani  za o  nabavci  tucanika  za  uređenje  ulice  
potrebe  općine  Davor Savska-dio  u  naselju  Davor

Članak  1. Članak  1.

Odobrava  se  kupnja  500  komada  časopisa  Odobrava  se  nabavka,  doprema  i  ugradnja  
za  zemljopis,  povijest,  ekologiju  i  putovanja  cca.  1.300,00 m3  kamena  tucanika  za  radove  na  
Meridijani  broj  121,  po  cijeni  od  20,00 kuna  po  utvrđivanju  i  pripremi  podloge  za  asfaltiranje  
komadu,  plus  PDV,  i  1000  komada  karti  Brodsko- ulice  Savska - dio  u  dužini  150 metara.
posavske  županije  po  cijeni  od  2,46 kuna  po  
komadu  plus  PDV  za  potrebe  općine  Davor.

Navedeni  broj  Meridijana  kupuje  se  iz  Članak  2.
razloga  jer  je  mjesto  Davor  glavna  tema  broja  
121  časopisa  Meridijani. Općina  Davor  ovlašćuje  načelnika  općine  

Davor  za  zaključivanje  ugovora  s  najpovoljnijim  
ponuđačem,  temeljem  prijedloga  Stručnog  

Članak  2. povjerenstva  za  pripremu  i  provedbu  postupka  
nabave,  u  kojem  će  biti  regulirana  međusobna  

Plaćanje  časopisa  Meridijani  i  karti  prava  i  obveze.
Brodsko-posavske  županije  iz  članka  1.  ove  
Odluke  vršit  će  se  po  isporuci  općini  Davor  
časopisa  Meridijani  i  karti  Brodsko-posavske  Članak  3.
županije  od  strane  tvrtke  Meridijani,  Obrtnička  
17,  10430  Samobor. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Članak  3. Brodsko-posavske  županije".

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

Klasa  :  340-01/07-01/11
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Urbroj:  2178/17-01-07-02

OPĆINE  DAVOR Davor,  10.  prosinca  2007.

Klasa  :  402-01/07-01/58 Predsjednik
Urbroj:  2178/17-01-07-01   Općinskog  poglavarstva
Davor,  10.  prosinca  2007. Đuro  Anđelković, prof., v.r.

Predsjednik
  Općinskog  poglavarstva
Đuro  Anđelković, prof., v.r.
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8. 9.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("NN"  broj  14/02.),  usluga  male  vrijednosti  ("NN"  broj  14/02.),  
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  sjednici  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  sjednici  
održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  donosi održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  donosi

ODLUKU ODLUKU

o  nabavci  ukrasne  vanjske  rasvjete o  izvođaču  radova  na  montaži  ormara
za  ukrašavanje  Trga  općine  Davor u  uredima  općine  Davor

Članak  1. Članak  1.

Odobrava  se  nabavka  ukrasne  vanjske  Za  izvođača  radova  na  postavljanju  i  
rasvjete  za  ukrašavanje  Trga  općine  Davor  za  montaži  ormara  u  urede  u  prostorijama  
božićne  i  novogodišnje  blagdane  od  ponuđača  Poglavarstva  općine  Davor,  I. Gundulića  35,  
ALLES d.o.o.,  Požega,  Industrijska  40,  po  cijeni  Davor,  izabire  se  obrt  "Srećko"  usluga  montaže  
od  6.959,82 kuna,  prema  prihvaćenoj  Ponudi  9793  namještaja,  vlasnik  Dragan  Srećković,  Nova  
od  10.  prosinca  2007.  godine  koju  je  dostavio  Gradiška,  Mala  57,  po  ukupnoj  cijeni  od  3.200,00 
Alles d.o.o.  Požega,  Industrijska  40. kuna,  a  prema  ponudi  od  14. 11. 2007.  godine,  

koju  je  dostavio  obrt  "Srećko",  Nova  Gradiška,  
Mala  57.

Članak  3.

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

donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Brodsko-posavske  županije".

OPĆINE  DAVOR
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

Klasa  :  402-01/07-01/47 OPĆINE  DAVOR
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  10.  prosinca  2007. Klasa  :  402-01/07-01/46

Urbroj:  2178/17-01-07-02
Predsjednik Davor,  10.  prosinca  2007.

  Općinskog  poglavarstva
Đuro  Anđelković, prof., v.r. Predsjednik

  Općinskog  poglavarstva
Đuro  Anđelković, prof., v.r.
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10. Planirani  prihodi
za  2007.  godinu 7.786.100,00 kuna
Planirani  rashodi

Na  temelju  članka  14.  stavak  4.  i  članka  za  2007.  godinu 6.811.623,00 kuna
32.  stavak  2.  i  3.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  Razlika - Pokriće  gubitka    974.477,00 kuna
novine"  broj  96/03)  i  članka  23.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  Članak  2.
općine  Davor  na  svojoj  19.  sjednici  održanoj  14.  
prosinca  2007.  godine,  donosi Prihodi  i  rashodi  Proračuna  po  grupama  

utvrđuju  se  u  Bilanci  prihoda  i  rashoda  za  2007.  
ODLUKU godinu.

Posebni  dio  Proračuna  predstavlja  prikaz  
o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna  općine rashoda  po  osnovnim  namjenama.

Davor  za  2007.  godinu Prihodi  i  rashodi  u  Bilanci,  te  rashodi u  
Posebnom  dijelu  Proračuna  povećavaju  se,  
odnosno  smanjuju  kako  slijedi:

Članak  1.

Proračun  općine  Davor  za  2007.  godinu  
mijenja  se  i  glasi:
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Članak  3. 11.

Sredstva  se  raspoređuju  tijekom  godine  i  
stavljaju  na  raspolaganje  svim  nositeljima  i  Na  temelju  članka  14.  Zakona  o  javnoj  
korisnicima  proračunskih  sredstava  u  okviru  nabavi  ("Narodne  novine"  117/01.  i  92/05.)  i  
ostvarenih  prihoda,  ovisno  o  dospijeću  obveza. članka  23.  Statuta  općine  Davor  ("Službeni  

Proračun  se  provodi  od  1.  siječnja  do  31.  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  11/01.  i  
prosinca  2007.  godine. 11/05.),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na   svojoj  

19.  sjednici  održanoj  14.  prosinca  2007.  godine,  
donosi

Članak  4.
ODLUKU

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  o  izmjeni  i  dopuni  Plana  nabave  
Brodsko-posavske  županije". za  2007.  godinu

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR I.

Klasa  :  400-01/06-01/13 Ovim  Planom  nabave  određuje  se  predmet  
Urbroj:  2178/17-01-06-07-17 nabave,  vrijednost  nabave  i  rok  provedbe  
Davor,  14.  prosinca  2007. postupka  nabave.

  Potpredsjednik
Općinskog  vijeća
  Vinko  Sverić, v.r.
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Uredski  materijal
Sredstva  za  čišćenje  i  higijesnek  potrepštine

UKUPNO:

Sitni  inventar

Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja:
Građevinski  objekti
Ceste
Oprema  i  javna  rasvjeta
Prijevozna  sredstva
Javne  površine

UKUPNO

Usluge  promidžbe  i  informiranja

Intelektualne  i  osobne  usluge:
Usluga  nadzora  na  izgradnji
Geodetske  usluge
Sudski  vještak - procjena  imovine
Program  ukupnog  razvoja  i  implementacija
Kuća  Kerdić - priprema  sanacije

UKUPNO

Zemljište

Poslovni  objekti - športska  dvorana

Ceste

Uredska  oprema  i  namještaj

Komunikacijska  oprema

Oprema
Autobusna  stajališta

UKUPNO

Knjige  u  knjižnici

Umjetnička  djela

Muzejski  izlošci

Projekti  za  kapitalna  ulaganja

Dodatna  ulaganja - građevinski  objekti

Dodatna  ulaganja - Javna  rasvjeta

Dodatna  ulaganja - Kuća  Kerdić

Konto Premet  nabave Vrijednost
provedbe

Rok post.
nabave
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II. - manifestacije  u  kulturi,
- nabavka  knjiga  za  knjižnicu.

Plan  nabave  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
Brodsko-posavske  županije". Kultura  i  zaštita  kulturne  baštine

OPĆINSKO  VIJEĆE Članak  3.
OPĆINE  DAVOR

U  kulturi  i  zaštiti  objekata  kulturne  
Klasa  :  400-01/06-01/13 baštine  općina  Davor  je  u  2007.  godini  
Urbroj:  2178/17-01-07-18 predvidjela  radove  na  adaptaciji  objekta  kuće  
Davor,  14.  prosinca  2007. Kerdić  u  Davoru,  a  koja  će  biti  Spomen  galerija  

u iznosu  od  197.000,00 kuna,  te  nabavku  opreme  
  Potpredsjednik za  uređenje  Spomen  galerije  Kerdić  u  Davoru  u  
Općinskog  vijeća iznosu  od  80.000,00 kuna,  a  temeljem  Izvedbenog  
Vinko  Sverić, v.r. projekta  izrađenog  od  strane  ovlaštenog  arhitekta.

Za  ostale  aktivnosti  i  održavanje  objekata  
u  kulturi  općina  Davor  predvidjela  je  iznos  od  
206.000,00 kuna.

12. Manifestacije  u  kulturi

Članak  4.
Na  temelju  članka  4.  stavak  4.  Zakona  o  

financiranju  javnih  potreba  u  kulturi  ("Narodne  Očuvanje  narodnih  običaja  i  kulturne  
novine"  br.  27/93.)  i  članka  23.  Statuta  općine  baštine  na  području  općine  Davor  imaju  dva  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Kulturno-umjetnička  društva  koja  aktivno  djeluju  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  na  području  općine.  U  2007.  godini  u  Proračunu  
općine  Davor  na  svojoj  19.  sjednici  održanoj  14.  općine  Davor  izdvojeno  je  14.000,00 kuna  
prosinca  2007.  godine,  donijelo  je društvima  koja  će  biti  raspodijeljena  prema  

potrebama  i  aktivnosti  društava.
PROGRAM Od  manifestacija  u  kulturi  imamo_  

Ribarske  večeri  u  naselju  Davor,  te  Kolo  na  dva  
javnih  potreba  u  kulturi  na  području štuka  u  Orubici,  Davorije  u  Davoru,  Pokladna  

općine  Davor  u  2007.  godini povorka,  te  Božićni  koncert  u  Davoru.
Općina  Davor  je  jedan  od  glavnih  

pokrovitelja  navedenih  manifestacija,  a  posebno  
Članak  1. izdvaja  sredstva  za  športske  klubove  koji  

sudjeluju  u  manifestaciji  Davorija.
Javne  potrebe  u  kulturi  općine  Davor  za  

koje  se  sredstva  osiguravaju  u  Proračunu  općine  i  
u  ostalim  proračunima,  potrebe  su  koje  utvrđuje  Nabavka  knjiga  za  općinsku  knjižnicu
Zakon,  kao  i  one  kulturne  djelatnosti  i  
manifestacije  koje  su  u  interesu  općine  Davor. Članak  5.

Općina  Davor  osigurala  je  u  Proračunu  za  
Članak  2. 2007.  godinu  5.000,00 kuna  za  nabavku  knjiga  za  

općinsku  knjižnicu.
Sredstva  za  ostvarenje  Programa  javnih  

potreba  u  kulturi  planirana  su  u  ukupnom  iznosu  
od  499.700,00 kuna,  i  obuhvaća  sljedeća  Članak  6.
programska  područja:

Provođenje  ovog  Programa  u  nadležnosti  
- kultura  i  zaštita  objekata  kulturne  baštine, je  Poglavarstva  općine Davor,  koje  je  dužno  
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Općinskom  vijeću  podnijeti  izvješće  o  izvršenju  
ovog  Programa  do  polovine  2008.  godine.

Članak  7.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije"  i  primjenjuje s e  od  1. 
1. 2007.  godine.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  400-01/06-01/13
Urbroj:  2178/17-01-07-19
Davor,  14.  prosinca  2007.

  Potpredsjednik
Općinskog  vijeća
Vinko  Sverić, v.r.
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1. Članak  2.

Izvješće  o  stanju  u  prostoru  i  Program  
Na  temelju  članka  10.  i  11.  Zakona  o  mjera  za  unapređenje  stanja  u  prostoru  općine  

prostornom  uređenju  ("Narodne  novine"  br.  30/94,  Gornja  Vrba  za  razdoblje  2007. - 2011.  godine  
68/98,  61/00,  32/02.    100/04.)  i  članka  30.  Statuta  sastavni  su  dio  ove  Odluke.
općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  03/06.),  Općinsko  vijeće  
općine  Gornja  Vrba  na  14.  sjednici  održanoj  28.  Članak  3.
kolovoza  2007.  godine,  donijelo  je

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

Brodsko-posavske  županije".
o  usvajanju  Izvješća  o  stanju  u  prostoru  i  
Programa  mjera  za  unapređenje  stanja  u  OPĆINSKO  VIJEĆE
prostoru  općine  Gornja  Vrba  za  razdoblje  OPĆINE  GORNJA  VRBA

2007. - 2011.  godine
Klasa  :  350-02/07-01/1
Urbroj:  2178/28-02-07-7

Članak  1. Gornja  Vrba,  28.  kolovoza  2007.  godine

Ovom  Odlukom  Općinsko  vijeće  općine       Predsjednik
Gornja  Vrba  donosi  Izvješće  o  stanju  u  prostoru  i  Općinskog  vijeća
Program  mjera  za  unapređenje  stanja  u  prostoru     Stanko  Jurić, v.r.
općine  Gornja  Vrba  za  razdoblje  2007. - 2011.  
godine.

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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1.6. GROBLJAIZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU

2. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA I
PROSTORNOG UREĐENJA

PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE 3. OCJENA PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE 
STANJA U PROSTORU OPĆINE GORNJA U Č I N K O V I T O S T I  N A  U R E Đ E N J E ,  

VRBA ZA RAZDOBLJE KORIŠTENJE I ZAŠTITU PROSTORA
2007.-2011. GODINE

B. PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE 
STANJA U PROSTORU ZA RAZDOBLJE 2007.-SADRŽAJ
2011. GODINE

UVOD
I. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

A. IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
1. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG 
UREĐENJA1. PRIKAZ OSTVARIVANJA PROGRAMA 

MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U 
1 .1 .  IZMJENE I  DOPUNE VAŽEĆIH P R O S T O R U  I Z  P R E T H O D N O G  
PROSTORNIH PLANOVARAZDOBLJA

1.2. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA1.1. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

2. PRIBAVLJANJE PODATAKA I STRUČNIH 1.1.1. Izrada novih prostornih planova
PODLOGA
3. SADRŽAJ I NAČIN DONOŠENJA1.1.1.1. Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba

1.1.1.2. Urbanistički plan uređenja (UPU) naselja 
3.1. SADRŽAJGornja Vrba

1.1.1.3. UPU Južne gospodarske zone i DPU Lučkog 
3.2. NAČIN DONOŠENJApodručja Luke Slavonski Brod

II. UREĐENJE I KOMUNALNO OPREMANJE 1.2. UREĐENJE I KOMUNALNO OPREMANJE 
ZEMLJIŠTAZEMLJIŠTA

1.  IZGRADNJA INFRASTRUKTURE I 1.2.1. Izgradnja prometnih i infrastrukturnih 
KOMUNALNIH OBJEKATAgrađevina i uređaja

1.1. PROMET1.2.1.1. Promet
1.2. TELEKOMUNIKACIJE1.2.1.2. Telekomunikacije
1.3. ELEKTROENERGETIKA1.2.1.3. Elektroenergetika i javna rasvjeta
1.4. PLINOOPSKRBA1.2.1.4. Plinoopskrba
1.5. VODOOPSKRBA1.2.1.5. Vodoopskrba
1.6. ODVODNJA OTPADNIH I SANITARNIH 1.2.1.6. Odvodnja otpadnih, sanitarnih i oborinskih 
VODAvoda
1.7. GROBLJA

1.3.  UREĐENJE JAVNIH I  ZELENIH 
2. UREĐENJE ZELENIH POVRŠINAPOVRŠINA
3. OBJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I 1.4. IZGRADNJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH 
SPORTADJELATNOSTI

1.5. MREŽA ŠPORTSKIH OBJEKATA
3.1. OBJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
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3.1.1. Osnovno obrazovanje UPU je izrađen i donesen 20. prosinca 2006. 
3.1.2. Vjerski objekti godine i objavljen u ''Službenom vjesniku' Brodsko-
3.1.3. Lokalna samouprava posavske županije'', br. 21/2006.
3.1.4. Sportski objekti

UVOD 1.1.1.3. UPU Južne gospodarske zone i DPU lučkog 
područja Luke Slavonski Brod

Općina Gornja Vrba je posljednje Izvješće o 
stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje Započete su zajedničke aktivnosti s gradom 
stanja u prostoru  općine Gornja Vrba donijela 14. Slavonski Brod i općinom Klakar u cilju izrade UPU-a 
veljače 2002. godine temeljem članka 10. i 11. Zakona za lučko područje Luke Slavonski Brod koje 
o prostornom uređenju (''Narodne novine'', br. 30/94., obuhvaća prostorno sve navedene jedinice lokalne 
68/98. i 61/2000.). U navedenom Izvješću su samouprave.
analizirana ostvarenja Programa mjera za 
unapređenje stanja u prostoru iz programskog 
razdoblja 1997.-1999. godine i utvrđen Program za 1.2. UREĐENJE I KOMUNALNO OPREMANJE 
razdoblje 2002.-2004. godine. ZEMLJIŠTA

