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- akti  Poglavarstva: II.

Predložene  mjere  iz  točke  I.  ovog  
16. Zaključka  čine  sastavni  dio  istog.

Na temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  III.
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01 i  129/05)  i  članka  45.  Statuta  Za  koordinaciju  provedbe  predloženih  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  mjera  zadužuje  se  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  Brodsko-posavske  županije.
tekst  i  23/07),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  
sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  
donijelo IV.

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

o  usvajanju  Prijedloga  mjera  za  ublažavanje  Brodsko-posavske  županije".
gospodarske  i  socijalne  situacije  u  Brodsko-

posavskoj  županiji Klasa  :  311-01/09-01/2
(antirecesijske  mjere) Urbroj:  2178/1-05/09-1

Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.

I. Predsjednik  Poglavarstva
Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

Usvaja  se  Prijedlog  mjera  za  ublažavanje  
gospodarske  i  socijalne  situacije  u  Brodsko-
posavskoj  županiji  (antirecesijske  mjere)  koji  je  
izradio  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  u  suradnji  
s  drugim  županijskim  upravnim  tijelima.



PRIJEDLOG  MJERA  ZA  UBLAŽAVANJE  proračunskih  stavki,  a  u  slučaju  veće  
GOSPODARSKE  I  SOCIJALNE  SITUACIJE  U  potrebe  prenamjenom  unutar  razdjela  3  i  
BRODSKO-POSAVSKOJ  ŽUPANIJI 4  Proračuna  BPŽ
(ANTIRECESIJSKE  MJERE) * nositelj  mjere:  UO  za  gospodarstvo,  UO  

za  poljoprivredu  i  poslovne  banke
* potrebne  odluke:  DA  (zaključak  

Mjera  1.  Osiguranje  povoljnih  kreditnih  sredstava  Poglavarstva  BPŽ)
BPŽ  za  sektor  MSP

* u  pripremi  nova  kreditna  linija  BPŽ Mjera  3.  Osiguranje  dodatnih  jamstava  za  sektor  
* uvjeti  kreditiranja:  kamata  EURIBOR+4%- MSP

2%  subvencije  BPŽ  (kamata  za  
poduzetnika  do  5,5%),  rok  povrata  kredita  * preusmjeriti  na  HAMAG  u  skladu  s  
7  godina,  kreditiranje  izvoznika,  Mjerom  4  Vlade  RH  (povećanje  
proizvodnih  djelatnosti,  nove  tehnologije  i  jamstvenog  potencijala  HAMAG-a)
opreme  (ugostiteljstvo  i  trgovina  NE) * potrebna  sredstva:  NE

* kreditni  fond:  po  godinama  i  prema  * nositelj  mjere:  poslovne  banke  i  HAMAG
potrebi * potrebne  odluke:  NE

* potrebna  sredstva:  1.400.000 kuna  
osigurano  (neiskorištena  sredstva  iz  
programa  MIKROKREDITA),  deponirano  Mjera  4.  Iniciranje  osnivanja  Područnog  ureda  
u  banci,  preusmjeriti  za  subvenciju  kamata  HBOR-a  u  BPŽ  (Slavonski  Brod)
(dostatno  za  2-3  godine  subvencije  ovisno  * potrebna  sredstva:  NE
o  korištenju  programa) * nositelj  mjere:  UO  za  gospodarstvo,  

* nositelj  mjere:  UO  za  gospodarstvo,  CTR Poglavarstvo  BPŽ
d.o.o.  i  Poslovna  banka * potrebne  odluke:  DA  (zaključak  

* potrebne  odluke:  DA  (zaključak  Poglavarstva  BPŽ)
Poglavarstva  BPŽ,  odnosno  suglasnost  na  
kreditni  program)

Mjera  5.  Formiranje  centra  za  praćenje  krize  i  
koordinaciju  mjera  za  ublažavanje  njenih 

Mjera  2.  Reprogramiranje  postojećih  kredita  iz  posljedica
kreditnih  linija  BPŽ

* evidencija  poslodavaca  koji  su  uslijed  
* p red lož i t i   pos lovn im  bankama   recesije  zapali  u  poteškoće,  te  

reprogramiranje  kredita  iz  prethodnih  posredovanje  prema  državnim  i  lokalnim  
kreditnih  linija  BPŽ  (gospodarstvo  i  tijelima  i  bankama  radi  ublažavanja  istih
poljoprivreda)  za  one  poduzetnike/ * koristiti  postojeće  kadrovske  i  prostorne  
poljoprivrednike  koji  su  dospjeli  u  resurse  županijske  uprave  (prijedlog:  
poteškoće  uslijed  recesije  u  cilju  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  BPŽ)
popravljanja  tekuće  likvidnosti * potrebna  sredstva:  NE

* mjera  se  ne  primjenjuje  linearno  za  sve  * nositelj  mjere:  UO  za  gospodarstvo  BPŽ  
kreditne  linije  i  sve  poduzetnike,  ne  mogu  (koordinator - centar),  Županijska  
je  koristiti  poduzetnici  koji  su  u  gospodarska  komora  i  Županijska  
poteškoćama  otprije  i koji  imaju  obrtnička  komora  (suradnja)
problematično  poslovanje  otprije * potrebne  odluke:  DA  (zaključak  