Ovo Izvješće o stanju u prostoru i Program Program mjera za unapređenje stanja u 
mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Gornja prostoru općine Gornja Vrba iz prethodnog razdoblja 
Vrba obuhvaća analizu i ocjenu provedenih aktivnosti nije sadržavao aktivnosti i mjere uređenja i 
i mjera iz prethodnog Programa i utvrđuje program komunalnog opremanja zemljišta.
aktivnosti i mjera za naredne četiri godine sukladno 
člancima 10. i 11. Zakona o prostornom uređenju Općina je provodila aktivnosti i mjere 
(''Narodne novine'', br. 30/94., 68/09., 61/2000., uređenja i komunalnog opremanja i izgradnje 
32/2002. i 100/2004.). društvene infrastrukture, te se u nastavku ove 

aktivnosti navode.
A. IZVJEŠĆE O STNAJU U PROSTORU

1.  PRIKAZ OSTVARIVANJA PROGRAMA 1.2.1. Izgradnja prometnih i infrastrukturnih 
MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U građevina i uređaja
PROSTORU IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

1.2.1.1. Promet
1.1. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

U proteklom razdoblju za prometni sustav 
1.1.1. Izrada novih prostornih planova koji je u nadležnosti općine karakteristična je značajna 

izgradnja novih cesta u okviru novoformiranih ulica 
1.1.1.1. Prostorni plan uređenja općine Gornja na području naselja Gornja i Donja Vrba.
Vrba

Na značajnu urbanizaciju prostora općine 
Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba je utjecala je blizina Slavonskog Broda kao značajnog 

izrađen i donošen 2003. godine (''Službeni vjesnik županijskog razvojnog centra. Ukupno je izgrađeno 
Brodsko-posavske'' županije 08/2003.). 6,49 km cesta, rekonstruirano 1,7 km, a izvedeni su 

radovi i na uređenju parkirališnog prostora i 
1.1.1.2. Urbanistički plan uređenja (UPU) naselja autobusnih stajališta. Sve je to pozitivno utjecalo na 
Gornja Vrba povećanje komunalnog standarda općine, kao i 

standarda postojećeg prometnog sustava.
UPU općinskog središta Gornja Vrba je 

obveza iz Prostornog plana uređenja općine Gornja U narednoj tablici prikazani su izvedeni 
Vrba. radovi u proteklom razdoblju.
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Najznačajniji zahvat u proteklom razdoblju je Pokretna mreža
izgradnja ceste D. Vrba-Zadubravlje u dužini 2,7 km, 

Stanje izgrađenosti i razina razvoja čime je značajno poboljšana veza s okruženjem. 
telekomunikacija u pokretnoj mreži na području Ukupno je za izvedene radove utrošeno 8,9 mil. kuna.
općine Gornja Vrba je dobro, te zadovoljava 
pokrivenošću signalom. Međutim za poboljšanje 
stanja, proširenje asortimana usluga i uvođenje novih 1.2.1.2. Telekomunikacije
tehnologija potrebna je dogradnja.

Nepokretna mreža

RTV sustav vezaStanje izgrađenih telekomunikacija u 
nepokretnoj mreži na području općine Gornja Vrba 

Stanje izgrađenosti građevina RTV sustava pokazuje visoku razvijenost. Kapaciteti izgrađenih 
veza na području općine Gornja Vrba je dobro, jer komutacijskih čvorova, te izgrađenih korisničkih i 
postoje izgrađeni objekti RTV sustava u relativnoj spojnih vodova za povezivanje s nadređenim TKC 
blizini granica općine.osiguravaju velike i raznovrsne razvojne mogućnosti. 

Stanje mjesnih telekomunikacijskih mreža je u 
prosjeku vrlo dobro. 

Tablica  br. 1.
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1.2.1.3. Elektroenergetika i javna rasvjeta betonskim stupovima, a dio podzemnim kabelima. U 
prijelaznom razdoblju zamjene naponskog nivoa na 

Distribucija električne energije 20 kV objekti radi na naponu 10 kV.

Distribucijska mreža na 10 kV naponskoj Niskonaponska mreža (NN MR) na području 
razini zadovoljava sadašnje potrebe. Postojeće općine je različite izvedbe i starosti. U sljedećoj tablici 
trafostanice su stupne izvedbe i građevinski (zidani) je prikazano opće stanje distribucijske mreže (10 kV; 
objekti. Dalekovodi su izgrađeni na drvenim ili 0,4 kV) na području općine Gornja Vrba.

STANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Tablica br. 2.

IZVOR PODATAKA: HEP-ODS,d.o.o.; ''Elektra'' Slavonski Brod   ZPO-Osijek
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1.2.1.4. Plinoopskrba 1.2.1.5. Vodoopskrba

Izgrađena plinska mreža je srednjetlačna i Posljednjim Izvješćem i Programom mjera 
napaja se iz redukcijske stanice ''A. Hebranga'' u utvrđeno je da naselje Donja Vrba nema javni 
Slavonskom Brodu. vodoopskrbi sustav, a isto je i s dijelom naselja Gornja 

Vrba. Stoga je planirano proširenje postojećeg sustava 
U prethodnom razdoblju realizirano je oko naselja Gornja Vrba na preostale ulice i na 

600 m uličnih plinovoda u novoformiranim ulicama gospodarsku zonu sjeverno od Gornje Vrbe.
obaju naselja. U sjevernoj gospodarskoj zoni 
položeno je cca 1.000 m plinovoda. Za naselje Donja Vrba planirana je izgradnja  

glavnog vodoopskrbnog voda te mjesne mreže 

Javna rasvjeta

U proteklom planskom razdoblju na području općine ostvarene su sljedeće aktivnosti na unapređenju 
javne rasvjete.

REALIZIRANI RAZVOJ JAVNE RASVJETE

Tablica br. 3.

IZVOR PODATAKA: Općina Gornja Vrba   ZPO-Osijek
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(preostalo izgraditi još 160 metara), te će se izvoditi aktivnosti u funkciji poboljšanja kvalitete usluga 
priključci početkom 2008. godine športa i rekreacije postojećih objekata:

U proteklom razdoblju izgrađena je mreža - rekonstrukcija i dogradnja nogometnog 
vodoopskrbe u dužini 4.500 m,  priključci se izvode i igrališta mjesnog kluba ''Omladinac'' iz 
planiraju se u skoroj budućnosti izvesti do kraja. Gornje Vrbe,

- uređenje zgrade mjesnog nogometnog kluba 
''Zvonimir'' u Donjoj Vrbi.

1.2.1.6. Odvodnja otpadnih, sanitarnih i oborinskih 
voda

1.6. GROBLJA
Izvješćem i Programom mjera koji je 

prethodio ovom konstatirano je stanje u odvodnji Osigurano je zemljište za planirano groblje 
otpadnih voda koje nije bilo dobro. Utvrđeno je da je u kod naselja Gornja Vrba u skladu s PPUO Gornja 
planskom razdoblju nužna izgradnja glavnih Vrba.
projekata odvodnje, te realizacija sustava.

Na mjesnom groblju u Donjoj Vrbi, 
Navedeno je samo djelomično realizirano provedene su aktivnosti uređenja (izgradnja ograde s 

budući je izrađena projektna dokumentacija za naselje prednje strane, uređenje zelenila).
Gornja Vrba (ishođena građevinska dozvola) dok 
realizacija, odnosno građenje sustava tek predstoji.

2. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA 
PROSTORNOG UREĐENJA

1.3.  UREĐENJE JAVNIH I  ZELENIH 
POVRŠINA Za prostor općine Gornja Vrba na snazi su tri 

dokumenta prostornog uređenja.
U proteklom razdoblju je uređena zelena 

površina oko novoizgrađenog općinskog trga u - Prostorni plan Brodsko-posavska županije 
Gornjoj Vrbi (posađeno je drveće i grmlje, te posijana (''Službeni vjesnik Brodsko-posavska 
trava). županija'', 04/2001.)

- Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba 
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

1.4. IZGRADNJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH županije'', 08/2003.).
DJELATNOSTI

Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba u 
U proteklom razdoblju realizirano je sljedeće: skladu je s Prostornim planom Brodsko-posavske 

županije (Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje 
a) izgrađena je ordinacija opće medicine, Brodsko-posavske županije od 18. rujna 2002. god.).
b) izgrađena nova područna osnovna škola (I-IV 

razred) s dječjim igralištem u Donjoj Vrbi, - Urbanistički plan uređenja (UPU) naselja 
c) izvršeni pripremni radovi (projektna Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

dokumentacija) za dogradnju zgrada općine i županije'', 21/2006.)
mjesnog doma u Gornjoj Vrbi,

d) izrađena projektna dokumentacija za UPU naselja Gornja Vrba (općinsko središte) 
izgradnju dječjeg igrališta u Gornjoj Vrbi. izrađen je i donesen sukladno obvezi iz Prostornog 

plana uređenja općine Gornja Vrba.

1.5. MREŽA ŠPORTSKIH OBJEKATA Od donošenja PPUO Gornja Vrba do danas, 
koliko je poznato, nije bilo problema u njegovom 

U proteklom razdoblju su realizirane provođenju. Danas je postala aktualna izgradnja 
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lučkog područja  Luke Slavonski Brod, čije područje Program mjera određuje potrebu izrade 
je utvrđeno Uredbom na temelju Zakona o lukama novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih 
unutarnjih voda koju je donio Sabor Republike dokumenata prostornog uređenja, potrebu 
Hrvatske. Luka je unesena u PPŽ Brodsko-posavske i pribavljanja  podataka i stručnih podloga za njihovu 
prostorno definirana u PPUO Gornja Vrba, ali samo za izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje 
dio koji se nalazi na području općine Gornja Vrba. tih dokumenata.
(Lučko područje obuhvaća i dijelove koji pripadaju 
gradu Slavonski Brod i općini Klakar. Programom mjera utvrđuje se potreba 

uređenja zemljišta, razina uređenja zemljišta, izvori za 
U PPUO Gornja Vrba je utvrđena obveza financiranje njegovog uređenja, te rok u kojem je 

izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) za lučko određeno zemljište potrebno urediti za  planiranu 
područje, ali, s obzirom da se za dio lučkog područja u namjenu.
općini Klakar izrađuje UPU, zbog lakše provedbe će 
se umjesto  DPU-a izraditi UPU i za područje unutar Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća 
općine Gornja Vrba, te je stoga potrebno izmijeniti pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih 
PPUO Gornja Vrba u tom smislu. planova, imovinsko-pravne radnje i drugo), te 

izgradnju objekata  i  uređaja  komunalne 
infrastrukture, objekata za opskrbu električnom 

3. OCJENA PROVEDEBNIH MJERA I energijom, zdravstvenih objekata, odgojnih i 
NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA UREĐENJE, obrazovnih objekata i drugih infrastrukturnih 
KORIŠTENJE I ZAŠTITU PROSTORA objekata.

Donošenje Prostornog plana uređenja općine Programom mjera, ovisno o posebnim 
Gornja Vrba stvoreni su uvjeti za planski razvoj, obilježjima prostora za koji se donosi, utvrđuju se i 
uređenje i zaštitu prostora općine u skladu s druge mjere za provođenje politike uređenja prostora i 
opredjeljenjima i mjerama na razini Države i dokumenata prostornog uređenja.
Županije. Planske postavke u korištenju prostora 
omogućit će općini (ponajprije putem infrastrukturnih Izmjena i/ili dopuna Programa mjera 
sustava i osiguranjem prostora za lociranje može se donijeti samo nakon dvogodišnjeg 
gospodarskih kapaciteta) vezu i uključenje u razvojne razdoblja na temelju analize odgovarajućeg dijela 
tokove šireg područja, što će utjecati i na vlastiti Izvješća, a iznimno od toga uz suglasnost 
sveukupni razvoj općine. Odredbama za provođenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.
se štite vrijedni prirodni resursi od nenamjenskog 
korištenja, čime se osigurava održivi razvoj prostora 
općine. I. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Realizirane aktivnosti na infrastrukturnom i 1. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG 
komunalnom opremanju prostora i naselja povećali su UREĐENJA
kvalitetu života u naseljima.

1 .1 .  IZMJENE I  DOPUNE VAŽEĆIH 
PROSTORNIH PLANOVA

B. PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE 
STANJA U PROSTORU ZA RAZDOBLJE 2007.- 1.1.1. Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba
2011. GODINE (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije'', 08/2003.)
Ovaj Program mjera za unapređenje stanja u 

prostoru općine Gornja Vrba donosi se sukladno Izmjena Prostornog plana uređenja općine 
članku 11. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Gornja Vrba je prioritetna zbog pripremnih radova za 
novine'', br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.) za uređenje i izgradnju lučkog područja Luke Slavonski 
četverogodišnje razdoblje 2007.-2011. godine. Brod.
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U PPUO Gornja Vrba za dio lučkog područja 2. PRIBAVLJANJE PODATAKA I STRUČNIH 
koji se nalazi na području općine Gornja Vrba PODLOGA
utvrđena je obveza izrade detaljnog plana uređenja, a 
za dio koji se nalazi na području općine Klakar Izmjene Prostornog plana uređenja općine 
predviđena je izrada UPU-a. Stoga će se izmjenom i Gornja Vrba izradit će se na državnoj topografskoj 
dopunom  za to područje u općini Gornja Vrba karti mj. 1:25.000.
umjesto DPU-a utvrditi obveza izrade  UPU-a.

Isto tako, utvrđena je obveza izrade Detaljnog UPU ''Lučko područje Luke Slavonski Brod'' 
plana uređenja za južnu gospodarsku zonu  i UPU „Južne gospodarske zone“ će se izraditi na 
Gospodarsku zonu Bjeliš  područje izvan lučkog osnovnoj državnoj karti mj. 1:5.000 ili topografsko-
područja, umjesto kojega se izmjenom i dopunom katastarskim planovima u mj. 1:1.000 ili 1:2.000 
treba predvidjeti izrada UPU-a. sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima 

Izmjenom i dopunom potrebno je predvidjeti i kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
ukidanje dijela  planiranih prometnih koridora unutar pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
sjeverne gospodarske zone. planova (''Narodne novine'', br. 106/98. i 39/04.). 

U tekstualnom dijelu Plana potrebno je 
izmijeniti Odredbe za provođenje vezane za 
melioracijske kanale i poplavno područje. 3. SADRŽAJ I NAČIN DONOŠENJA

Osim ovih prioritetnih izmjena, potrebno je 
izraditi izmjenu PPUO Gornja Vrba zbog planirane 3.1. SADRŽAJ
izgradnje prometnog čvora Slavonski Brod-istok za 
koji će se izraditi prometno-prostorna studija. 3.1.1. UPU ''Lučko područje Luke Slavonski Brod''  i 
Rješenja iz spomenute studije bit će potrebno ugraditi UPU „Južne gospodarske zone“
u PPUO Gornja Vrba. 

Sadržaj UPU-a određen je Pravilnikom o 
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 

1.2. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (''Narodne novine'', br. 106/98. i 

1.2.1. Urbanistički plan uređenja (UPU) ''Lučko 39/04.).
područje Luke Slavonski Brod''

Urbanistički plan uređenja utvrđuje osnovne 
Izrada i donošenje UPU-a ''Lučko područje uvjete korištenja i namjene površina, prometnu i 

Luke Slavonski Brod'' određena je kao obveza iz komunalnu mrežu, te smjernice za oblikovanje, 
Izmjena PPUO Gornja Vrba (u osnovnom planu kao korištenje i uređenje prostora.
DPU).

UPU ''Lučko područje Luke Slavonski Brod'' 3.2. NAČIN DONOŠENJA
će se kao prioritet donijeti odmah nakon donošenja 
Izmjena PPUO Gornja Vrba. Obuhvat je prikazan na Način donošenja prostornih planova propisan 
kartografskom prikazu UVJETI KORIŠTENJA I je Zakonom o prostornom uređenju (''Narodne 
ZAŠTITE PROSTORA-Područja i dijelovi primjene novine'', br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.) i 
planskih mjera zaštite PPUO-a Gornja Vrba. Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja 

prostornih planova (''Narodne novine'', br. 101/98., 
1.2.2. Urbanistički plan uređenja (UPU) južne 39/04. i 45/04.).
gosp.zone  za dio izvan Lučkog područja Luke 
Slavonski Brod

Obuhvat je prikazan na kartografskom 3.2.1. Izmjena Prostornog plana uređenja općine 
prikazu UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE Gornja Vrba
PROSTORA-Područja i dijelovi primjene planskih 
mjera zaštite PPUO-a Gornja Vrba. Izmjenu PPUO Gornja Vrba donosi Općinsko 
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vijeće po pribavljanju suglasnosti Ureda državne - javnih površina,
uprave u Brodsko-posavskoj županiji o njegovoj - nerazvrstanih cesta,
usklađenosti s Prostornim planom Brodsko-posavske - groblja i
županije i suglasnost/mišljenja temeljem drugih - javne rasvjete.
zakona za kojima će postojati potreba.

Iz cijena komunalne usluge, Proračuna 
Faze izrade i postupak donošenja Izmjena općine i drugih izvora se financira:

PPUO Gornja Vrba identičan je postupku donošenja 
prostornih planova, s tim što javna rasprava i javni - opskrba pitkom vodom,
uvid traje 15 dana. - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

- opskrba plinom,
- prijevoz putnika,

3.2.2. UPU ''Lučko područje Luke Slavonski Brod'' - održavanje čistoće,
- odlaganje komunalnog otpada i

UPU donosi Općinsko vijeće po pribavljenoj - tržnice na malo.
suglasnosti Ureda državne uprave u Brodsko-
posavskoj županiji o usklađenosti s Izmjenama PPUO 
Gornja Vrba (prostorni plan šireg područja). 1.  IZGRADNJA INFRASTRUKTURE I 

KOMUNALNIH OBJEKATA 
Faze izrade i postupak donošenja UPU-a 

''Lučko područje Luke Slavonski Brod'' identičan je 1.1. PROMET
postupku donošenja prostornih planova.

Prioritet u narednom razdoblju je izgradnja 
deniveliranog prijelaza ceste preko željezničke pruge 

3.2.2. UPU ''Južne gospodarske zone '' M105 (Novska-Vinkovci-Tovarnik). Navedeni 
zahvat prelazi okvire općinskog značaja i njegova 

UPU donosi Općinsko vijeće po pribavljenoj realizacija stvar je dogovora Hrvatskih željeznica i 
suglasnosti Ureda državne uprave u Brodsko- ostalih sudionika (nositelj razvoja javnih cesta).
posavskoj županiji o usklađenosti s PPUO Gornja 
Vrba (prostorni plan šireg područja). Za područje prometnog sustava koji je u 

nadležnosti općine i u narednom razdoblju planira se 
Faze izrade i postupak donošenja UPU-a izgradnja novih cesta na području Gornje i Donje 

„Južne gospodarske zone“ identičan je postupku Vrbe. Pri tome je važna i izgradnja obilaznih cesta 
donošenja prostornih planova. koje će promet prema planiranoj luci na rijeci Savi, 

kao i promet u gospodarske zone voditi zaobilazno u 
II. UREĐENJE I KOMUNALNO OPREMANJE odnosu na stambene zone naselja. 
ZEMLJIŠTA

Izvori financiranja za planirane radove su 
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu Općinski proračun, komunalni doprinos, kao i drugi 

(''Narodne novine'', br. 26/03.-pročišćeni tekst i izvori.
87/04.) financiranje građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture se vrši iz nekoliko različitih U sljedećoj tablici prikazani su planirani 
izvora. radovi na prometnom sustavu općine:

Iz komunalnog doprinosa, Proračuna općine, 
naknada za koncesije i drugih izvora financira se 
uređenje i građenje:
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Međutim, zbog stalnog tehnološkog razvoja 1.2. TELEKOMUNIKACIJE
koji obuhvaća uvođenje novih mreža i sustava 
pokretnih komunikacija sljedeće generacije (UMTS i Nepokretna mreža
sustavi sljedećih generacija) predviđa se izgradnja 
novih baznih postaja mimo već utvrđenih planovima Izgrađeni kapaciteti komutacijskih čvorova i 
razvoja.pristupne mreže zadovoljavaju sve predvidive potrebe 

u telekomunikacijama za veće razdoblje od idućeg 
Napomena: U slučaju prihvaćanja planskog.

sljedećih novih operatora, broj izgrađenih baznih 
(osnovnih) postaja će se povećati u skladu s U narednom razdoblju razvoj telekomunikacija na 
planovima operatora i potreba njihovih korisnika.području općine bit će usklađen sa zahtjevima tržišta. 

Uz osnovne usluge HT nudi i razvija niz dodatnih 
Izvori financiranja razvoja telekomunikacija usluga u nepokretnoj telefonskoj mreži, te pruža IQ 

su vlastita sredstva operatora svake pojedine  usluge-usluge inteligentne mreže koja je nadogradnja 
telekomunikacijsku mreže.osnovne telefonske mreže. Intenziviran je i razvoj 

ISDN i ADSL pristupa koji korisnicima omogućuje 
Planirani rokovi za razvoj ovise isključivo o brže uspostavljanje veze, veću pouzdanost, te veće 

naraslim potrebama i ekonomskoj isplativosti za brzine prijenosa.
operatora, te izrađenih godišnjih planova izgradnja (ili 
planova za dulje razdoblje).Napomena: U slučaju prihvaćanja i drugog 

(drugih) operatora za nepokretnu mrežu moguća 
1.3. ELEKTROENERGETIKAje određena izgradnja u skladu s potrebama novog 

operatora i njegovih korisnika.
Distribucija električne energije

Zbog planiranog cjelokupnog razvoja općine Pokretna  mreža
Gornja Vrba očekuje se i povećanje potreba za 
električnom energijom. U skladu s povećanjem Programom unapređenja stanja u prostoru ne predviđa 
potrošnje električne energije, ili potreba za većom se izgradnja novih baznih (osnovnih) postaja-GSM na 
vršnom snagom, za postojeće potrošače u gotovo svim području općine Gornja Vrba od strane postojećih 
TS se mogu ugraditi energetski transformatori veće operatora, već proširenje kapaciteta postojećih. Novi 
instalirane snage. Ukoliko konstrukcija TS ne dopušta operator TELE-2 planira izgradnju baznih postaja 
ugradnju transformatora veće instalirane snage, na tako da pokrije signalom cijelo područje općine.
najbližoj odgovarajućoj lokaciji, izgradit će se nova 
TS. Pri tome je moguća zamjena građevinskog tipa TS 

Ukupno je za planirane radove u narednom razdoblju potrebno osigurati cc 12,4 mil. kuna.
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(npr. umjesto stupne izgradit će se zidana ili montažna U slučaju izgradnje novih prometnica na 
TS). mjestu križanja s dalekovodom ugraditi cijevi radi 

provlačenja kabela.
Kod 10(20) kV dalekovoda planira se 

postupna zamjena nadzemnih dalekovoda kabelskim Niskonaponska (NN) dakle 0,4 kV mreža, će 
dalekovodima unutar građevinskih područja. Kod se u sljedećem planskom razdoblju rekonstruirati u 
izgradnje novih 10(20) kV dalekovoda unutar skladu s potrebama. Rekonstruirat će se tako da se 
građevinskih područja dalekovode graditi isključivo djelomice zamijeni novim SKS-om na betonskim 
podzemnim kabelima. Izvan građevinskih područja stupovima i krovnim stalcima, a po potrebi i 
planira se zamjena izolacije i promjena presjeka podzemnom kabelskom mrežom. Planom se predviđa 
vodiča DV 10 kV, radi prelaska na 20 kV naponsku da se sve nove NN mreže grade podzemnim 
razinu. Dalekovodi će se voditi po betonskim ili vodovima.
čelično-rešetkastim stupovima.

PROGRAM UNAPREĐENJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Tablica br. 4.

IZVOR PODATAKA: HEP-ODS,d.o.o.;''Elektra'' Slavonski Brod ZPO-Osijek
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Prioriteti razvoja su: Javna rasvjeta

- sanacija naponskih prilika, Plan razvoja tj. izgradnje javne rasvjete 
- priključenje novih potrošača, slijedit će  započetu koncepciju definiranu 
- održavanje, zamjena i rekonstrukcija Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, te 

postojeće mreže, na svim distribucijskim u skladu s PPUO Gornja Vrba.
naponskim razinama, u skladu s tehničkom 
ispravnosti i starosti objekata ili mreže. Način izgradnje javne rasvjete na području 

općine Gornja Vrba ovisit će o rangu prometnice koja 
Problemi razvoja su rješavanje imovinsko prolazi ulicom koja se planira osvijetlit i važnosti ulice 

pravnih odnosa (ishođenje građevinske dozvole) na razini naselja i općine. 
posebice kod duljih dionica dalekovoda.

U sljedećem planskom razdoblju javna 
Izvori financijskih sredstava su vlastita rasvjeta se planira graditi u sljedećim naseljima i 

sredstva HEP-a, te suradnja/sufinanciranje s lokalnom gospodarskim zonama na sljedeći način:
samoupravom.

PLAN RAZVOJA JAVNE RASVJETE

Tablica br. 5.

IZVOR PODATAKA: Općina Gornja Vrba ZPO-Osijek
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Ostala eventualna dogradnja koja bi pratila naselju Donja Vrba,
novonastale potrebe (širenje ulice, nastavak izgradnje - izrada projektne dokumentacije i gradnja 
ulica i sl.) realizirat će se izgradnjom na stupovima. vodoopskrbne mreže u Firovoj ulici, 

Brkićevoj ulici i Ulici J.J. Strossmayera, te 
Prioritetne potrebe iz oblasti javne rasvjete: novim ulicama koje će se formirati na 

neizgrađenom dijelu građevinskog područja i 
- definiranje prioritetnih naselja općine i ulica u izvođenje kućnih priključaka

njima za izgradnju javne rasvjete, - izrada projektne dokumentacije i gradnja 
- definiranje načina izgradnje javne rasvjete u vodoopskrbnog sustava za obje gospodarske 

skladu s važećom prostorno planskom zone za što se planira utrošiti iznos od 
dokumentacijom i potrebama, 10.000.000,00 kn.

- izrada projekata.
Sredstva u iznosu od cca 16.000.000,00 kn 

Izvori financiranja su uglavnom iz sredstava osigurala bi se iz:
općine, a to su sredstva iz:

- Hrvatskih voda oko 2.900.000,00 kn,
- komunalnog doprinosa, - Proračuna općine  oko 2.700.000,00 kn,
- Proračun jedinice lokalne samouprave, - Proračuna Županije  oko    200.000,00 kn,
- naknada za koncesiju, - za gospodarske zone sredstva bi osigurali 
- drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom. korisnici prostora i općina.

1.4. PLINOOPSKRBA 1.6. ODVODNJA OTPADNIH I SANITARNIH 
VODA

Za naredno razdoblje planira se konačno 
dovršenje izgradnje plinoopskrbne mreže u naseljima Stanovnici općine Gornja Vrba otpadne i 
tj. izgradnja plinovoda i u novoformiranim ulicama. sanitarne vode rješavaju pomoću septičkih, sabirnih 

ili crnih jama. Dakako da ovakav način zbrinjavanja 
Planirano je i dovršenje plinofikacije sjeverne pruža velike mogućnosti zagađenja podzemnih 

industrijske zone. vodonosnih horizonata što u uvjetima neriješene 
Za područje južne Gospodarske zone u tijeku vodoopskrbe može utjecati na zdravlje korisnika 

je izrada detaljne planske dokumentacije. Po vode.
okončanju iste planira se izrada projektne 
dokumentacije, a potom i izgradnja plinoopskrbne Oborinske vode prihvaćaju se otvorenim 
mreže i u južnoj gospodarskoj zoni. kanalima uz prometnice i vode do najbližeg vodotoka 

ili melioracijskog kanala.

1.5. VODOOPSKRBA Uviđajući značaj ove infrastrukture općina je 
u fazi rješavanja pitanja kvalitetnog zbrinjavanja koja 

Vodoopskrba naselja općine riješena je ili je u neposredno utječe na kvalitetu življenja pa su u 
fazi  r ješavanja priključkom na postojeći  narednom razdoblju planirane sljedeće aktivnosti:
vodoopskrbni sustav grupnog vodovoda Slavonski 
Brod. - izrada glavnog projekta za naselje Donja 

Vrba, te dijela naselja Gornja Vrba (''Klis''),
Konačno rješenje vodoopskrbe predviđeno je - gradnja cjelokupnog sustava odvodnje u svim 

uključivanjem oba nasel ja  na regionalni  naseljima općine,
vodoopskrbni sustav no u narednom razdoblju - izrada dokumentacije za sustav odvodnje 
planirano je sljedeće: gospodarskih zona, te djelomična realizacija 

istog.
- gradnja priključaka na vodoopskrbni sustav u 
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Za navedene aktivnosti ukupno su planirana planira se izgradnja nove crkve s pratećim sadržajima.
sredstva u iznosu od cca 40.000.000,00 kn.

Sredstva se planiraju iz sljedećih izvora: 3.1.3. Lokalna samouprava

- Hrvatske vode, Prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji u 
- Proračuna općine, prethodnom razdoblju, realizirat će se dogradnja 
- Proračuna Županije, općinske zgrade i mjesnog doma u Gornjoj Vrbi.
- sredstva FAR programa
- sredstvima IPA programa Dovršit će se projektna dokumentacija za 
- sredstvima EIB-a. izgradnju okoliša , te izgradnja okoliša mjesnog doma 

u Donjoj Vrbi.

1.7. GROBLJA
3.1.4. Sportski objekti

Planira se izrada tehničke dokumentacije za 
formiranje novog groblja kod Gornje Vrbe, ishođenje Na nogometnim igralištima u Gornjoj i 
lokacijske i građevinske dozvole, te izgradnja Donjoj Vrbi će se izgraditi pomoćna igrališta i po 
mrtvačnica, staza i ograde. mogućnosti manje tribine.

Izgradit će se i opremiti tri kompleksa 
2. UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA igrališta sa sportskim sadržajima i spravama za 

potrebe odraslih i djece.
Uređenje novih zelenih površina u Gornjoj 

Vrbi vršit će se sukladno Urbanističkom planu 
uređenja naselja.

Kontinuirano će se vršiti sadnja drvoreda u 
ulicama naselja, na nogometnim igralištima, oko 2.
škola i drugih javnih objekata.

Na  temelju  čl.  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
3. OBJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br.  
SPORTA 33/01.),  te  članka  53.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
3.1. OBJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 03/06)  i  čl.  4.  i  16.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  

poglavarstva  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  
3.1.1. Osnovno obrazovanje Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  Općinsko  

poglavarstvo  Gornja  Vrba  na  svojoj  23.  sjednici  
U naselju Gornja Vrba se planira izgradnja održanoj  1. 2. 2008. g.,  donijelo  je

nove osmogodišnje škole sa sportskom dvoranom i 
otvorenim pratećim sadržajima. ODLUKU

o  imenovanju  članova  
3.1.2. Vjerski objekti Zapovjedništva  Civilne  zaštite

Planira se proširenje i dogradnja crkve u 
Gornjoj Vrbi s pratećim objektima (pastoralni centar i I
dr.), te po odluci Biskupije župni stan u Gornjoj Vrbi. 

U dijelu Gornje Vrbe pod nazivom Klis Za  članove  Zapovjedništva  Civilne  zaštite  
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općine  Gornja  Vrba  imenuju  se: I.

- Jadranka  Ćorluka,  za  zapovjednika Odobrava  se  upotreba  sredstava  Proračuna  
- Slavica  Leović,  za  člana općine  Gornja  Vrba  u  iznosu  od  30.000,00 kn  za  
- Dr.  Martina  Vidović,  za  člana sufinanciranje  KUD-a  "Vrba"  na  način  kako  
- Marko  Jurić,  za  člana slijedi:
- Marica  Pavlović,  za  člana

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

II - materijalni  troškovi  (domjenak i sl.)  pri  
organiziranju  nastupa  na  području  općine,

Ova  Odluka  stupa  na snagu  danom  - su f inanc i ran je   t roškova   i z rade   
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  promidžbenih  materijala,
Brodsko-posavske  županije". - sufinanciranje  potrebe  za  glazbenim  

instruemntima  ili  popravcima,  a isti  služe  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO probama  i  nastupima  KUD-a  "Vrba"

OPĆINE  GORNJA  VRBA - sufinanciranje  troškova  voditelja  KUD-a  u  
iznosu  od  50%

Klasa  :  810-01/08-01/01
Urbroj:  2178-28/04-1-08/3
U  Gornjoj  Vrbi,  4. 2. 2008.  god. II.

Načelnik KUD  "Vrba"  obvezan  je  pravdati  
     Niko  Pavić, ing.str., v.r. računima  sve  navedene  stavke  u  članku  I.  

Općinskom  poglavarstvu.

III.

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

Na  temelju  čl.  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  siječnja  2008.  godine.
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (NN  br.  
33/01.),  te  čl.  53.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  OPĆINE  GORNJA  VRBA
03/06.)  i  čl.  4.  i  16.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  
poglavarstva  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Klasa  :  402-08/08-01/07
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  Općinsko  Urbroj:  2178-28/04-1-08/2
poglavarstvo  Gornja  Vrba  na  svojoj  23.  sjednici  U  Gornjoj  Vrbi,  4. 2. 2008.  god.
održanoj  1. 2. 2008. g.,  donijelo  je

Načelnik
ODLUKU      Niko  Pavić, ing.str., v.r.

o  načinu  sufinanciranja
KUD-a  "Vrba"
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4. 5.

Na  temelju  čl.  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  Na  temelju  čl.  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (NN  br.  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (NN  br.  
33/01.),  te  čl.  53.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  33/01.),  te  čl.  53.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
03/06.)  i  čl.  4.  i  16.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  03/06.)  i  čl.  4.  i  16.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  
poglavarstva  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  poglavarstva  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  Općinsko  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  Općinsko  
poglavarstvo  Gornja  Vrba  na  svojoj  23.  sjednici  poglavarstvo  Gornja  Vrba  na  svojoj  23.  sjednici  
održanoj  1. 2. 2008. g.,  donijelo  je održanoj  1. 2. 2008. g.,  donijelo  je

ODLUKU ODLUKU

o  financijskim  potporama  političkim  o  načinu  sufinanciranja sportskih  klubova
strankama s  područja  općine  Gornja  Vrba  

u  2008.  godini

I.
I.

Odobrava  se  upotreba  sredstava  Proračuna  
općine  Gornja  Vrba,  za  sufinanciranje  političkih  Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  način  
stranaka  koje  su  zastupljene  u  Općinskom  vijeću  finanicranja  sportskih  udruga  s  područja  općine  u  
Gornja  Vrba,  u  iznosu  od  po  1.000,00 kn  po  2008.  godini,  kako  slijedi:
vijećniku  godišnje.