* mjera  se  primjenjuje  samo  na  poduzetnike  Poglavarstva  BPŽ)
koji  imaju  poslovnu  šansu  prema  
zajedničkoj  ocjeni  BPŽ  i  poslovne  banke

* potreban  individualan  pristup  i  analiza  Mjera  6.  Redefiniranje  sustava  županijskih  
svake  kreditne  linije  i  svakog  poduzetnika potpora  iz  područja  gospodarstva  i  

* BPŽ  subvencionira  dio  kamate  u  skladu  s poljoprivrede
kreditnim  programom  za  vrijeme  
reprograma * postojeće  potpore  iz  razdjela  3  

* potrebna  sredstva:  u  okviru  postojećih  (gospodarstvo)  i  razdjela  4  (poljoprivreda)  
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redefinirati  i  sredstva  preusmjeriti  u  * potrebna  sredstva:  DA  (odluka  Skupštine  
potpore  onih  područja  gdje  je  moguće  BPŽ)
očekivati  veće  efekte  i  povećanje  
k o n k u r e n t n o s t i   p o d u z e t n i k a /  
poljoprivrednika Mjera  9.  Štednja  javnog  sektora  na  svim  razinama

* potrebna  sredstva:  u  okviru  postojećih  
proračunskih  stavki  unutar  razdjela  3  i  4  * BPŽ  će  zamrznuti  ili  smanjiti  sve  opće  i  
Proračuna  BPŽ administrativne  troškove,  a  isto  će  

* nositelj  mjere:  UO  za  gospodarstvo  i  UO  predložiti  i  svim  lokalnim  jedinicama  
za  poljoprivredu (gradovi/općine),  te  tvrtkama  u  njihovom  

* potrebne  odluke:  DA   (odluka  vlasništvu
Poglavarstva  BPŽ  kroz  prijedlog  rebalansa  * potrebna  sredstva:  NE
Proračuna  BPŽ  koji  donosi  Skupština  * nositelj  mjere:  svi  UO  i  Poglavarstvo  BPŽ
BPŽ) * potrebne  odluke:  DA  (zaključak  

Poglavarstva  BPŽ)

Mjera  7.  Redefiniranje  financiranja  poduzetničkih  Mjera  10.  Proaktivan  i  selektivan  pristup  u  
zona  u  BPŽ primjeni  Zakona  o  komunalnom  

gospodarstvu - prijedlog  JLS-ima
* redefinirati  (su)financiranje  poduzetničkih  

zona  u  BPŽ  iz državnog  i  Županijskog  * pozivaju  se  sve  JLS  (gradovi/općine)  u  
proračuna  i sredstva  usmjeriti  u  zone  BPŽ  na  proaktivan  i  selektivan  pristup  u  
visokog  stupnja  gotovosti  u  smislu  naplati  komunalnog  doprinosa,  komunalne  
komunalne  opremljenosti  potrebnom  naknade  i  naknade  za  priključenje  od  
infrastrukturom  gdje  je  investiranje  poduzetnika  i  građana
moguće  odmah * navedene  doprinose  i  naknade  NE  

* veća  sredstva  usmjeriti  prema  JLS-ima  povećavati  u  2009.  godini
koja  daju  veće  pogodnosti  investitorima  * kod  izgradnje  poslovnih  objekata  umanjiti  
(povoljnije  ili  besplatno  zemljište,  ili  potpuno  osloboditi  od  plaćanja  
oslobađanje  od  plaćanja  lokalnih  poreza,  komunalnog  doprinosa  poduzetnike  koji  
prireza  i  naknada,  te  komunalnih  naknada  investiraju  u  proizvodne  djelatnosti
za  određeno  razdoblje...) * umanjiti  ili  potpuno  osloboditi  od  plaćanja  

* potrebna  sredstva:  u  okviru  proračunskih  komunalne  naknade  poduzetnike  koji  su  
stavki  unutar  razdjela  3  Proračuna  BPŽ dospjeli  u  poteškoće  uslijed  recesije  u  

* nositelj  mjere:  UO  za  gospodarstvo cilju  popravljanja  tekuće  likvidnosti,  a  
* potrebne  odluke:  DA  (odluka  Poglavarstva  koji  se  bave  proizvodnim  djelatnostima

BPŽ,  odnosno  Županijski  plan  izgradnje  * umanjiti  ili  potpuno  osloboditi  od  plaćanja  
poduzetničkih  zona  za  2009.  godinu) komunalne  naknade  građane  slabijeg  

imovinskog  stanja  i  one  koji  su  zbog  
recesije  ostali  bez  posla

Mjera  8.  Rebalans  Proračuna  BPŽ * potrebna  sredstva:  NE  (uz  odricanje  dijela  
proračunskih  prihoda)