1. NK  "Omladinac"  Gornja  Vrba - 54.000,00 
II. kn  za  tekuću  godinu  (registracija  igrača,  

troškovi  sudaca  i  delegata,  režije,  
Odobrena  sredstva  isplaćuju  se  na  žiro- kotizacija,  prijevoz  na  udaljenija  

račune  političkih  stranaka,  a moguće  ih  je  ostvariti  gostovanja,  pola  troškova  za  rad  domara),
i  podmirenjem  troškova  održavanja  skupova,  2. NK  "Zvonimir"  Donja  Vrba - 34.000,00 kn  
domjenaka  i  sl. za  tekuću  godinu  (registracija  igrača,  

troškovi  sudaca  i  delegata,  režije,  
III. kotizacija),

3. Veterani  NK  "Omladinac"  Gornja  Vrba - 
Odluka stupa  na  snagu  danom  3.000,00 kn

objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- 4. Veterani  NK  "Zvonimir"  Donja  Vrba - 
posavske  županije",  a  primjenjuje  se  od  1.  3.000,00 kn  (ukoliko  sudjeluju  u  
siječnja  2008.  godine. natjecanju,  a  ukoliko  se  ne  natječu,  

naknada  se  umanjuje  za  pola  iznosa),
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO 5. ŠRU  "Bistro"  Gornja  Vrba - 2.000,00 kn  

OPĆINE  GORNJA  VRBA (organizacija  KUP-a  i  sl.),
6. Organiziranje  šahovskog  turnira  "Drago  

Klasa  :  402-08/08-01/08 Mandić" - 1.000,00 kn
Urbroj:  2178-28/04-1-08/2 7. Lovačko  društvo  "Jelas" - 3.000,00 kn  
U  Gornjoj  Vrbi,  4. 2. 2008.  god. ukupno

(Revir  Gornja  Vrba - 1.500,00 kn)
                Načelnik: (Revir  Donja  Vrba - 1.500,00 kn).

 Niko  Pavić, ing.str., v.r.
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II. V.

Odobrena  sredstva  isplaćivat  će  se  iz  Odluka stupa  na  snagu  danom  
Proračuna  općine  na  žiro-račune  sportskih  klubova  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
po  potrebi  i  u  skladu  s  mogućnostima  Proračuna. posavske  županije",  a  primjenjuje  se  od  1.  

siječnja  2008.  godine.

III. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Nogometni  klubovi  dužni  su  računima  
pravdati  sve  navedene  troškove  naznačene  u  Klasa  :  402-08/08-01/06
članku  I.  stavak  1.  i  2.  Općinskom  poglavarstvu. Urbroj:  2178-28/04-1-08/2

U  Gornjoj  Vrbi,  4. 2. 2008.  god.

IV. Načelnik
     Niko  Pavić, ing.str., v.r.

Način  financiranja  nogometnih  klubova  
neće  se  mijenjati  ukoliko  ostanu  u  istom  rangu  
natjecanja.
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1. 2.

Temeljem  odredbe  članka  54.  stavak 1.  
Zakona  o  pojoprivrednom  zemljištu  ("Narodne  
novine"  broj  66/01,  87/02,  48/05.  i  90/05.),  
Ministarstvo  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodnog  
gospodarstva,  daje

SUGLASNOST

Na  izmjene  i  dopune  Programa  
raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  
vlasništvu  države  za  općinu  Gundinci,  koji  je  
Općinsko  vijeće  općine  Gundinci  donijelo  na  
temelju  Odluke  o  prihvaćanju  izmjene  i  dopune  
Programa  raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  
u  vlasništvu  države  za  općinu  Gundinci,  
Klasa:021-01/07-01/2,  Urbroj:  2178/05-02/07-3,  8.  
lipnja  2007.

Isti  Program  sukladan  je  Strategiji  
gospodarenja  poljoprivrednim  zemljištem  u  
vlasništvu  države,  te  Mjerilima   i  uvjetima  za  
provedbu  privatizacije  poljoprivrednog  zemljišta  u  
vlasništvu  države  ("Narodne  novine"  br.  13/02.).

Klasa  :  320-02/07-01/1244
Urbroj:  525-9-08-2
Zagreb,  3.  siječnja  2008.

       Ministar
         Petar  Čobanković, v.r.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03  
pročišćeni tekst i 82/04) i članka 34. Statuta općine 
Gundinci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 01/06) Općinsko vijeće općine Gundinci  
na 20.sjednici održanoj 25. siječnja  2008. godine 
donosi

ODLUKU

o komunalnoj naknadi 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, način i 
mjerila za plaćanje komunalne naknade:
1. u općini Gundinci,
2. područja zona u općini Gundinci,
3. koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
4. koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor 

i za građevno zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti,

5. rokovi plaćanja komunalne naknade,
6. nekretnine važne za općinu Gundinci koje se 

OPĆINA  GUNDINCI
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u potpunosti ili djelomično oslobađaju od opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima 
plaćanja komunalne naknade, za opskrbu električnom energijom i vodom prema 

7. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim mjesnim prilikama, te čine sastavni dio infrastrukture 
slučajevima može odobriti potpuno ili općine Gundinci.
djelomično oslobađanje od plaćanja 
komunalne naknade,

8. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos III. VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE 
za slučaj potpunog ili djelomičnog NAKNADE
oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 5.

Članak 2. Visinu komunalne naknade određuje 
Općinsko vijeće općine Gundinci utvrđivanjem 

Komunalna naknada je prihod Proračuna vrijednosti obračunske jedinice  boda, a dobiva se 
općine Gundinci. množenjem korisne površine objekta, koeficijentom 

Sredstva komunalne naknade namijenjena su zone, koeficijentom namjene i vrijednosti boda u 
financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti: kunama.

1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na Članak 6.

čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina Komunalna naknada obračunava se prema 
4. održavanje nerazvrstanih cesta, četvornom metru korisne površine objekta i po 
5. održavanje groblja, jedinici korisne površine zemljišta. 
6. javna rasvjeta. Pod korisnom površinom stambenog prostora 

ili garažnog prostora, te stana ili kuće, smatra se 
ukupna neto izgrađena površina.

II. OBVEZNICI KOMUNALNE NAKNADE Pod korisnom površinom poslovnog prostora 
smatra se neto izgrađena površina objekta koja se 

Članak 3. koristi za obavljanje poslovne djelatnosti ili u 
poslovne svrhe, odnosno zemljište koje obveznik 

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, koristi ili ima pravo koristiti.
odnosno korisnici:

1. stambenog prostora, Članak 7.
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora, U općini Gundinci utvrđuju se 2 (dvije) zone 
4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu prema opremljenosti građevinskog zemljišta i to:

obavljanja poslovne djelatnosti,
5. neizgrađenog građevnog zemljišta. I. ZONA  koja obuhvaća naselja u građevinskoj 

zoni 
II. ZONA  koja obuhvaća naselja izvan 

Članak 4. građevinske zone

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz 
članka 3. ove Odluke koje se nalaze unutar Članak 8.
građevinskog područja naselja kao i za stambeni i 
poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja Koeficijent zona (Kz) u općini Gundinci 
na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:
iz stavka 3, 4 i 6 članka 2. ove Odluke i koje su - za I. ZONU     1,00
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 za II. ZONU    0,8 se izjaviti žalba upravnom tijelu Brodsko-posavske 
županije, nadležnom za poslove komunalnog 
gospodarstva.

Članak 9. Žalba se podnosi putem Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Gundinci u roku 15 dana od 

Koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti primitka rješenja.
nekretnine utvrđuju se kako slijedi:
-  stambeni prostor i prostor koji koriste 

neprofitne organizacije  koeficijent   1,00 Članak 12.
- garažni prostor koeficijent 1,00
- neizgrađeno građevinsko zemljište Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti 

       koeficijent 0,05 se oslobađaju:
- za poslovni prostor koji služi za proizvodne 

djelatnosti                   koeficijent  1,00 1. općina Gundinci
- za poslovni prostor koji služi za ostale 2. vjerske i crkvene organizacije

djelatnosti koeficijent 3,00 3. ustanove školskog obrazovanja
- za građevno zemljište koje služi u svrhu 4. ustanove zdravstvene i socijalne zaštite

obavljanja poslovne djelatnosti 5. udruge građana sa sjedištem u općini 
   koeficijent 0,1 Gundinci

- za poslovni prostor koji služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad 
se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 Članak 13.
mjeseci u kalendarskojgodini

 koeficijent 1,00 Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika 
- za građevno zemljišta koje služi u svrhu nekretnine privremeno će se osloboditi od plaćanja 

obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad komunalne naknade:
se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 
mjeseci u kalendarskojgodini 1. osobe koje su korisnici stalne socijalne skrbi

koeficijent 0,05 2. osobe kojima je na nekretnini uslijed 
elementarne nepogode ili druge nezgode 
nastala šteta, a uredno je prijavljena 

IV.     ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE mjerodavnim tijelima
NAKNADE

U slučaju iz točke 1 i 2 ovoga članka obveznik 
Članak 10. će se osloboditi plaćanja komunalne naknade u roku 

od jedne godine.
Komunalna naknada plaća se mjesečno, 

najkasnije do 20-og u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 14.

 V.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj 
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 

Članak 11. komunalne naknade osigurat će se iz Proračuna 
općine Gundinci.

Obveza plaćanja komunalne naknade, visina 
komunalne naknade i način plaćanja za svakog 
pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem. Članak 15.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi  
Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci. Općinsko vijeće općine Gundinci donosi 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može Odluku o vrijednosti obračunske jedinice  boda za 
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plaćanje komunalne naknade. 3.
Ako se mijenja vrijednost obračunske 

jedinice  boda za iduću godinu Vijeće općine 
Gundinci najkasnije do kraja studenoga tekuće godine Na  temelju  članka  20.  stavka  1.  Zakona  o  
mora donijeti Odluku. komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  br.  

36/95,  70/97,  128/99,  57/00,  129/00,  59/01,  
26/03-pročišćeni  tekst  i  82/04.)  i  članka  34.  

Članak 16. Statuta  općine  Gundinci  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  01/06.),  Općinsko  

- Fizička ili pravna osoba koja ne postupi vijeće  općine  Gundinci  na  20.  sjednici  održanoj  
sukladno odredbi članka 22. stavak 6. Zakona 25.  siječnja  2008.  godine,  donosi
o komunalnom gospodarstvu kaznit će se 
novčanom kaznom u iznosu godišnje ODLUKU
komunalne naknade.

- Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka o  visini  vrijednosti  boda  komunalne  naknade
za prekršaj iz stavka 1. ovog članka pokreće 
Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci.

- Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do Članak  1.
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
općinski načelnik ako utroši sredstva Utvrđuje s e  vrijednost  boda  za  obračun  
komunalne naknade protivno njihovoj komunalne  naknade  u  visini  od  0,30 kuna.
namjeni

- Novčane kazne naplaćene temeljem ove 
Odluke prihod su Proračuna općine Gundinci Članak  2.

Odluka  stupa  na  snagu  i  primjenjuje se  od  
Članak l7. 1.  veljače  2008.  godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke o 
komunalnoj naknadi prestaje važiti Odluka o Članak  3.
komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br.6/98  ) Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Članak 18. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Ova Odluka stupa na snagu  1. veljače 2008. 
godine, a objavit će se u Službenom vjesniku  Klasa: 363-01/08-01/5
Brodsko-posavske županije. Urbroj: 2178/05-02/08-1

Gundinci, 25. siječnja 2008.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI      Predsjednik

Općinskog  vijeća
Klasa: 363-01/08-01/4 Ilija  Knežević, v.r.
Urbroj: 2178/05-02/08-1
Gundinci, 25. siječnja 2008.g.

     Predsjednik
Općinskog  vijeća
Ilija  Knežević, v.r.
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4. III

Donošenjem  ove  Odluke  stavlja  se  izvan  
Na  temelju  članka  9.  stavka  3.  Zakona  o  snage  Odluka  o  osnivanju  i  imenovanju  

zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  novine"  broj  Zapovjedništva  zaštite  i  spašavanja  općine  
174/04.  i  79/07.)  i  članka  34.  Statuta  općine  Gundinci  objavljena  u  "Službenom  vjesniku  
Gundinci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brodsko-posavske  županije",  br.  16/06.).
županije"  br.  1/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
Gundinci  na  19.  sjednici  održanoj  22.  prosinca  
2007.  godine,  donijelo  je IV

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

o  osnivanju  i  imenovanju  članova  Brodsko-posavske  županije".
Stožera  zaštite  i  spašavanja  općine  Gundinci

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

I
Klasa: 810-01/07-01/7

Stožer  zaštite  i  spašavanja  općine  Urbroj: 2178/05-02/07-1
Gundinci  osniva  se  za  upravljanje  i  usklađivanje  Gundinci, 22. prosinca 2007.g.
aktivnosti  operativnih   snaga  i  ukupnih  ljudskih  i  
materijalnih  resursa  općine  u  slučaju  neposredne       Predsjednik
prijetnje,  katastrofe  i  veće  nesreće  sa  ciljem  Općinskog  vijeća
sprječavanja,  ublažavanja  i  otklanjanja  posljedica  Ilija  Knežević, v.r.
katastrofe  i  veće  nesreće.

II

U  Stožer  zaštite  i  spašavanja  općine  5.
Gundinci  imenuju  se:

1. Josip  Mihić,  načelnik  općine,  zapovjednik Na  temelju  članka  7.  i  9.  stavka  3.  
2. Mijo  Kokanović,  djelatnik  Općinske  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  novine"  

uprave,  član broj  174/04.  i  79/07.)  i  članka  34.  Statuta  općine  
3. Ilija  Lučić,  predstavnik  Policijske  uprave,  Gundinci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

član županije"  br.  1/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
4. Tatjana  Katalinić,  djelatnik  Područnog  Gundinci  na  19.  sjednici  održanoj  22.  prosinca  

ureda  za  zaštitu  i  spašavanje,  član 2007.  godine,  donijelo  je
5. Pavo  Kokanović,  zapovjednik  Vatrogasne  

postrojbe,  član ODLUKU
6. Mirko  Matić,  predstavnik  Doma  zdravlja,  

član o  osnivanju  i  imenovanju  članova  
7. Josip  Kadić,  predstavnik  Komunalnog  Zapovjedništva  civilne  zaštite  općine  Gundinci

poduzeća,  član
8. Igor  Jeđut,  predstavnik  veterinarske  

službe,  član. I

Zapovjedništvo  civilne  zaštite  općine  
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Gundinci  osniva  se  radi  zadaće  sustava  zaštite  i  6.
spašavanja  u  slučaju  katastrofa  i  većih  nesreća,  te  
poduzimanje  aktivnosti  u  otklanjanju  posljedica  
radi  žurne  normalizacije  života  na  području  na  Temeljem  članka  28.  stavka  1.  alineja  1.  
kojem  je  događaj  nastao. Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  novine"  

br.  174/04.  i  79/07.),  te  članka  34.  Statuta  općine  
Gundinci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

II županije"  br.  07/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
Gundinci  na  20.  sjednici  održanoj  25.  siječnja  

U  Zapovjedništvo  civilne  zaštite  općine  2008.  godine,  donijelo  je
Gundinci  imenuju  se:

SMJERNICE
1. Tatjana  Katalinić,  djelatnica  Područnog  

ureda  za  zaštitu  i  spašavanje,  zapovjednik za  razvoj  sustava  zaštite  i  spašavanja
2. Mirica  Kokanović,  predstavnik  Doma  na  području  općine  Gundinci

zdravlja,  član
3. Mato  Užarević,  predstavnik  Vatrogasne  

postrojbe,  član
4. Anto  Bičanić,  predstavnik  Veterinarske  Sukladno  razmjeru  opasnosti,  prijetnji  i  

službe,  član posljedica  nesreća,  većih  nesreća  i  katastrofa  
5. Ivan  Kadić,  predstavnik  Lovne  udruge  utvrđenim  Procjenom  ugroženosti  ljudi,  okoliša,  

"Fazan",  član materijalnih  i  kulturnih  dobara,  sa  ciljem  zaštite  i  
spašavanja  ljudi,  materijalnih  dobara,  te  okoliša  
kao  i  ravnopravnog  razvoja  svih  nositelja  sustavne  

III zaštite  i  spašavanja  donose  Smjernice  za  
organizaciju  i  razvoj  sustava  zaštite  i  spašavanja  u  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  2008.  godini,  a  koje  se  odnose  na  sljedeće  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  subjekte:
Brodsko-posavske  županije".