* nakon  rebalansa  Državnog  proračuna  (do  * nositelj  mjere:  JLS  (gradovi/općine)
kraja  ožujka  2009.),  pristupiti  izradi  * potrebne  odluke:  DA  (zaključak  
prijedloga  rebalansa  Proračuna  BPŽ  u  P o g l a v a r s t v a   B P Ž   i   o d l u k e   
dijelu  koji  se  odnosi  na  eventualna  gradskih/općinskih  vijeća)
smanjenja sredstava  iz  Državnog  proračuna  
za  projekte  i  programe  koji  se  
(su)financiraju  preko  Proračuna  BPŽ,  te  u  Mjera  11.  Zamrzavanje  cijena  komunalnih  usluga  
dijelu  eventualnog  smanjenja  vlastitih  na  postojećoj  razini - prijedlog  JLS-ima
proračunskih  prihoda  (uravnoteženje  
rashodovne  strane  Proračuna) * pozivaju  se  sve  JLS  (gradovi/općine)  u  

* potrebna  sredstva:  NE BPŽ  na  zamrzavanje  cijena  komunalnih  
* nositelj  mjere:  svi  UO  i  Poglavarstvo  BPŽ usluga  definiranih  člankom  3.  Zakona  o  
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komunalnom  gospodarstvu  (NN  broj  26/03  ZAKLJUČAK
i  178/04)  na  razini  s  kraja  2008.  godine  
radi  zaštite  standarda  građana  i  o  davanju  suglasnosti  na  novi  kreditni  
poduzetničkog  sektora program  Brodsko-posavske  županije  i  

* za  socijalno  najugroženije  obitelji  iz  Privredne  banke  Zagreb d.d.
lokalnih  proračuna  sufinancirati  ili  u  
potpunosti  platiti  komunalne  usluge  prema  
davateljima  istih  (komunalna  poduzeća  u  I.
vlasništvu  JLS)

* mjeru  koristiti  u  razini  i  na  način  da  se  Prihvaća  se  indikativna  ponuda  Privredne  
ne  dovede  u  pitanje  pozitivno  financijsko  banke  Zagreb d.d.,  Podružnica  Slavonski  Brod  za  
poslovanje  komunalnih  poduzeća,  ali  i  da  poslovnu  suradnju  na  realizaciji  programa  
ista  ne  ostvaruju  veliku  dobit  na  račun  kreditiranja  malih  i  srednjih  poduzetnika  za  
građana područje  Brodsko-posavske  županije  u  2009.  

* potrebna  sredstva:  DA  (ako  se  vrši  godini  zajedno  s  kriterijima  za  kreditiranje  
sufinanciranje  iz  Proračuna  uz  odricanje  poduzetnika,  a  u  skadu  s  Mjerom  1.  Prijedloga  
dijela  prihoda  komunalnih  poduzeća) mjera  za  ublažavanje  gospodarske  i  socijalne  

* nositelj  mjere:  JLS  (gradovi/općine)  i  situacije  u  Brodsko-posavskoj  županiji  
komunalna  poduzeća  u  vlasništvu  JLS (antirecesijske  mjere)  koje  je  donijelo  Županijsko  

* potrebne  odluke:  DA  (zaključak  poglavarstvo.
Poglavarstva  BPŽ  i  odluke  gradskih/ 
općinskih  vijeća)

II.

Mjere  12.  Štednja  javnog  sektora  na  svim  Ovim  Zaključkom  daje se  suglasnost  na  
razinama - prijedlog  JLS-ima uvjete  kreditiranja  iz  navedenog  kreditnog  

programa,  te  se  ovlašćuje  župan  Brodsko-
* pozivaju  se  sve  JLS  (gradovi/općine)  u  posavske  županije  za  potpisivanje  Sporazuma  o  

BPŽ,  te  tvrtke  u  njihovom  vlasništvu  na  poslovnoj  suradnji  s  Privednom  bankom  Zagreb  
zamrzavanje  ili  smanjivanje  svih  općih  i  d.d.  kao  i  ostalih  potrebnih  provedbenih  
administrativnih  troškova dokumenata.

* potrebna  sredstva:  NE
* nositelj  mjere:  JLS
* potrebne  odluke:  DA  (zaključak  III.

Poglavarstva  BPŽ  i   zaključci   
poglavarstava  JLS) Za  koordinaciju  provedbe  ovog  Zaključka  

zadužuje  se  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  
Brodsko-posavske  županije.

IV.
17.

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

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  Brodsko-posavske  županije".
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01  i 129/05)  i  članka  45.  Statuta  Klasa  :  311-01/09-01/3
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Urbroj:  2178/1-02/09-1
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.
tekst  i  23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  
sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  Predsjednik  Poglavarstva
donijelo Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
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18. * umanje  ili  potpuno  oslobode  od  plaćanja  
komunalne  naknade  građane  slabijeg  
imovinskog  stanja  i  one  koji  su  zbog  
recesije  ostali  bez  posla, a  prema  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  cenzusima  određenim  od  strane  
novine"  br.  33/01  i 129/05)  i  članka  45.  Statuta  grada/općine.
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  III.
sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  
donijelo Za  koordinaciju  provedbe  ovog  Prijedloga 

zadužuje  se  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  i  
PRIJEDLOG Upravni  odjel  za  komunalno  gospodarstvo  i  

zaštitu  okoliša  Brodsko-posavske  županije.
JLS-ima  s  područja  Brodsko-posavske  
županije  o  proaktivnom  i  selektivnom  

pristupu  u  primjeni  Zakona  o  komunalnom  IV.
gospodarstvu

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

I. Brodsko-posavske  županije".

U  skladu  s  Mjerom  10.  Prijedloga  mjera  Klasa  :  311-01/09-01/4
za  ublažavanje  gospodarske  i  socijalne  situacije  u  Urbroj:  2178/1-02/09-1
Brodsko-posavskoj  županiji  (antirecesijske  mjere)  Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.
koje  je  donijelo  Županijsko  poglavarstvo,  pozivaju  
se  gradovi  i  općine  Brodsko-posavske  županije  na  Predsjednik  Poglavarstva
proaktivan  i  selektivan  pristup  u  primjeni  Zakona  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
o  komunalnom  gospodarstvu.

II.

U  skladu  s  točkom  I.  ovog  Prijedloga,  
predlaže  se  gradovima  i  općinama  s  područja  19.
Brodsko-posavske  županije  da:

* se  cijene  komunalnog  doprinosa,  Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
komunalne  naknade  i  naknade  za  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
priključenje  koje  se  naplaćuju  od  novine"  br.  33/01  i 129/05)  i  članka  45.  Statuta  
poduzetnika  i  građana  i  koje  su  prihod  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
P r o r a č u n a   g r a d a / o p ć i n e   N E   Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
POVEĆAVAJU  u  2009.  godini,  te  da  se  tekst  i  23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  
za  poduzetnički  sektor  izvidi  mogućnost  sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  
njihovog  smanjenja; donijelo

* kod  izgradnje  poslovnih  objekata  umanje  
ili  potpuno  oslobode  od  plaćanja  PRIJEDLOG
komunalnog  doprinosa  poduzetnike  koji  
investiraju  u  proizvodne  djelatnosti; JLS-ima  s  područja  Brodsko-posavske  

* umanje  ili  potpuno  oslobode  od  plaćanja  županije  o  zamrzavanju  cijena  komunalnih  
komunalne  naknade  poduzetnike  koji  su,  usluga
uslijed  recesije,  dospjeli  u  poteškoće  u  
cilju  popravljanja  njihove  tekuće  
likvidnosti,  a  koji  se  bave  proizvodnim  
djelatnostima;

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
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I. Klasa  :  311-01/09-01/5
Urbroj:  2178/1-02/09-1

U  skladu  s  Mjerom  11.  Prijedloga  mjera  Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.
za  ublažavanje  gospodarske  i  socijalne  situacije  u  
Brodsko-posavskoj  županiji  (antirecesijske  mjere)  Predsjednik  Poglavarstva
koje  je  donijelo  Županijsko  poglavarstvo,  pozivaju  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
se  gradovi  i  općine  Brodsko-posavske  županije  na  
zamrzavanje  cijena  komunalnih  usluga  na  razinu  s  
kraja  2008.  godine.

II. 20.

U  skladu  s  točkom  I.  ovog  Prijedloga,  
predlaže  se  gradovima  i  općinama  s  područja  Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
Brodsko-posavske  županije  da: područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

novine"  br.  33/01  i 129/05)  i  članka  45.  Statuta  
* cijene  komunalnih  usluga  definirane  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  

člankom  3.  Zakona  o  komunalnom  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
gospodarstvu  (NN  broj  26/03  i  178/04)  tekst  i  23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  
NE  POVEĆAVAJU  u  2009.  godini,  te  da  sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  
ih  zamrznu  na  razini  s  kraja  2008.  godine  donijelo
i  da  izvide  mogućnost  njihovog  smanjenja  
radi  zaštite  standarda  građana; ZAKLJUČAK

* za  socijalno  najugroženije  obitelji  iz  
lokalnih  proračuna  sufinanciraju  ili  u  o  reprogramiranju  postojećih  poduzetničkih  
potpunosti  plaćaju  komunalne  usluge  kredita  iz  kreditnih  programa  Brodsko-
prema  davateljima  istih  (vlastita  posavske  županije  i  poslovnih  banaka
komunalna  poduzeća),  a  prema  cenzusima  
određenim  od  strane  grada/općine;

* navedene  mjere  koriste  u  razini  i  na  način  I.
da  ne  dovedu  u  pitanje  pozitivno  
financijsko  poslovanje  komunalnih  Predlaže  se  poslovnim  bankama  s  
poduzeća,  te  vlastite  proračune,  ali  i  da  područja  Brodsko-posavske  županije  da,  za  
komunalna  poduzeća  ne  ostvaruju  kreditne  programe  za  malo  i  srednje  
ekstremnu  dobit  na  račun  građana  i  poduzetništvo  i  poljoprivredu,  a  koji  su  realizirani  
poduzetničkog  sektora. u  suradnji  s  Brodsko-posavskom  županijom,  

p o n u d e   p o d u z e t n i c i m a ,   o d n o s n o   
poljoprivrednicima  koji  su  zbog  utjecaja  globalne  
recesije  dospjeli  u  poteškoće  mogućnost  

III. reprogramiranja  postojećih  kreditnih  obveza.

Za  koordinaciju  provedbe  ovog  Zaključka  Ovaj  se  Zaključak  donosi  u  skladu  s  
zadužuje  se  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  Mjerom  2.  Prijedloga  mjera  za  ublažavanje  
Brodsko-posavske  županije. gospodarske  i  socijalne  situacije  u  Brodsko-

posavskoj  županiji  (antirecesijske  mjere)  koje  je  
donijelo  Županijsko  poglavarstvo.