I. A)  Stožer  zaštite  i  spašavanja
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI Radi  ostvarivanja  zakonom  utvrđenih  

obveza  vezano  za  upravljanje  i  usklađivanje  
Klasa: 810-01/07-01/8 aktivnosti  operativnih  snaga,  ljudskih  i  
Urbroj: 2178/05-02/07-1 materijalnih  resursa,  Stožer  zaštite  i  spašavanja  će  
Gundinci, 22. prosinca 2007.g. održati  redovne  sastanke  u  prostorijama  općine  

Gundinci  sa  ciljem  analize  postojećeg  stanja  i  
     Predsjednik donošenje  potrebnih  smjernica  za  poboljšanje  
Općinskog  vijeća stanja,  razvoja  vlastitih  sposobnosti  za  djelovanje  
Ilija  Knežević, v.r. na  sprečavanju  i  otklanjanju  štetnih  posljedica  

katastrofa  i  većih  nesreća.  Paralelno  s  navedenim  
iskazivat  će  se  mogućnost  za  osiguravanje  uvjeta  
za  provođenje  evakuacije,  zbrinjavanja  i  
sklanjanja  ljudi  i  materijalnih  dobara,  te  drugih  
aktivnosti  iz  mjera  zaštite  i  spašavanja.

Stožer  zaštite  i  spašavanja  općine  
Gundinci  je:

1. Josip  Mihić,  načelnik  općine,  zapovjednik,
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2. Mijo  Kokanović,  djelatnik  Općinske  Užarević,  S. Radića  112,  Gundinci,  a  zapovjednik  
uprave,  član je  Pavo  Kokanović,  Zagrebačka  160,  Gundinci.

3. Ilija  Lučić,  predstavnik  Policijske  uprave,  DVD  Gundinci  je  član  Županijske  
član vatrogasne  zajednice  u  Slavonskom  Brodu.

4. Tatjana  Katalinić,  djelatnik  Područnog  DVD  Gundinci  uspostavio  je  daljinski  
ureda  za  zaštitu  i  spašavanje,  član sustav  uzbunjivanja  stanovništva  na  svom  

5. Pavo  Kokanović,  zapovjednik  Vatrogasne  području  koji  je  direktno  povezan  s  JVO-om  
postrojbe,  član Slavonski  Brod  i  Županijskim  vatrogasnim  

6. Mirko  Matić,  predstavnik  Doma  zdravlja,  savezom  Slavonski  Brod.
član

7. Josip  Kadić,  predstavnik  komunalnog  
poduzeća,  član III. Skloništa

8. Igor  Jeđut,  predstavnik  veterinarske  
službe,  član. Na  području  općine  Gundinci  nema  

skloništa  osnovne  niti  dopunske  zaštite,  već  su  za  
sklanjanje  ljudi  predviđeni  prirodni  zakloni,  a  u  

B) Zapovjedništvo  civilne  službe slučaju  neposredne  opasnosti  koristit  će  se  putovi  
evakuacije  u  skladu  s  Planom  zaštite  i  spašavanja.

Sprovodi  sustav  zaštite  i  spašavanja  u  
slučaju  katastrofa  i  većih  nesreća  poduzimanjem  
aktivnosti  u  otklanjanju  posljedica  radi  žurne  IV. Udruge  građana  od  značaja  za  zaštitu  i 
normalizacije  života  na  području  na  kojem  je  spašavanje
događaj  nastao.

Na  području  općine  Gundinci  ima  
Zapovjedništvo  civilne  zaštite  općine  nekoliko  registriranih  udruga  od  kojih  su  vrlo  

Gundinci: aktivne:

1. Tatjana  Katalinić,  djelatnica  Područnog  - Lovačka  udruga  "Fazan"  koja  broji  42  
ureda  za  zaštitu  i  spašavanje,  zapovjednik člana  koji  su  vrlo  aktivni  i  svojim  radom  

2. Mirica  Kokanović,  predstavnik  Doma  osiguravaju  prohodnost  poljskih  i  šumskih  
zdravlja,  član putova,  a  zbog  svog  poznavanja  lokalnog  

3. Mato  Užarević,  predstavnik  Vatrogasne  terena  k.o.  Gundinci  mogu  biti  vrlo  važni  
postrojbe,  član čimbenici  u  sustavu  zaštite  i spašavanja.

4. Anto  Bičanić,  predstavnik  Veterinarske  Predsjednik  LU  "Fazan"  je  Ivan  Kadić,  
službe,  član M. Gupca 88, a  tajnik  Mirko  Kokanović,  

5. Ivan  Kadić,  predstavnik  Lovne  udruge  M. Gupca  3,  Gundinci.
"Fazan".

- Konjogojska  udruga  Gundinci  jedna  je  od  
aktivnijih  u  Brodsko-posavskoj  županiji.  

II. Vatrogastvo Broji  81  člana,  a  udruga  ima  37  grla,  što  
mogu  biti  vrlo  korisni  u  sustavu  zaštite  i  

U  općini  Gundinci  je  jedna  dobrovoljna  spašavanja  u  potrebi  transporta  
vatrogasna  postrojba.  Novčana  sredstva  su  materijalnih  dobara  i  prijevoza  ljudi.
osigurana  iz  Općinskog  proračuna  5 (pet)%  prema  Predsjednik  KU  je  Nikola  Janković,  M. 
zakonskim  odrednicama,  koja  služe  za  nabavu  Gupca 173,  Gundinci,  a  tajnik  Drago  
opreme  prema  njihovom  planu  i  programu,  a  sa  Varzić,  Đ. Varzića  72,  Gundinci.
ciljem  usklađenja  s  planovima  zaštite  od  požara  i  
jačanja  spremnosti  za  djelovanje  u  potrebnom  Rad  ovih  udruga  pomaže  se  sredstvima  iz  
trenutku. Općinskog  proračuna.

Predsjednik  DVD-a  Gundinci  je  Mato  Općina  Gundinci  izdvaja  znatna  sredstva  
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za  Crveni  križ  u  Slavonskom  Brodu  s  kojim  Općina  Gundinci  i  Stožer  zaštite  i  
održava  redovne  kontakte. spašavanja  u  2008.  godini  će  animirati  građane  

svoje  općine  za  osnivanje  udruga  kao  što  su  
kinolozi  i  radioamateri,  te  na  prevenciji  u  smislu  

V. Službe  i  pravne  osobe  koje  se  zaštitom  i  zaštite  ljudi,  okoliša  i  materijalnih  dobara.
spašavanjem  bave  u  okviru  redovne  
djelatnosti OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE GUNDINCI
Na  području  općine  Gundinci  nije  

registrirana  niti  jedna  pravna  osoba  kojoj  bi  Klasa: 810-01/08-01/2
zaštita  i  spašavanje  bili  u  okviru  redovne  Urbroj: 2178/05-02/08-1
djelatnosti. Gundinci,  25. siječnja 2008.g.

Distributer  zemnog  plina  u  općini  
Gundinci  je  Brod-plin d.o.o.,  Slavonski  Brod.      Predsjednik

Odvoz  komunalnog  otpada,  ukop  Općinskog  vijeća
pokojnika  i  održavanje  groblja  vrši  firma  Ilija  Knežević, v.r.
"Marijančev",  Zagrebačka  10,  Gundinci.
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1. novčane  naknade  rodilja  je  dužna  imati  važeću  
osobnu  iskaznicu,  rodni  list  djeteta  i  uvjerenje  o  
prebivalištu.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Sibinj  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  11/01.  i  21/04.),  Općinsko  vijeće  Članak  4.
općine  Sibinj  na  svojoj  19.  sjednici  održanoj  20.  
prosinca  2007.  godine,  donosi Sredstva  iz  članka  1.  ove  Odluke  

isplaćuju  se  u  roku  od  15  dana  od  dana  
ODLUKU podnošenja  zahtjeva,  a  terete  Proračun  općine  

Sibinj  u  2008.  godini.
o  naknadi  rodiljama  za  rođenje

djeteta  u  2008.  godini
Članak  5.

Članak  1. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
od  dana  objavljivanja  u  "Službeom  vjesniku  

Ovom  Odlukom  određuje  se  naknada  Brodsko-posavske  županije".
rodiljama  za  rođenje  djeteta  u  2008.  godini  u  
iznosu  od  1.000,00 kn  neto,  po  djetetu. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  SIBINJ

Članak  2. Klasa  :  021-05/07-01/8
Urbroj:  2178/08-01-08-10

Pravo  na  naknadu  iz  članka  1.  ove  Sibinj,  20.  prosinca  2007.  godine
Odluke  ostvaruju  rodilje  s  prebivalištem  na  
području  općine  Sibinj.          Predsjednik

   Općinskog  vijeća
Stjepan  Kovačević, v.r.

Članak  3.

Prilikom  podnošenja  zahtjeva  za  isplatu  

OPĆINA  SIBINJ
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2. 3.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  31.  st.  2.  Zakona  o  
Sibinj  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  
županije"  br.  11/01.  i  21/04.),  Općinsko  vijeće  ("NN"  33/01,  66/01 - vjerodostojno  tumačenje  i  
općine  Sibinj  na  svojoj  20.  sjednici  održanoj  2.  129/05.)  i  članka  28.  Statuta  općine  Sibinj  
veljače   2008.  godine,  donosi ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  

11/01.  i 21/04.),  Općinsko  vijeće  općine  Sibinj  na  
ODLUKU svojoj  20.  sjednici  održanoj  2.  veljače   2008.  

godine,  donosi
o  geodetskoj  izmjeri  poljskih  putova

ODLUKU

Članak  1. o  naknadama  za  prisustvovanje  sjednicama

Na  prijedlog  mjesnih  odbora  općine  Sibinj  
Općinsko  vijeće  donosi  Odluku  o  izmjeri  poljskih  Članak  1.
putova  u  svom  vlasništvu.

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  visina, te  
uvjeti  i  način  stjecanja  prava  na  naknadu  troškova  

Članak  2. za  prisustvovanje  sjednicama  Općinskog  vijeća  i  
Poglavarstva  općine  Sibinj.

Izmjeru  će  izvršiti  ovlaštena  geodetska  
poduzeća,  ovisno  o  raspoloživim  sredstvima  
predviđenim  u  Proračunu  općine  Sibinj. Članak  2.

Pravo  na  naknadu  ostvaruju  članovi  
Članak  3. Općinskog  vijeća  i  Poglavarstva  općine  Sibinj,  te  

dužnosnici  i  djelatnici  Jedinstvenog  upravnog  
Za  provedbu  ove  Odluke  i  utvrđivanje  odjela  općine  Sibinj.

prioriteta  snimanja  zadužuje  se  Općinsko  
poglavarstvo  općine  Sibinj.

Članak  3.

Članak  4. Vijećnicima  Općinskog  vijeća,  članovima  
Općinskog  poglavarstva,  te  djelatnicima  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Jedinstvenog  upravnog  odjela  općine  Sibinj  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službeom  vjesniku  pripada  naknada  za  rad  na  sjednicama  u  iznosu  
Brodsko-posavske  županije". od  200,00 kn  neto.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIBINJ Članak  4.

Klasa  :  021-05/01-01/1 Sredstva  za  isplatu  naknada  troškova  
Urbroj:  2178/08-01-08-4 propisanih  ovom  Odlukom  isplaćuju  se  iz  
Sibinj,  2.  veljače  2008.  godine sredstava  Proračuna  općine  Sibinj.

Isplatu  naknade  propisane  ovom  Odlukom  
         Predsjednik isplaćuje  Jedinstveni  upravni  odjel  na  temelju  
   Općinskog  vijeća službene  evidencije  prisustvovanja  sjednicama.
Stjepan  Kovačević, v.r.

Članak  5.

Ova  Odluka  stupa  na snagu  danom  
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donošenja,  a  primjenjuje  se  od  1. 1. 2008. godine - k.č.br.  1227/4  (numeracija  11a  i  12a)  sve  
u  k.o.  Gromačnik.

Članak  6. Ponuđena  cijena  je  11,00Ä  za  1m2,  što  
ukupno  čini  259.116,00Ä

Odluka  će  se  objaviti  u "Službeom  (23.556 x 11,00 = 259.116,00)  plativo  u  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". kunama  po  srednjem  tečaju  HNB  na  dan  

uplate.
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  SIBINJ
2. "Insido" d.o.o.  Sveta  Nedjelja

Klasa  :  021-05/08-01/1 Ponuda  s e odnosi  na  kupnju  građevinskog  
Urbroj:  2178/08-01-08-5 zemljišta  pod  točkom  1.  Natječaja,  
Sibinj,  2.  veljače  2008.  godine površine  109.546m2,  a  sastoji  se  od:

- k.č.br.  1227/5,  1228/2,  1228/1  (1227/2  
         Predsjednik numeracija  33)  sve  u  k.o.  Gromačnik
   Općinskog  vijeća
Stjepan  Kovačević, v.r. Ponuda  po  jediničnoj  cijeni  za  m2  

zemljišta  je  5,10Ä/m2.

3. "Metalproizvod" d.o.o.  Slavonski  Brod
Ponuda  se  odnosi  na  kupnju  građevinskog  
zemljišta  pod  točkom  2.  Natječaja,  

4. površine  23.556m2,  a  sastoji  se  od:
- k.č.br.  3546/3  (numeracije  4, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 24, 25)  sve  u  k.o.  Slobodnica,  te
Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  - k.č.br.  1227/4  (numeracija  11a  i  12a)  sve  

Sibinj  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  u  k.o.  Gromačnik.
županije"  br.  11/01.  i  21/04.),  Općinsko  vijeće  
općine  Sibinj  na  svojoj  20.  sjednici  održanoj  2.  Ponuda  poslana  po  opunomoćenici  
veljače  2008.  godine, donijelo  je odvjetnici  Miri  Buljan.

ODLUKU Ponuđena  cijena  je  10,10Ä  za  1m2  što  
ukupno  iznosi  237.915,00Ä  plativo  u  

o  odabiru  najpovoljnijeg  ponuditelja  o  prodaji  kunama  po  srednjem  tečaju  HNB  na  dan  
građevinskog  zemljišta  u  Zoni  malog  uplate.

gospodarstva  općine  Sibinj

Članak  2.
Članak  1.

Općinsko  vijeće  općine  Sibinj  je  na  
Na  Natječaj  o  prodaji  građevinskog  temelju  zapisnika  Komisije za  odabir  najpovoljnije  

zemljišta  u  zoni  malog  gospodarstva  općine  ponude  odabralo  sljedeće  najpovoljnije  
Sibinj,  objavljen  18.  siječnja  2008.  godine  u  ponuditelje:
dnevniku  "Vjesnik"  pristigle  su  sljedeće  ponude:

1. "Insido" d.o.o.  Sveta  Nedjelja  koji  se  
1. "Halajko  commerce" d.o.o.  Slobodnica  natjecao  za  građevinsko  zemljište  pod  rednim  

280,  Sibinj brojem  1.  Natječaja,  površine  109.546m2  ponudio  
Ponuda  se  odnosi  na  kupnju  građevinskog  je  cijenu  od  5,10Ä  po  m2,  budući  je  jedini  
zemljišta  pod  točkom  2.  Natječaja,  ponuditelj  i  udovoljava  uvjetima  natječaja  njegova  
površine  23.556m2, a  sastoji  se  od: se  ponuda  smatra  najpovoljnijom,  odnosno  

njegova  se  ponuda  prihvaća  kao  najpovoljnija.
- k.č.br.  3545/3  (numeracija  4, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 24, 25)  sve  u  k.o.  Slobodnica,  te 2. "Halajko  commerce" d.o.o.  Slobodnica 280 
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- Sibinj  koji  se  natjecao  za  građevinsko  zemljište  I
pod  rednim  brojem  2.  natječaja,  površine  
23.556m2  prihvaća  se  kao  najpovoljnija  budući  je  Postupak  Izmjena  i  dopuna  Urbanističkog  
ponudi  cijenu  od  11,00Ä  po  m2  što  je  više  od  plana  uređenja  Zone  malog  gospodarstva  
ponuđene  cijene  tvrtke  "Metalproizvod" d.o.o.  "Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
Slavonski  Brod  koji  je  ponudio  10,10Ä  po  m2  za  16/04.)  pokreće  se  na  inicijativu  Općinskog  vijeća  
istu  površinu. općine  Sibinj.

Općinsko  vijeće  je  sukladno  zaključku  
Članak  3. Općinskog  poglavarstva  s  38. sjednice  ispitalo  

stanje  na  području  predmetnog  Plana  i  utvrdilo  da  
Na  temelju  ove  Odluke  načelnik  općine  postoje  osnovani  razlozi  za  donošenje  Odluke  o  

Sibinj  i  podnositelj  ponude  sklopit  će  Ugovor  o  izradi  Izmjena  i  dopuna  Urbanističkog  plana  
prodaji  građevinskog  zemljišta  u  vlasništvu  općine  uređenja  Zone  malog  gospodarstva,  i  to  posebice:
Sibinj.

- Izmjene  planskog  znakovlja  poslovne  
namjene  K (K1,  K2)

Članak  4. - Usklađenje  tekstualnog  i  grafičkog  dijela  
plana  sa  Zakonom  o  prostornom  uređenju  i  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  gradnji  (NN  76/07)   i  Izmjenama  i  dopunama  
donošenja  i  objavit  će  se  u "Službenom  vjesniku  Prostornog  plana  općine  Sibinj.
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE II
OPĆINE  SIBINJ

Stručne  podloge  će  prikupiti  sukladno  
Klasa  :  021-05/08-01/1 posebnim  propisima  od  ustanova  i  tijela  koja  su  
Urbroj:  2178/08-01-08-6 nadležna  za  pojedine  javne  djelatnosti  ili  ovlasti  
Sibinj,  2.  veljače  2008.  godine prema  članku  79.  Zakona  o  prostornom  uređenju  i  

gradnji  (NN  76/07),  te  eventualno  i d ruge  pravne  
         Predsjednik osobe  ili  tijela  za  koje  se  tijekom  izrade  Izmjena  
   Općinskog  vijeća i  dopuna  UPU-a  utvrdi  da  imaju  interes  ili  
Stjepan  Kovačević, v.r. aktivnosti  na  području  obuhvata  Plana  koje  bi  

bilo  potrebno  uključiti,  odnosno  uvažiti  kod  
donošenja  Plana.