IV.

Ovaj  Prijedlog  stupa  na  snagu  danom  II.
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Ovaj  Zaključak  odnosi  se  na  sljedeće  

mjere:
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1) Ugovor  o  poslovnoj  suradnji  u  realizaciji  III.
programa  poticanja  razvoja  obrta,  malog  i  
srednjeg  poduzetništva  u  Županiji  Za  vrijeme  trajanja  reprograma  Brodsko-
(program  GRUDA  SNIJEGA)  od  22. 9. posavska  županija  sufinancirat  će  svoj  dio  kamata  
2000.  godine - Privredna  banka  Zagred d.d.; u  skladu  s  uvjetima  svakog  kreditnog  programa.

2) Ugovor  o  poslovnoj  suradnji  na  realizaciji  
programa  za  poticanje  razvoja  malog  
gospodarstva  za  2001.  godinu  (program IV.
PODUZETNIK)  od  26. 9. 2001.  godine - 
Privredna  banka  Zagreb d.d.; Za  koordinaciju  provedbe  ovog  Prijedloga 

3) Ugovor  o  poslovnoj  suradnji  na  realizaciji  zadužuje  se  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  i  
programa  za  poticanje  razvoja  malog  Upravni  odjel  za  poljoprivredu  Brodsko-posavske  
gospodarstva  za  2002.  godinu  (program  županije.
PODUZETNIK-2)  od  10. 10. 2002.  godine 
- Privredna  banka  Zagreb d.d.,  Zagrebačka  
banka d.d.  Zagreb,  Raiffeisenbank  Austria IV.
d.d.  Zagreb  i  Slavonska  banka d.d.  Osijek  
(sada  Hypo  Alpe-Adria-Bank d.d.  Zagreb); Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

4) Ugovor  o  provedbi  projekta  "LOKALNI  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
PROJEKTI  RAZVOJA - PODUZETNIK"  Brodsko-posavske  županije".
za  2004.  godinu  od  22. 11. 2004.  godine - 
Privredna  banka  Zagreb d.d.,  Zagrebačka  Klasa  :  311-01/09-01/6
banka  d.d.  Zagreb  i  Slavonska  banka  d.d.  Urbroj:  2178/1-02/09-1
Osijek  (sada  Hypo  Alpe-Adria-Bank d.d.  Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.
Zagreb)  i  od  23. 12. 2004.  godine - 
Raiffeisenbank  Austria d.d.  Zagreb; Predsjednik  Poglavarstva

5) Ugovor  o  poslovnoj   suradnji  na  realizaciji  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
projekta  za  poticanje  razvoja  malog  
gospodarstva  "Lokalni  projekti  razvoja - 
m i k r o k r e d i t i r a n j e "   ( p r o g r a m   
MIKROKREDITIRANJE)  od  26. 9. 2007.  
godine - Privredna  banka  Zagreb d.d.;

6) Ugovor  o  poslovnoj  suradnji  na  poticanju  21.
razvoja  i  obnove  poljoprivrede  (program  
POLJOPRIVREDA  I)  od  16. 1. 2002.  
godine - Privredna  banka  Zagreb d.d.; Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  

7) Ugovor  o  poslovnoj  suradnji  na  poticanju  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
razvoja  i  obnove  poljoprivrede  (program  novine"  br.  33/01  i 129/05)  i  članka  45.  Statuta  
POLJOPRIVREDA  II)  od  7. 3. 2003.  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
godine - Privredna  banka  Zagreb d.d.  i  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
Slavonska  banka d.d.  Osijek  (sada  Hypo  tekst  i  23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  
Alpe-Adria-Bank  d.d.  Zagreb); sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  

8) Ugovor  o  poslovnoj  suradnji  u  provedbi  donijelo
Programa  kredi t i ran ja   razvi tka   
poljoprivrede,  odnosno  Ugovor  o  PRIJEDLOG
obavljanju  poslova  u  ime  i  za  račun  
Brodsko-posavske  županije  (program  JLS-ima  s  područja  Brodsko-posavske  
POLJOPRIVREDA  III)  od  15. 2. 2004.  županije  o  mjerama  štednje  na  razini  javne  
godine - Privredna  banka  Zagreb d.d.; uprave  gradova/općina  

9) Ugovor  o  poslovnoj  suradnji  na  poticanju  Brodsko-posavske  županije
razvoja  i  obnove  poljoprivrede  (program  
POLJOPRIVREDA  IV)  od  13. 4. 2006.  
godine - Privredna  banka  Zagreb d.d.. I.