III
5.

Popis  tijela  i  osoba  određen  posebnim  
propisima  koja  daju  zahtjeve  (podatke,  planske  

Na  temelju  članka  78.  i  81.  Zakona  o  smjernice)  za  izradu  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  
prostornom  uređenju  i  gradnji  (NN  br.  76/7),  te  plana  iz  područja  svog  djelovanja, te  drugih  
članku  26.  i  članku  28.  Statuta  općine  Sibinj  sudionika  koji  će  sudjelovati  u  izradi  Plana  i  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  drugih  tijela  utvrđena  su  člankom  79.  Zakona  o  
11/01,  21/04),  Općinsko  vijeće  na  svojoj  20.  prostornom  uređenju  i  građenju  (NN  76/07).
sjednici  održanoj  2.  veljače  2008.  godine,  donijelo  
je

IV
ODLUKU

Pozivaju  se  tijela  i  određene  posebnim  
o  izradi  izmjena  i  dopuna  Urbanističkog  propisima  iz  prethodnog  stavka  da  u  roku  od  60  
plana  uređenja  Zone  malog  gospodarstva dana  od  dana  dostave  ove  Odluke  dostave  

zahtjeve  (podatke,  planske  smjernice  i  propisane  
dokumente)  za  izradu  Prostornog  plana.
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V VII

Za  izradu  Izmjena  i  Urbanističkog  plana  Izrada  Izmjena  i  dopuna  Urbanističkog  
uređenja  zone  malog  gospodarstva  koristit  će  se  plana  uređenja  Zone  malog  gospodarstva  financira  
postojeće  podloge  i  to: se  iz  Proračuna  općine  Sibinj  za  2008.  godinu.

- Izmjene  i  dopune  Prostornog  plana  
uređenja  općine  Sibinj VIII

- Digitalizirane  topografsko-katastarske  
karte  za  područje  obuhvata Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  

- Prostorni  plan  Brodsko-posavske  županije. od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

VI OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIBINJ

Izmjene  i  dopune  Urbanističkog  plana  
uređenja  zone  malog  gospodarstva  će se  provesti  u  Klasa  :  021-05/08-01/1
Zakonom  i  posebnim  propisima  propisanim  Urbroj:  2178/08-01-08-7
rokovima,  što  će  se  utvrditi  u  ugovoru  s  Sibinj,  2.  veljače  2008.  godine
izrađivačem  Plana.

         Predsjednik
   Općinskog  vijeća
Stjepan  Kovačević, v.r.
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1. Članak  2.

Inventurna  komisija  je  izvršila  popis  
Na  temelju  članka  14.  Uredbe  o  imovine,  novčanih  sredstava,  potraživanja  i  

računovodstu  proračuna  ("Narodne  novine"  br.  obveza  općine  Sikirevci  sa s tanjem  31. 12. 2007.  
96/94,  108/96,  119/01.  i  74/02.),  te  članka  15.  i  godine,  te  sastavila  zapisnik  o  izvršenom  popisu  
16.  Pravilnika  o  proračunskom  računovodstvu  i  imovine  koje  je  iskazano  u  inventurnim  popisnim  
računskom  planu  ("Narodne   novine"  br.  119/01,  listama,  stanje  blagajne  u  blagajničkom  izvještaju  
74/02,  3/04.)  i  članka  26.  Statuta  općine  Sikirevci  i  stanje  žiro-računa.
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  
br.  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  na  
svojoj  23.  sjednici  održanoj  30.  siječnja  2008.  Članak  3.
godine  donosi

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

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
o  usvajanju  Izvješća  Inventurne  komisije  o  
popisu  imovine  općine  Sikirevci  sa  stanjem  OPĆINSKO  VIJEĆE

31. 12. 2007.  godine OPĆINE  SIKIREVCI

Klasa  :  021-05/08-02/1
Članak  1. Urbroj:  2178/26-02-08-1

Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine
Usvaja  se  Izvješće  Inventurne  komisije  o  

izvršenom  popisu  imovine  u  vlasništvu  općine       Predsjednik
Sikirevci,  sa  stanjem  31. 12. 2007.  godine. Općinskog  vijeća

    Mijo  Živić, v.r.

OPĆINA  SIKIREVCI
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2. objavljen  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije".

Temeljem  članka  39.  Zakona  o  športu  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
("Narodne  novine  RH"  broj  111/97.),  te  članka  OPĆINE  SIKIREVCI
39.  Statuta  općine  Sikirevci,  Općinsko  
poglavarstvo  na  svojoj  17.  sjednici  održanoj  30.  Klasa  :  620-01/08-01/1
siječnja  2008.  godine,  donosi Urbroj:  2178/26-03-08/1

Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine
PROGRAM

Predsjednik  Poglavarstva
javnih  potreba  u  športu          Stješan  Lešić, v.r.

za  2008.  godinu

Članak  1.

Ovim  Programom  utvrđuju  se  poslovi,  3.
aktivnosti  i  djelatnosti  u  športu koje  općina  
Sikirevci  određuje  da  su  od  značaja  za  općinu,  a  
posebice: Na   temelju  članka  39.  Statuta  općine  

Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
- poticanje  i  promicanje  svekolikog  športa  županije"  br.  3/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  

na  području  općine. Sikirevci  na  svojoj  17.  sjednici  održanoj  30.  
siječnja  2008.  godine,  donosi

Članak  2. ODLUKU

Ovaj  Program  obuhvaća  potrebe  u  športu,  o  visini  blagajničkog  maksimuma  
odnosno  skrb  o  športskim  klubovima  koji  djeluju  u  2008.  godini
na  području  općine.

Članak  1.
Članak  3.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Sikirevci  
Sredstva  osigurana  u  Proračunu  općine  utvrđuje  visinu  blagajničkog  maksimuma  u  2008.  

Sikirevci  za  2008.  godinu,  namjenski  će  se  godini  u  iznosu  od  3.000,00 kuna  (slovima:  tri  
koristiti  za  financiranje  športskih  klubova. tisuće  kuna).

Sredstva  se  raspoređuju  prema  Sredstva  blagajničkog  maksimuma  koristit  
predviđenim  proračunskim  sredstvima: će  se  za  gotovinsko  plaćanje  (potrošni  materijal,  

za  troškove  goriva  za  traktor,  isplatu  obračuna  
1. Nogometni  klub  "Sikirevci",  Sikirevci putnih  naloga,  isplata  naknada  i  sl.).

   50.000,00 kn
2. Nogometni  klub  "Sloga",  Jaruge

   26.000,00 kn Članak  2.
3. Šahovski  klub  "Sikirevci"  2.000,00 kn
4. LU  "Graničar",  Sikirevci   5.000,00 kn Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  
5. Konjogojska  udruga           5.000,00 kn dana  objavljivanja,  a  primjenjuje  se  od  1.  siječnja  

2008.  godine  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Članak  4.

Program  javnih  potreba  u  športu  za  2008.  
godinu  stupa  na  snagu  danom  donošenja  s  
primjenom  od  1.  siječnja  2008.  godine  i bit  će  
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OPĆINSKO  POGLAVARSTVO 4. Izrada  projektne  dokumentacije  društveni  
OPĆINE  SIKIREVCI dom  u  Jarugama 50.000,00

5. Izrada  projektnih  dokumentacija
Klasa  :  400-02/08-02/1 40.000,00
Urbroj:  2178/26-03-08-01 6. Popravak  Vatrogasnog  doma  Jaruge  i  
Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine Sikirevci 60.000,00

Uređenje  i  održavanje  objekata  u  
Predsjednik  Poglavarstva vlasništvu  općine,  cesta  i  nerazvrstanih  
        Stjepan  Lešić, v.r. cesta

- materijal  za  tekuće  održavanje  objekata
20.000,00

- materijal  za  unutrašnje  uređenje  objekata
20.000,00

- jalovina,  tucanik 100.000,00
4. - asfalt 200.000,00

7. Uredska  oprema 110.000,00
8. Uređenje  grobnih  staza   20.000,00

Na  temelju  članka  14.  stavak  1.  Zakona  o  9. Izgradnja  spomenika  braniteljima
javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  117/01.  i  30.000,00
197/03.)  i  članka  26.  Statuta  općine  Sikirevci  10. Rekonstrukcija  javne  rasvjete  Stepinčeva  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  ulica 100.000,00
broj  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  na  11. Kućice  na  autobusnim  stajalištima
svojoj  23.  sjednici  održanoj  30.  siječnja  2008.  50.000,00
godine,  donosi 12. Uređaji  i  strojevi  za  održavanje javnih  

površina 20.000,00
PLAN

Predmet  nabave  veće  vrijednosti  (preko  
nabave  roba,  radova  i  usluga 200.000,00 kuna)

u  2008.  godini Redni  broj Predmet  nabave Planirano
u  kunama

Članak  1. 1. Izgradnja  općinske  zgrade 500.000,00
2. Izgradnja  društvenog  doma  Jaruge

Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  donosi  300.000,00
Plan  nabave  roba,  radova  i  usluga  za  2008.  
godinu  (u  daljnjem  tekstu:  Plan  nabave)  za  čiju  
realizaciju  su  sredstva  planirana  u  Proračunu  Članak  3.
općine  Sikirevci  za  2008.  godinu.

Ovaj  Plan  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  

Članak  2. 2008.  godine.  Plan  će  biti  objavljen  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

U  Planu  nabave  navode  se  planirane  
vrijednosti  nabave  kako  slijedi: OPĆINSKO  VIJEĆE

Predmet  nabave  male  vrijednosti  (do  OPĆINE  SIKIREVCI
200.000,00 kuna).
Redni  broj  Predmet  nabave    Planirano u kunama Klasa  :  400-02/08-01/1

Urbroj:  2178/26-01-08-1
1. Nabava  uredskog  materijala Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine

31.000,00
2. Geodetsko-katastarske  usluge   Predsjednik  

25.000,00 Mijo  Živić, v.r.
3. Pomoćni  materijal  i  dodatna  ulaganja  u  

građevinske  objekte  za  šport  (za  oba  
naselja) 35.000,00
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5. Članak  5.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
Temeljem  članka  39.  Statuta  općine  donošenja,  s  primjenom  od  1.  siječnja  2008.  i  bit  

Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  će  objavljen  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
županije"  br.  3/06.),  Općinsko  poglavarstvo  na  17.  posavske  županije".
sjednici  održanoj  30.  siječnja  2008.  godine,  
donosi OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

OPĆINE  SIKIREVCI
PROGRAM

Klasa  :  610-02/08-01/1
javnih  potreba  u kulturi Urbroj:  2178/26-03-08/1

za  2008.  godinu Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine

Predsjednik  Poglavarstva
Članak  1.         Stjepan  Lešić, v.r.

Ovaj  Program  obuhvaća  promicanje  
kulture  i  unapređivanje  kulturnog  života  općine.

Članak  2. 6.

Javne  potrebe  u  kulturi  za  koje  se  
sredstva  osiguravaju  iz  Općinskog  proračuna  jesu  Na  temelju  članka  15.  stavka  3.  Zakona  o  
manifestacije  u  kulturi  što  pridonosi  razvitku  i  komunalnom  gospodarstvu  ("NN" br.  26/3-
promicanju  kulturnog  života  od  interesa  za  pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04.),  članka  35.  
općinu. Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  

samoupravi  ("NN"  br.  33/01,  60/01.  i  129/05.)  i  
članka  39.  Statuta  općine  Sikirevci  ("Službeni  

Članak  3. vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  3/06.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Sikirevci  na  svojoj  

U  2008.  godini  utvrđuju  se  ukupna  17.  sjednici  održanoj  30.  siječnja  2008.  godine,  
sredstva  za  financiranje  kulturnih  manifestacija  na  donosi
području  općine  Sikirevci  u  iznosu  od  60.000,00 
kuna,  raspodjeljuju  se  na  sljedeći  način: ODLUKU

- Za  materijalne  troškove,  energiju,  usluge  i  o  objavi  javnog  natječaja  za  povjeravanje  
ostale  rashode  poslovanja  za  kulturu komunalnih  poslova  javne  rasvjete  na  temelju  

14.000,00 pisanog  ugovora

- KUD  "Sloga"  Sikirevci 30.000,00
- KUD  "Savica"  Jaruge 15.000,00 I.
- Tekuće  donacije  za  kulturu   1.000,00

Općina  Sikirevci  objavit  će  javni  natječaj  
za  povjeravanje  komunalnih  poslova  javne  

Članak  4. rasvjete  na  temelju  pisanog  ugovora  na  području  
općine  Sikirevci,  za  područje  naselja  Sikirevci  i 

Sredstva  za  financiranje  javnih  potreba  iz  Jaruge.
Programa,  osigurana  su  u  Proračunu  općine  
Sikirevci  za  2008.  godinu.

II.

Za  provedbu  postupka  javnog  natječaja  iz  
točke  i.  ove  Odluke  imenuje  se  Povjerenstvo  za  
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provedbu  javnog  natječaja  i  to: Članak  1.

1. Stjepan  Lešić - predsjednik  Povjerenstva Ovim  Programom  određuje  se  gradnja  
2. Mijo  Živić - član  Povjerenstva objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture,  te  
3. Stjepan  Džambo - član  Povjerenstva. nabavka  opreme  (u  daljnjem  tekstu:  Program)  na  

području  općine  Sikirevci  za  2008.  godinu,  za  
javne  površine,  nerazvrstane  ceste,  javnu  rasvjetu,  

III. opskrbu  pitkom  vodom  i  odvodnju  otpadnih  voda,  
odlaganje  komunalnog  otpada  i  uređenje  groblja.

Izvršenje  ove  Odluke - objava  javnog  Ovaj  Program  sadrži  opis  poslova  s  
natječaja  u  tjednom  listu  "Posavska  Hrvatska"  i  procjenama  troškova  za  gradnju  pojedinih  
izvršenje  drugih  administrativnih  poslova  u  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  kao  i  
postupku  natječaja - povjerava  se  općinskom  iskaz  financijskih  sredstava  potrebnih  za  
načelniku  i  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  općine  ostvarivanje  Programa  s  naznakom  izvora  
Sikirevci. financiranja.

IV. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Građenje  javnih  površina  financirat  će  se  
donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  iz  sredstava  komunalnog  doprinosa  i  ostalih  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". sredstava  Proračuna  općine  Sikirevci  u  ukupnom  

iznosu  od  20.000,00 kn  za:
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

OPĆINE  SIKIREVCI - uređenje  javno-prometnih  površina,  
izgradnja  staza  u  grobljima  (Sikirevci  i  

Klasa  :  022-05/08-02/1 Jaruge)  20.000,00  kn  u  naseljima  općine  
Urbroj:  2178/26-03-08-01 Sikirevci.
Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine

Predsjednik  Poglavarstva Članak  3.
        Stjepan  Lešić, v.r.

Građenje  nerazvrstanih  cesta  financirat  će  
se  iz  komunalnog  doprinosa  i  sredstava  Proračuna  
općine  Sikirevci  u  ukupnom  iznosu  od  300.000,00 
kn  za  sljedeće  namjene:

7. - sanacija  poljskih  puteva - nasipanje  
tucanikom - 100.000,00 kn

- izgradnja  nerazvrstanih  cesta  u  oba  naselja
Na  osnovi  stavka  4.  članka  30.  Zakona  o  200.000,00 kn.

komunalnom  gospodarstvu  ("NN"  br.  26/03 - 
pročišćeni  tekst,  82/04,  110/04.  i  178/04.)  i  članka  
26.  Statuta  općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Članak  4.
Brodsko-posavske  županije"  br.  3/06.),  Općinsko  
vijeće  općine  Sikirevci  na  svojoj  23.  sjednici  Građenje  objekata  i  uređaja  javne  rasvjete  
održanoj  30.  siječnja  2008.  godine,  donosi financirat  će  se  iz  sredstava  komunalnog  

doprinosa  i  ostalih  sredstava  Proračuna  općine  
PROGRAM Sikirevci  u  sveukupnom  iznosu  od  100.000,00 kn  

za  sljedeće  namjene:
gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  

infrastrukture  na  području  općine  Sikirevci  - rekonstrukcija  javne  rasvjete  na  području  
za  2008. god. općine  100.000,00 kn
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Članak  5. Članak  9.

Građenje  objekata  i  uređaja  za  opskrbu  Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
pitkom  vodom  financirat  će  se  iz  Proračuna  donošenja,  a  primjenjuje  se  od  1.  siječnja  2008.  
Brodsko-posavske  županije,  iz  ostalih  sredstava  godine  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom  vjesniku  
Proračuna  općine  Sikirevci  u  ukupnom  iznosu  od  Brodsko-posavske  županije".
865.000,00 kn,  za  sljedeće  namjene:

OPĆINSKO  VIJEĆE
- izgradnja  općinske  zgrade  na  području  OPĆINE  SIKIREVCI

općine 500.000,00 kn
- izgradnja  objekta  društveni  dom  u  Klasa  :  021-05/08-02/3

Jarugama 300.000,00 kn Urbroj:  2178/26-02-08-1
- dodatna  ulaganja  u  športske  objekte Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine

  25.000,00 kn
- dodatna  ulaganja  u  postojeće  objekte  u  Predsjednik  

vlasništvu  općine   10.000,00 kn          Općinskog  vijeća
- izgradnja  spomen  obilježja  poginulim  Mijo  Živić, v.r.

braniteljima   30.000,00 kn.

Članak  6.

Građenje  objekata  i  uređaja  za  odvodnju  i  
pročišćavanje  otpadnih  voda  financirat  će  se  iz  8.
sredstava  Proračuna  općine  Sikirevci  u  ukupnom  
iznosu  od  150.000,00 kn  za  sljedeće  namjene:
- izrada  projektne  dokumentacije  (društveni  Na  osnovi  stavka  1.  članka  28.  Zakona  o  

dom  Jaruge,  školska-športska  dvorana,,  komunalnom  gospodarstvu  ("NN"  br.  26/03 - 
ostali  projekti) 150.000,00 kn. pročišćeni  tekst,  82/04,  110/04.  i  178/04.)  i  članka  

26.  Statuta  općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  3/06.),  Općinsko  

Članak  7. vijeće  općine  Sikirevci  na  svojoj  23.  sjednici  
održanoj  30.  siječnja  2008.  godine,  donosi

Građenje  i  uređenje  groblja  financirat  će 
se  iz  komunalnog  doprinosa  i  ostalih  sredstava  PROGRAM
Proračuna  općine  Sikirevci  općine  SIkirevci  u  
ukupnom  iznosu  od  50.000,00 kn  za  sljedeće  održavanja  komunalne  infrastrukture  za  
namjene: djelatnosti  iz  članka  22.  stavka  1.  Zakona  o  

komunalnom  gospodarstvu  u  2008.  godini  za  
- postavljanje  kućica  na  autobusna  stajališta općinu  Sikirevci

50.000,00

Članak  1.
Članak  8.

Ovim  Programom  određuje  se  održavanje  
Ukupna  sredstva  za  ostvarenje  ovog  komunalne  infrastrukture  za  2008.  godinu  na  

Programa  utvrđuju  se  u  iznosu  od  1.485.000,00 kn  području  općine  Sikirevci  za  komunalne  
od  čega  se  50.000,00 kn  odnosi  na  prihod  po  djelatnosti:
osnovi  komunalnog  doprinosa,  500.000,00 kn  
Proračuna  Brodsko-posavske  županije,  te  A) odvodnja  atmosferskih  voda,
935.000,00 kn na  sredstva  Proračuna  općine  B) održavanje  i  uređenje  javnih  površina,
Sikirevci. C) održavanje  nerazvrstanih  cesta,

D) održavanje  javne  rasvjete,
E) održavanje  groblja.
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Programom  iz  stavka  1.  ovog  članka  - košenje  parkova  i  dječjih  igrališta.
utvrđuje  se:

Za  gore  navedene  radove  koriste  se  2  
1. opis  i  opseg  poslova  održavanja  s  trimera,  traktorska  samohodna  kosilica  i  traktor  

procjenom  pojedinih  troškova  po  IMT.
djelatnostima, Sredstva  za  radove  po  navedenom,  

2. iskaz  financijskih  sredstava  potrebnih  za  predviđaju  se  u  ukupnom  iznosu  od  52.000,00 kn,  
ostvarivanje  Programa,  s  naznakom  izvora  a  financirat  će  se  iz  sredstava  komunalne  naknade  
financiranja. i  ostalih  raspoloživih  sredstava  prihoda  

poslovanja.

Članak  2.
C.) Održavanje  nerazvrstanih  cesta

U  2008.  godini  od  održavanja  komunalne  
infrastrukture  iz  članka  1.  ove  Odluke  u  općini  Održavanje  nerazvrstanih  cesta  obuhvaća  
Sikirevci  obuhvaća: tzv.  ljetno  i  zimsko  održavanje,  a  prema  sljedećoj  

kategorizaciji:
A.) Odvodnja  atmosferskih  voda

1. tzv.  nerazvrstane  ceste  I.  kategorije  u koje  
- pod  odvodnjom  atmosferskih  voda  spadaju  nerazvrstane  ceste  do  naselja  i  

razumijeva  se  reguliranje  odvodnje  uz  kroz  naselje  kao  glavne  ceste;
nerazvrstane  ceste,  kroz  naseljena  mjesta  i  2. tzv.  nerazvrstane  ceste  II.  kategorije  u  
pročišćavanje  kanala. koje  spadaju  dijelovi  naselja  (odvojci)  i  

prilazi  za  jedno  domaćinstvo  i
Sredstva  za  izvršenje  radova  predviđaju  se  3. tzv.  nerazvrstane  ceste  III.  kategorije  u  

u  iznosu  od  3.000,00 kn,  a  financirat  će  se  iz  koje  spadaju  nezavrstane  ceste  u  polje  i  
sredstava  komunalne  naknade  i  ostalih  šume  koje  se  nasipaju  kamenom.
raspoloživih  sredstava  prihoda  poslovanja.

Održavanje  nerazvrstanih  cesta  tzv.  
nerazvrstane  ceste  III.  kategorije  u  koje  spadaju  

B.) Održavanje  i  uređenje  javnih  površina nerazvrstane  ceste  u  poljima  i  šumama,  koje s e  
nasipaju  tucanikom  za  održavanje  u  2008.  godini  

Održavanje  javnih  površina  i  održavanje  za  općinu  Sikirevci  obuhvaća  naselja  Sikirevci  i  
čistoće  javnih  površina: Jaruge  i  iznosi  100.000,00 kn.

Sredstva  za  izvršenje  radova  navedenih  u  
- pod  održavanjem  javnih  površina  naročito  ovoj  točki  predviđaju  se  u  ukupnom  iznosu  od  

se  podrazumijeva  održavanje  javnih  100.000,00 kuna,  a  financirat  će  se  iz  sredstava  
zelenih  površina,  pješačkih  staza,  komunane  naknade  i  ostalih  raspoloživih  sredstava  
otvorenih  odvodnih  kanala,  parkova,  prihoda  poslovanja.
dječjih  igrališta  i  javnih  prometnih  
površina,  te  dijelovi  javnih  cesta  koji  
prolaze  kroz  naselje,  kada  se  ti  dijelovi  ne  D.) Održavanje  javne  rasvjete
održavaju  kao  javne  ceste  po  posebnom  
zakonu:  ovim  Programom  utvrđuju  se  Javna  rasvjeta  podrazumijeva  upravljanje,  
radovi  na  održavanju  javnih  površina  koji  održavanje objekata  i  uređaja  javne  rasvjete,  
pripadaju  nerazvrstanim  cestama  održavat  uključivo  podmirivanje  troškova  električne  
će  se  kao  njihov  sastavni  dio  (košnja  energije  za  rasvjetljavanje  javnih  površina,  javnih  
trave  uz  ceste  i  slični  radovi); cesta  koje  prolaze  kroz  naselje  i  nerazvrstanih  

- redovito  čišćenje  zelenih  površina,  u  cesta.
periodu  travanj-rujan  održavanje  zelenih  Troškovi  električne  energije  planiraju  se  u  
površina  odnosi  se  na: iznosu  d  85.000,00 kn.

- košenje  centra  naselja  općina, Za  pomoćni  materijal,  tekuće  i  
- košenje  okoliša  ispred  crkve, investicijsko  održavanje  i  usluge  održavanja  javne  
- košenje  zelenih  površina  ispred  napuštenih  rasvjete  planira  se  u  sveukupnom  iznosu  od  

kuća, 47.000,00 kn.
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Sredstva  za  izvršenje  radova  navedenih  u  9.
ovoj  točki  predviđaju  se  u  ukupnom  iznosu  od  
132.000,00 kuna,  a  financirat  će  se  iz  sredstava  
komunalne  naknade  i  ostalih  raspoloživih  Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  
sredstava  prihoda  poslovanja. Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  
E.) Održavanje  groblja je  na  svojoj  23.  sjednici,  održanoj  30.  siječnja  

2008.  godine,  donijelo
Pod  održavanjem  groblja  podrazumijeva  

se  upravljanje  i  održavanje  objekta  mrtvačnica  i  ODLUKU
kapelica  na  groblju,  uključivo  podmirenje  
troškova  električne  energije  u  objektima  na  o  odobravanju  osnivanja  prava  služnosti  
groblju  (mrtvačnica  i  kapelica  na  groblju),  košenje  "Vodovodu" d.o.o.  Slavonski  Brod  na  
groblja  na  području  općine  Sikirevci  (dva  katastarske  čestice  u  vlasništvu  općine  
groblja),  održavanje  stabala  čempresa  i  nabavka  Sikirevci  i  u  društenom  vlasništvu  u  općoj  
zelenila,  te  izgradnja  grobnih  staza  i  održavanje  upotrebi  k.o.  Sikirevci  i  k.o.  Jaruge
ograde  i  ulaznih  vrata  na  groblje.

Sredstva  za  izvršenje  radova  navedenih  u  
ovoj  točki  predviđaju  se  u  ukupnom  iznosu  od  Članak  1.
36.000,00 kn,  a  financirat  će s e  iz  sredstava  
grobne  naknade,  otkupa  grobnih  mjesta  i  ostalih  Ovom  Odlukom  Općinsko  vijeće  općine  
raspoloživih  sredstava  prihoda  poslovanja. Sikirevci  odobrava  osnivanje  prava  služnosti  na  

katastarske  čestice  koje  su  izrečene  u  članku  2.  
ove  Odluke,  "Vodovodu" d.o.o.  Slavonski  Brod,  

Članak  3. ul.  N. Zrinskog  br.  25,  koji  je  u  postupku  
ishođenja  građevinske  dozvole  za  poslove  

Izvori  financiranja izgradnje  magistralnog  cjevovoda,  zapadni  dio  i  
Sredstva  za  izvršenje  ovog  Programa  etape,  regionalnog  vodoopskrbnog  sustava  Istočne  

osigurat će  se  iz  sredstava: Slavonije - dionica  II - od  Kruševice - Sikirevaca - 
- komunalne  naknade, Jaruga - do  Novog  Grada.
- naknade  za  otkup  grobnih  mjesta,
- za  grobne  naknade,
- iz  Proračuna  općine  Sikirevci, Članak  2.
- iz  drugih  izvora  po  posebnim  propisima,
- i  ostalih  raspoloživih  sredstava  prihoda  Trasa  vodoopskbne  mreže  prolazi  preko  

poslovanja. parcela  k.č.br.:

- k.č.br.  1973.,  zk.ul.  773,  pašnjak  Selo  
Članak  4. površine  11560m2,  k.o.  Sikirevci

- k.č.br.  1972.,  zk.ul.  770,  neplodno  kućište,  
Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  površine  903m2,  k.o.  Sikirevci,

donošenja,  a  primjenjuje  se  od  1.  siječnja  2008.  - k.č.br.  1971,  zk.ul  773,  pašnjak  Selo,  
godine  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom  vjesniku  površine  28597m2,  k.o.  Sikirevci,
Brodsko-posavske  županije". - k.č.br.  1733,  zk.ul.  770,  neplodno  

Drenovica,  površine  31356m2,  k.o.  
OPĆINSKO  VIJEĆE Sikirevci,
OPĆINE  SIKIREVCI - k.č.br. 1432/1,  zk.ul. 770,  pašnjak  Selo,  

površine  28597m2,  k.o.  Sikirevci,
Klasa  :  021-05/08-02/4 - k.č.br.  1490,  zk.ul.  770,  neplodno  Selo,  
Urbroj:  2178/26-02-08-1 površine  270m2,  k.o.  Sikirevci,
Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine - k.č.br.  1491/1,  zk.ul.  773,  pašnjak  Selo,  

površine  12790m2,  k.o.  Sikirevci,
Predsjednik  - k.č.br.  1554,  zk.ul.  971,  pašnjak  Selo,  

         Općinskog  vijeća površine  1115m2,  k.o.  Sikirevci,
Mijo  Živić, v.r.
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- k.č.br.  1553,  zk.ul.  971,  put  u  selu,  Članak  4.
površine  306m2,  k.o.  Sikirevci,

- k.č.br.  1556,  zk.ul.  773,  pašnjak  Selo,  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
površine  2564m2,  k.o.  Sikirevci, donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  

- k.č.br.  1587,  zk.ul,  770,  neplodno  selo,  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
površine  356m2,  k.o.  Sikirevci,

- k.č.br.  1588,  zk.ul.  773,  pašnjak  Selo,  OPĆINSKO  VIJEĆE
površine  20605m2,  k.o.  Sikirevci, OPĆINE  SIKIREVCI

- k.č.br.  1714,  zk.ul.  770,  neplodno  selo,  
površine  237m2,  k.o.  Sikirevci, Klasa  :  021-05/08-02/6

- k.č.br.  1555,  zk.ul.  770,  neplodno  kanal  Urbroj:  2178/26-02-08-1
selo,  površine  21184m2,  k.o.  Sikirevci, Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine

- k.č.br.  519,  zk.ul.  770,  neplodno  kućišta,  
površine  15181m2,  k.o.  Sikirevci, Predsjednik  

- k.č.br.  520,  zk.ul.  770,  neplodno  kućišta,           Općinskog  vijeća
površine  6362m2,  k.o.  Sikirevci, Mijo  Živić, v.r.

- k.č.br.  186,  zk.ul.  2,  močvara  Berava  u  
Jarugama,  površine  363  hvati,  k.o.  Jaruge,

- k.č.br.  184,  zk.ul.  2,  dvorište  u  Jarugama,  
površine  20  hvati,  k.o.  Jaruge,

- k.č.br.  421,  zk.ul.  1/1,  put  Ječmište  u  
Lipicama,  površine  336  hvati,  k.o.  Jaruge, 10.

- k.č.br.  526,  zk.ul.  1/1,  put  Beravci  u  
Ostrovu,  površine  1300  hvati  1  rali,  k.o.  
Jaruge, Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  

- k.č.br.  986,  zk.ul.  1/1,  put   Velike  Grede  u  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Gredama,  površine  650  hvati,  k.o.  Jaruge, županije"  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  

- k.č.br.  999/2,  zk.ul.  1/1,  put  Plavnice  u  je  na  svojoj  23.  sjednici  održanoj  30.  siječnja  
Gredama,  površine  1470  hvati,  k.o.  2008.  godine,  donijelo
Jaruge,

- k.č.br.  273/3,  zk.ul.  1/1,  put  Lipice  u  ODLUKU
Lipicama,  površine  339  hvati,  k.o.  Jaruge,

- k.č.br.  34/2,  zk.ul.  1/1,  mjesni  prostor  u  o  odobravanju  osnivanja  prava  služnosti  
Jarugama,  površine  87  hvati  5  rali,  k.o.  "Vodovodu" d.o.o.  Slavonski  Brod  na  
Jaruge, katastarske  čestice  u  društvenom  vlasništvu  

- k.č.br.  416/2,  PL  244,  cesta  Veliki  Golići,  u  općoj  upotrebi  k.o.  Sikirevci
površine  214m2,  k.o.  Jaruge,

- k.č.br.  417/4,  PL,  cesta  Veliki  Golići,  
površina  1494m2,  k.o.  Jaruge, Članak  1.

- k.č.br.  418/3,  PL  244,  put  Veliki  Golići,  
površine  1209m2,  k.o.  Jaruge. Ovom  Odlukom  Općinsko  vijeće  općine  

Sikirevci  odobrava  osnivanje  prava  služnosti  na  
Navedene  čestice,  prema  izvatku  iz  katastarske  čestice  koje  su  izrečene  u  članku  2.  

zemljišne  knjige,  su  društveno  vlasništvo  u  općoj  ove  Odluke,  "Vodovodu" d.o.o.  Slavonski  Brod,  
upotrebi. ul.  N. Zrinskog  br.  25,  koji  je  u  postupku  

ishođenja  građevinske  dozvole  za  poslove  
izgradnje  Regionalnog  vodoopskrbnog  sustava  

Članak  3. Istočne  Slavnije -  2. Cjelina - Zapad;  Dionica  3 - 
Etapa  3.1.  (Gundinci).

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  da  zaključi  
ugovore  o  osnivanju  prava  služnosti  za  navedene  
katastarske  čestice  u  članku  2.  ove  Odluke. Članak  2.

Trasa  vodoopskrbnog  sustava  Istočne  
Slavonije - 2.  Cjelina - Zapad;  Dionica  3. - Etapa  
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3.1.  (Gundinci)  prolazi  preko  parcela  k.č.br.: Članak  3.

- k.č.br.  229,  zk.ul.  770,  neplodne  Tečine,  Ovlašćuje  se  načelnik  općine  da  zaključi  
površine  9866m2,  k.o.  Sikirevci, ugovore  o  osnivanju  prava  služnosti  za  navedene  

- k.č.br.  298/2,  zk.ul.  770,  neplodno  Selište,  katastarske  čestice  u  članku  2.  ove  Odluke.
površine  1647m2,  k.o.  SIkirevci,

- k.č.br.  366,  zk.ul.  770,  neplodno  
Trubljevine,  površine  4312m2,  k.o.  
Sikirevci, Članak  4.