U  skladu  s  Mjerom  12.  prijedloga  mjera  
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za  ublažavanje  gospodarske  i  socijalne  situacije  u  I.
Brodsko-posavskoj  županiji  (antirecesijske  mjere)  
koje  je  donijelo  Županijsko  poglavarstvo,  pozivaju  Predlaže  se  Hrvatskoj  banci  za  obnovu  i  
se  gradovi  i  općine  Brodsko-posavske  županije,  te  razvitak  (HBOR),  Strossmayyerov  trg  9,  Zagreb,  
tvrtke  u  njihovom  vlasništvu  na  poduzimanje  da,  u  skladu  s  Mjerom  4.  Prijedloga  mjera  za  
mjera  štednje,  odnosno  smanjenja  svih  općih  i  ublažavanje  gospodarske  i  socijalne  situacije  u  
administrativnih  troškova. Brodsko-posavskoj  županiji  (antirecesijske  mjere)  

koje  je  donijelo  Županijsko  poglavarstvo,  izvidi  
mogućnost  osnivanja  Područnog  ureda  HBOR-a  u  

II. Slavonskom  Brodu.

Za  koordinaciju  provedbe  ovog  Prijedloga 
zadužuje  se  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  i  II.
Upravni  odjel  za  komunalno  gospodarstvo  i  
zaštitu  okoliša  Brodsko-posavske  županije. Brodsko-posavska  županija  spremna  je  

logistički  i  financijski  pomoći  u  pronalaženju  i  
opremanju  prostora  za  smještaj  i  rad  Područnog  

III. ureda  HBOR-a.

Ovaj  Prijedlog  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  III.
Brodsko-posavske  županije".

Za  koordinaciju  provedbe  ovog  Zaključka 
Klasa  :  311-01/09-01/7 zadužuje  se  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  
Urbroj:  2178/1-02/09-1 Brodsko-posavske  županije.
Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.

Predsjednik  Poglavarstva IV.
Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

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

Klasa  :  311-01/09-01/8
22. Urbroj:  2178/1-02/09-1

Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  Predsjednik  Poglavarstva
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
novine"  br.  33/01  i 129/05)  i  članka  45.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  
sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  
donijelo 23.

ZAKLJUČAK
Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  

o  iniciranju  osnivanja  Područnog  ureda  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
Hrvatske  banke  za  obnovu  i  razvitak novine"  br.  33/01  i 129/05)  i  članka  45.  Statuta  

(HBOR)  u  Slavonskom  Brodu Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  
sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  
donijelo
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ZAKLJUČAK 24.

o  postupku  i  načinu  praćenja  gospodarske  
krize  i  koordinaciji  mjera  za  ublažavanje  Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  

njenih  posljedica i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01  i 129/05)  i  članka  45.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  

I. Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  

U  skladu  s  Mjerom  5.  Prijedloga  mjera  za  sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  
ublažavanje  gospodarske  i  socijalne  situacije  u  donijelo
Brodsko-posavskoj  županiji  (antirecesijske  mjere)  
koje  je  donijelo  Županijsko  poglavarstvo,  ZAKLJUČAK
nominira  se  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  
Brodsko-posavske  županije  kao  županijsko  o mjerama  štednje   na  razini  javne  uprave  
upravno  tijelo  za  praćenje  gospodarske  krize  i  Brodsko-posavske  županije
koordinaciju  mjera  za  ublažavanje  njenih  
posljedica.

I.

II. U  skladu  s  Mjerom  9.  Prijedloga  mjera  za  
ublažavanje  gospodarske  i  socijalne  situacije  u  

Zadaća  Upravnog  odjela  za  gospodarstvo  Brodsko-posavskoj  županiji  (antirecesijske  mjere)  
je  evidentiranje  poslodavaca  koji  su  uslijed  koje  je  donijelo  Županijsko  poglavarstvo,  
recesije  dospjeli  u  poteškoće,  te  posredovanje  zadužuju  se  svi  županijski  upravni  odjeli i  službe  
prema  državnim  i  lokalnim  tijelima  i  bankama  na  poduzimanje  mjera  štednje,  odnosno  smanjenja  
radi  ublažavanja  istih.  U  realizaciji  ove  zadaće  svih  općih  i  administrativnih  troškova.
Upravni  odjel  za  gospodarstvo  će  surađivati  sa  
Županijskom  gospodarskom  i  obrtničkom  
komorom. II.

U  skladu  s  točkom  I.  ovog  Zaključka,  
zadužuju  se  svi  županijski  upravni  odjeli  i  službe  

III. za  izradu  plana  ušteda  u  okviru  svojih  
proračunskih  razdjela,  a  koji  će  biti  osnova  za  

Za  koordinaciju  provedbe  ovog  Zaključka izradu  rebalansa  Proračuna  Brodsko-posavske  
zadužuje  se  Upravni  odjel  za  gospodarstvo  županije  za  2009.  godinu.  isti  su  dužni  dostaviti  
Brodsko-posavske  županije. županu  Brodsko-posavske  županije,  te  upravnom  

odjelu  za  Proračun  i  financije.