- k.č.br.  383,  zk.ul.  770,  neplodno  
Trubljevine,  površine  4327m2,  k.o.  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Sikirevci, donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  

- k.č.br.  384,  zk.ul.  770,  neplodno  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Trubljevine,  površine  899m2,  k.o.  
Sikirevci, OPĆINSKO  VIJEĆE

- k.č.br.  2194,  zk.ul,  770,  neplodno  OPĆINE  SIKIREVCI
Moravnik,  površine  132993m2,  k.o.  
Sikirevci, Klasa  :  021-05/08-02/5

- k.č.br.  182/1/1,  zk.ul.  770,  neplodno  Urbroj:  2178/26-02-08-1
Mekotice,  površine  14695m2,  k.o.  Sikirevci,  30.  siječnja  2008.  godine
Sikirevci.

Predsjednik  
Navedene  čestice  prema  izvatku  iz           Općinskog  vijeća

zemljišne  knjige,  su  društveno  vlasništvo  u  općoj  Mijo  Živić, v.r.
upotrebi.
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1. - poslove  iz  oblasti  društvenih  djelatnosti:  
kulture,  sporta,  brige  i  odgoja  djece  
predškolske  dobi,  osnovnog  školstva,  

Na  temelju  članka  53.  Zakona  o  lokalnoj  i  socijalne  skrbi,  zdravstva  i  udruga  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  građana,
novine"  br.  33/01,  60/01 - vjerodostojno  tumačenje  - poslove  iz  oblasti  komunalnog  
i  129/05.)  i  članka  26.  Statuta  općine  Stara  gospodarstva:  izrada  Programa  održavanja  
Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  objekata  i   uređaja  komunalne  
županije"  br.  11/01,  4/03.  i  3/06.),  Općinsko  infrastrukture,  upravni  postupci  u  oblasti  
vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  17.  sjednici  komunalnog  gospodarstva,  provedba  
održanoj  19.  veljače  2008.  godine,  donijelo  je komunalnog  reda,  izrada  Programa  

gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  
ODLUKU infrastrukture,

- poslove  iz  oblasti  prostornog  uređenja  i  
o  ustrojstvu  Jedinstvenog  upravnog zaštite  okoliša:  izrada  dokumenata  

odjela  općine  Stara  Gradiška praćenja  stanja  u  prostoru,  poslovi  na  
donošenju  prostorno-planskih  dokumenata  
i  provedba  javne  rasprave,  izrada  

I. Opće  odredbe Programa  zaštite  i  unapređenja  prirodnog  
okoliša,

Članak  1. - poslove  pripreme  akata  u  gospodarenju  
nekretninama  u  vlasništvu  općine,  izrada  

Ovom  Odlukom  određuje  se  ustrojstvo  i  Programa  tekućeg  i  investicijskog  
djelokrug  Jedinstvenog  upravnog  odjela  općine  održavanja  objekata  u  vlasništvu  općine,  
Stara  Gradiška. nadzor  nad  izvođenjem  radova  održavanja,  

priprema  natječaja  i  ugovora  za  prodaju  
nekretnina  i  zakup  poslovnih  prostora,

Članak  2. - poslove  vođenja  financijskog  i  
materijalnog  poslovanja  općine,  izrade  i  

Jedinstveni  upravni  odjel  obavlja  poslove  izvršavanja  Proračuna  i  Godišnjeg  
iz  samoupravnog  djelokruga  općine  kao  jedinice  obračuna  Proračuna,  razreza  i  naplate  
lokalne  samouprave,  sukladno  zakonima  i  drugim  prihoda  koji  pripadaju  općini  kao  jedinici  
propisima  i  to: lokalne  samouprave,  računovodstvene  

OPĆINA
STARA  GRADIŠKA
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poslove,  vođenje  knjigovodstvenih  obavljanje  tih  poslova.
evidencija  imovine  općine, Općinsko  poglavarstvo  usmjerava  i  

- poslove  opće  uprave;  prijemne  kancelarije,  nadzire  rad  Jedinstvenog  upravnog  odjela  u  
arhiviranja  i  otpreme  pošte,  poslovi  i  njegovom  samoupravnom  djelokrugu.
evidencije  iz  oblasti  rada  i  radnih  odnosa,  
osiguravanje  tehničkih  uvjeta  za  rad  
Jedinstvenog  upravnog  odjela,  poslove  Članak  6.
provođenja  postupaka  javne  nabave,

- poslovi  unapređenja  mjesne  samouprave  i  Sredstva  za  rad  Jedinstvenog  upravnog  
rada  mjesnih  odbora, odjela  osiguravaju  se  u  Proračunu  općine  Stara  

- stručne  i  administrativne  poslove  u  svezi  Gradiška.
pripremanja  i  organizacije  sjednica  
Općinskog  poglavarstva,  Općinskog  vijeća  
i  radnih  tijela  Općinskog  vijeća,  vođenje  IV. Prijelazne  i  završne  odredbe
zapisnika,  izrada  nacrta  općih  akata,  
pružanje  stručne  i  tehničke  pomoći  Članak  7.
vijećnicima  i  članovima  Poglavarstva,  
nadzora  nad  izvršavanjem  općih  i  Danom  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  
pojedinačnih  akata  Općinskog  vijeća  i  prestaje  vrijediti  Odluka  o  ustrojstvu  Općinske  
Općinskog  poglavarstva,  predlaže  mjere  i  uprave  (Klasa:023-05/94-01/01,  Urbroj: 2178/24-
radnje  za  provedbu  istih,  za  poboljšanje  01-94-01).
stanja  u  pojedinim  oblastima  samupravnog  
djelokruga,  te  obavlja  i  druge  poslove  koji  
su  istome  slijedom  zakonskih  propisa  Članak  8.
stavljeni  u  djelokrug.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

III. Način  rada  i  upravljanja Brodsko-posavske  županije".

Članak  3. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  STARA  GRADIŠKA

Unutarnje  ustrojstvo,  naziv  radnih  mjesta  
s  opisom  poslova  i  uvjetima  potrebnim  za  njihovo  Klasa  :  023-05-02/08-01/01
obavljanje,  broj  službenika,  te  druga  pitanja  od  Urbroj:  2178/24-03-08-2
značaja  za  rad  Jedinstvenog  upravnog  odjela  Stara  Gradiška,19.  veljače  2008.  god.
utvrđuju  se  Pravilnikom  o  unutarnjem  redu.

Pravilnik  iz  stavka  1.  ovog  članka  donosi     Predsjednik
Općinsko  poglavarstvo.            Općinskog vijeća

       Zvonko  Pejaković, v.r.

Članak  4.

Radom  Jedinstvenog  upravnog  odjela  
rukovodi  pročelnik.

Pročelnik  Jedinstvenog  upravnog  odjela  
izabire  i  imenuje  Općinsko  poglavarstvo  na  
osnovi  provedenog  javnog  natječaja.

Članak  5.

Jedinstveni  upravni  odjel  samostalan  je  u  
obavljanju  poslova  iz  svojeg  djelokruga  i  za  svoj  
rad  odgovoran  je  Općinskom  vijeću  i  Općinskom  
poglavarstvu,  za  zakonito  i  pravovremeno  
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2. Članak  1.

Ovim  Programom  određuje  se  izgradnja  
Na  temelju  članka  30.  stavak  4.  Zakona  o  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na  

komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  br.  području  općine  Stara  Gradiška  u  2008.  godini,  
26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04.)  i  članka  opis  poslova  s  procjenom  troškova,  iskazuju  
26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  financijska  sredstva  potrebna  za  ostvarivanje  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01,  Programa,  te  naznačuju  izvori  financiranja  po  
4/03.  i  3/06.),  Općinsko  vijeće  je  na  17.  sjednici  djelatnostima.
održanoj  19.  veljače  2008.  godine,  donijelo

PROGRAM Članak  2.

gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  U  2008.  godini  izgradnja  objekata  i  
infrastrukture  za  2008.  godinu uređaja  komunalne  infrastrukture  obuhvaća:

Članak  2.

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

Klasa  :  363-01/08-01/04
Urbroj:  2178/24-03-08-2
Stara  Gradiška,19.  veljače  2008.  god.

   Predsjednik
           Općinskog vijeća

OPĆINSKO  VIJEĆE        Zvonko  Pejaković, v.r.
OPĆINE  STARA  GRADIŠKA
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3. - odvodnja  atmosferskih  voda,
- održavanje  čistoće  u  dijelu  koji  se  odnosi  

na  čišćenje  javnih  površina,
Na  temelju  članka  28.  stavak  1.  Zakona  o  - održavanje  javnih  površina,

komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  br.  - održavanje  nerazvrstanih  cesta,
26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04.)  i  članka  - održavanje  groblja,
26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  - javna  rasvjeta.
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01,  
4/03.  i  3/06.),  Općinsko  vijeće  je  na  17.  sjednici  Programom  se  utvrđuje  opis  i  opseg  
održanoj  19.  veljače  2008.  godine,  donijelo poslova  održavanja,  procjenjuju  pojedini  troškovi  

po  djelatnostima,  iskazuju  financijska  sredstva  
PROGRAM potrebna  za  ostvarivanje  Programa  i  naznačuju  

izvori  financiranja.
održavanja  komunalne  infrastrukture

u  2008.  godini
Članak  2.

Članak  1. U  2008.  godini  održavanje  komunalne  
infrastrukture  iz  članka  1.  ovog  Programa  

Ovim  Programom  određuje  se  održavanje  obuhvaća:
komunalne  infrastrukture  u  2008.  godini  na  
području  općine  Stara  Gradiška  za  komunalne  
djelatnosti:
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Članak  3. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  STARA  GRADIŠKA

Ako  se  sredstva  od  komunalne  i  grobne  
naknade  i  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta  ne  Klasa  :  363-01/08-01/05
ostvare  u  predviđenim  iznosima,  srazmjerno  će  se  Urbroj:  2178/24-03-08-2
smanjiti  održavanje  pojedine  djelatnosti. Stara  Gradiška,19.  veljače  2008.  god.

   Predsjednik
Članak  4.            Općinskog vijeća

       Zvonko  Pejaković, v.r.
Program  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  

a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije".
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3. ODLUKU

o  Planu  Proračuna  općine  Vrbje
Na  temelju  članka  55.  i  68.  Zakona  o  za  2008.  godinu  i  Projekciji  Plana

financiranju  jedinica  lokalne  samouprave  i  uprave  za  2009.  i  2010.  godinu
("Narodne  novine"  br.  117/93.),  te  na  temelju  
članka  5.  i  18.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  
novine"  br.  91/94.)  i  članka  26.  Statuta  općine  Članak  1.
Vrbje,  Općinsko  vijeće  općine Vrbje  na  svojoj  20.  
sjednici  održanoj  21. 12. 2007.  godine,  donijelo  je Proračun  općine  Vrbje  za  2008.  godinu  

sastoji  se  od:

OPĆINA  VRBJE

B RASPOLOŽIVIH  SREDSTAVA  IZ Članak  2.
PRETHODNIH  GODINA

Opći  dio  prihoda  i  primitaka  sadrži  
Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina. prihode  i  primitke  po  izvorima  i  vrstama  prihoda,  

te  rashode  i  izdatke  po  ekonomskoj  klasifikaciji,  
kako  slijedi:

C. RAČUN 
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici  od  financijske  imovine  i  zaduživanja.
Izdaci  za  financijsku  imovinu  i  otplate  zajmova
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Članak  3. Klasa  :  400-06/07-01/03
Urbroj:  2178/19-03-07-1

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Vrbje,  21.  prosinca  2007.  godine.
donošenja  s  primjenom  od  1.  siječnja  2008.  
godine  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku      Predsjednik
Brodsko-posavske  županije". Općinskog  vijeća

Milan  Brkanac, v.r.
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  VRBJE

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   189Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  190



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   191Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  192



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   193Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  194



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   195Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  196



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   197Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  198



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   199Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  200



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   201Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  202



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   203Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  204



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   205Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  206



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   207Broj:  2



4
.

N
a 

 t
em

el
ju

  č
la

n
k

a 
 5

5
.  

i 
 6

8
.  

Z
ak

o
n

a 
 o

  f
in

an
ci

ra
n

ju
  j

ed
in

ic
a 

 l
o

k
al

n
e 

 s
am

o
u

p
ra

v
e 

 i
  u

p
ra

v
e 

 (
"N

ar
o

d
n

e 
 n

o
v

in
e"

  b
r.

  1
1

7
/9

3
),

  t
e 

 n
a 

 
te

m
el

ju
  č

la
n

k
a 

 5
.  

i 
 1

8
.  

Z
ak

o
n

a 
 o

  p
ro

ra
ču

n
u

  (
"N

ar
o

d
n

e 
 n

o
v

in
e"

  b
r.

  9
1

/9
4

.)
  i

  č
la

n
k

a 
 2

6
.  

S
ta

tu
ta

  o
p

ći
n

e 
 V

rb
je

,  
O

p
ći

n
sk

o
  v

ij
eć

e 
 o

p
ći

n
e 

 
V

rb
je

  n
a 

 s
v

o
jo

j 
 2

0
.  

sj
ed

n
ic

i 
 o

d
rž

an
o

j 
 2

1
.  

1
2

.  
2

0
0

7
.  

g
o

d
in

e,
  d

o
n

ij
el

o 
 j

e

O
D

L
U

K
U

o
  i

zm
je

n
i 

 O
d

lu
k

e 
 P

la
n

a 
 P

ro
ra

ču
n

a 
 z

a
  2

0
0

7
.  

g
o

d
in

u
2

.  
re

b
a

la
n

s

Č
la

n
a

k
  1

.

P
ro

ra
ču

n 
 o

p
ći

n
e 

 V
rb

je
  z

a 
 2

0
0

7
.  

g
o

d
in

u
  s

as
to

ji
  s

e 
 o

d
:

A
.

R
A

Č
U

N
  P

R
IH

O
D

A
  I

  R
A

S
H

O
D

A

U
k

u
p

n
i 

 p
ri

h
o

d
i

2
.3

6
1

.4
0

0
U

k
u

p
n

i 
 r

as
h

o
d

i
2

.3
6

1
.4

0
0

R
az

li
k

a 
- 

V
iš

ak
 /

 M
an

ja
k

-

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  208



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   209Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  210



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   211Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  212



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   213Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  214



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   215Broj:  2



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  216



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   217Broj:  2



Članak  2.

Proračunska  sredstva  koriste  se  za  
namjene  utvrđene  posebnim  zakonima  i  odlukama  
Općinskog  vijeća.

Svi  korisnici  sredstava  moraju  sredstva  
koristiti  za  utvrđene  namjene,  štedljivo  i  u  skladu  
s  propisima  o  korištenju.

Članak  3.

Sredstva  se  tijekom  godine  raspoređuju  i  
stavljaju  na  raspolaganje  svim  nositeljima i  
korisnicima  proračunskih  sredstava  u  okviru  
ostvarenih  prihoda  i  ovisno  o  dospijeću  obveza.  
Proračun  se  izvršava  od  1.  siječnja  do  31.  
prosinca  2007.  godine.

Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  s  primjenom  od  1.  siječnja  2007.  
godine  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRBJE

Klasa  :  400-06/07-01/04
Urbroj:  2178/19-03-07-2
Vrbje,  21.  prosinca  2007.  godine.

    Predsjenik
Općinskog  vijeća
Milan  Brkanac, v.r.

5.

ODLUKU

o izvršenju Proračuna općine Vrbje
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način 
izvršavanja Proračuna općine Vrbje za 2008. godinu
koji obuhvaća:

-      naplatu prihoda koji prema Zakonu o 
financiranju jedinica lokalne i područne samouprave i         
drugim propisima, te odlukama Općinskog vijeća 
pripadaju općini 
-           raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na 
raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna

Članak 2.

Korisnici Proračuna sredstva mogu koristiti 
samo za namjene koje su određene Proračunom, 
štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno 
raspolaganju tim sredstvima.

Članak 3.

Sredstva proračunske pričuve koriste se 
tijekom godine za nepredviđene namjene, za koje u 
Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za 
koje nisu utvrđena dostatna sredstva.

Sredstva proračunske pričuve osim u hitne i 
nepredviđene rashode koristi se i za izvršavanje 
sudskih odluka.

Članak 4.

O korištenju cjelokupne proračunske pričuve 
odlučuje Općinsko poglavarstvo o čemu izvješćuje 
Općinsko vijeće.Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o 

proračunu («Narodne novine» br. 96/03) i članka 26. 
Statuta općine Vrbje («Službeni vjesnik Brodsko-

Članak 5.posavske županije» br. 11/01), Općinsko vijeće 
općine Vrbje na svojoj 20.sjednici održanoj 

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u 21.prosinca 2007. godine, donijelo je
cijelosti je načelnik općine i odgovoran je za njegovo 
izvršenje.
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Članak 6. Članak 8.

Godišnji proračun izvršava se od 1.siječnja do Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
31.prosinca 2008. godine. i primjenjuje se od 1.siječnja 2008. godine, a bit će 

Financijske obveze koje ne budu podmirene objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
do 31.prosinca 2008. godine, podmirit će se iz županije».
namjenski odobrenih sredstava Proračuna sljedeće 
fiskalne godine. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  VRBJE

Članak 7. Klasa:400-06/07-01/03
Urbroj:2178/19-03-07-2

Ako tijekom godine dođe do povećanja ili Vrbje, 21.prosinca 2007.
smanjenja prihoda i rashoda, Proračun se mora 
uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.      Predsjednik

 Općinskog  vijeća
Milan  Brkanac, v.r.
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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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