IV.
III.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Za  koordinaciju  provedbe  ovog  Zaključka 
Brodsko-posavske  županije". zadužuje  se  Upravni  odjel  za  Proračun  i  financije 

Brodsko-posavske  županije.
Klasa  :  311-01/09-01/9
Urbroj:  2178/1-02/09-1
Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009. IV.

Predsjednik  Poglavarstva Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
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Klasa  :  311-01/09-01/10 funkcije  za  zdravstvene  ustanove  u  2009.  godini  
Urbroj:  2178/1-02/09-1 ("Narodne  novine"  8/09.)  i  čl.  45.  Statuta  
Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009. Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
Predsjednik  Poglavarstva tekst  i  23/07),  Županijsko  poglavarstvo  na  84.  

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r. sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.,  utvrdilo  je

POPIS

prioriteta  za  raspored  dodijeljenih  sredstava  
između  zdravstvenih  ustanova  u  2009.  čiji  je  

osnivač  Brodsko-posavska  županija
25.

I.
Na  temelju  članka  40.  Zakona  o  

zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  Ovim  Popisom  prioriteta  za  raspored  
150/08),  članka  3.  Uredbe  o  načinu  izračuna  dodijeljenih  sredstava  između  zdravstvenih  
iznosa  pomoći  izravnanja  za  decentralizirane  ustanova  u  2009.  čiji  je  osnivač  Brodsko-
funkcije  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  posavska  županija  (u  daljnjem  tekstu:  Popis  
samouprave  za  2009.  godinu  ("Narodne  novine"  prioriteta),  odobrena  sredstva  za  decentralizirane  
br.  8/09),  točke  VI.  Odluke  o  minimalnim  funkcije  u  zdravstvu  raspoređuju  se  kako  slijedi:
financijskim  standardima  za  decentralizirane  
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Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
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II. zdravstva  i  socijalne  skrbi.

Ovaj  Popis  prioriteta  za  raspored  Klasa  :  500-01/09-01/9
dodijeljenih  sredstava  između  zdravstvenih  Urbroj:  2178/1-02-09-1
ustanova  u  2009.  godini  čiji  je  osnivač  Brodsko- Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.
posavska  županija  objavit  će  se  u  "Službenom 
vjesniku  Brodsko-posavske  županije",  a  stupa  na Predsjednik Poglavarstva
snagu  nakon  dobivene  suglasnosti  Ministarstva  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
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26. II.

Županijsko  povjerenstvo  u  granicama  
Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  svojih  ovlasti:

područnoj   (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01  i  129/05)  i  članka  45.  Statuta  - preuzima  odgovornost  za  provedbu  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  projekta  na  regionalnoj  razini,
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  - definira  prepreke  u  važećim  propisima  
tekst  i  23/07),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  koje  onemogućavaju  nesmetanu  provedbu  
sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  pilot  projekta,  te  iszvješćuje  Nacionalno  
donijelo povjerenstvo  za  zemljište,

- pruža  podršku  radu  županijskog  voditelja  
RJEŠENJE projekta  i  pomoćniku  županijskog  

voditelja  projekta,
o  imenovanju  Županijskog  povjerenstva  za  - odobrava  godišnje  radne  planove  i  
okrupnjavanje  poljoprivrednog  zemljišta  na  godišnje  proračune  projekta  koje  priprema  

području  Brodsko-posavske  županije županijski  voditelj  projekta  i  konačno  
odobrava  Nacionalno  povjerenstvo  za 
zemljište,

I. - odobrava  izvješća  o  napretku  projekta  
koja  priprema  županijski  voditelj  projekta  

Ovim  Rješenjem  imenuju  se  članovi  i  konačno  odobrava  Nacionalno  
Županijskog  povjerenstva  za  okrupnjavanje  povjerenstvo  za  zemljište,
zemljišta  na  području  Brodsko-posavske  županije  - predlaže  Nacionalnom  povjerenstvu  za  
(u  daljnjem  tekstu:  Županijsko  povjerenstvo): zemljište  putem  zapisnika  mogućnosti  za  

unapređenje  okrupnjavanja  poljoprivrednog  
1. Davor  Vlaović,  zamjenik  župana  za  zemljišta  na  odabranom  projektnom  

gospodarstvo  Brodsko-posavske  županije području  i  šire,
2. Željko  Burazović,  pročelnik  Upravnog  - predlaže  Nacionalnom  povjerenstvu  za  

odjela  za  poljoprivredu  Brodsko-posavske  zemljište  putem  zapisnika  mogućnosti  
županije rješavanja  prepreka  razvitku  efikasnog  

3. Dunja  Magaš,  pročelnica  Upravnog  odjela  tržišta  poljoprivrednim  zemljištem,
za  graditeljstvo  i  prostorno  uređenje  - dostavlja  sporne  predmete  Nacionalnom  
Brodsko-posavske  županije povjerenstvu  za  zemljište  koje  

4. Ivica  Stipetić,  pročelnik  Područnog  ureda  Županijskom  povjerenstvu  daje  upute  o  
za  katastar  Slavonski  Brod daljnjem  postupanju,

5. Stanislav  Pajdić,  voditelj  Ispostave  Nova  - osigurava  dostupnost  podataka  iz  raznih  
Gradiška  Područnog  ureda  za  katastar  baza  podataka  za  potrebe  projekta,
Slavonski  Brod - predlaže  osnivanje,  te  utvrđuje  rad  i  

6. Vera  Novaković,  rukovoditeljica  Odsjeka  financiranje  zemljišnog  fonda  ukoliko  
Hrvatskog  zavoda  Poljoprivredno- Nacionalno  povjerenstvo  za  zemljište  
savjetodavne  službe  Brodsko-posavske  donese  odluku  o  osnivanju  istog,
županije - p r e d l a ž e   m o g u ć e   t r a n s a k c i j e   

7. Vedran  Pavelić,  sudac  Općinskog  suda  poljoprivrednim  zemljištem  na  odabranim  
Slavonski  Brod projektnim  područjima  i  šire  u  svrhu  

8. Jasna  Bratek,  sutkinja  Općinskog  suda  aktivnosti  zemljišnog  fonda,
Nova  Gradiška - nadzire  i  podupire  provedbu  pilot  projekta  

9. Vitomir  Žaklić,  predstavnik  Obiteljskog  okrupnjavanja  poljoprivrednog  zemljišta  
poljoprivrednog  gospodarstva na  odabranim  projektnim  područjima,

10. Jelka  Pušeljić,  predstavnica  Obiteljskog  - odobrava  aktivnosti  koje  se  odnose  na  
poljoprivrednog  gospodarstva provedbu  pilot  projekta  i  to:  

11. Antun  Grgić,  tajnik  Županijskog  Inventarizaciju  postojeće  situacije  (Plan  1)  
povjerenstva  i  voditelj  Projekta. i  Prijedlog  preparcelacije  zemljišta      

(Plan  2),
- donosi  odluke  o  opetarivnim  pitanjima  
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koja  se  ne  mogu  riješiti  na  terenu, Javnoj  ustanovi  Zavod  za  prostorno  uređenje  
- osigurava  informiranje  javnosti  o  svrsi  i  Brodsko-posavske  županije  povjerava  obavljanje  

namjeri  projekta, poslova  izrade  izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  
- koordinira  popratne  mjere  za  poljoprivredu  uređenja  općine  Oprisavci.

i  ruralni  razvitak  koje  se  provode  na  
regionalnoj  razini,

- ostalo. Članak  2.

Međusobna  prava  i  obveze  između  
III. Zavoda  za  prostorno  uređenje  Brodsko-posavske  

županije  i  općine  Oprisavci,  a  u  svezi  izrade  
Administrativne  i  tehničke  poslove  za  prostorno-planskog  dokumenta  iz  članka  1.  ove  

potrebe  Županijskog  povjerenstva  obavljat  će  Odluke  uredit  će  se  posebnim  ugovorom.
Upravni  odjel  za  poljoprivredu.

Članak  3.
IV.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  objavljivanja  u  "Službenom vjesniku  Brodsko-

objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- posavske  županije".
posavske  županije".

Klasa  :  350-01/09-01/3
Klasa  :  320-01/09-01/4 Urbroj:  2178/1-02-09-1
Urbroj:  2178/1-02-09-1 Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.
Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.

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

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

28.
27.

Na  temelju  članka  38.  stavak  1.  Zakona  o  
Na  temelju  članka  38.  stavak  1.  Zakona  o  prostornom  uređenju  i  gradnji  ("Narodne  novine"  

prostornom  uređenju  i  gradnji  ("Narodne  novine"  br.  76/07)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
br.  76/07)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  23/07),  
županije",  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  23/07),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  sjednici  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  donijelo
održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  donijelo

ODLUKU
ODLUKU

o  povjeravanju  izrade  izmjena  i  dopuna  
o  povjeravanju  izrade  izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  uređenja  općine  Vrpolje 

Prostornog  plana  uređenja  općine  Oprisavci  Zavodu  za  prostorno  uređenje  
Zavodu  za  prostorno  uređenje  Brodsko-posavske  županije

Brodsko-posavske  županije

Članak  1.
Članak  1.

Ovom  Odlukom  Županijsko  poglavarstvo  
Ovom  Odlukom  Županijsko  poglavarstvo  Javnoj  ustanovi  Zavod  za  prostorno  uređenje  
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Brodsko-posavske  županije  povjerava  obavljanje  Kapela,  Batrina  o  zamjeni  nekretnine  upisane  na  
poslova  izrade  izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  k.č.br.  112/1  k.o.  Nova  Kapela  koju  je  donio  
uređenja  općine  Vrpolje. Školski  odbor  na  sjednici  održanoj  19.  studenog  

2008.  godine.

Članak  2.
II.

Međusobna  prava  i  obveze  između  
Zavoda  za  prostorno  uređenje  Brodsko-posavske  Ovaj  Zaključak  objavit će  se  u "Službenom  
županije  i  općine  Vrpolje,  a  u  svezi  izrade  v jesniku  Brodsko-posavske  županije".
prostorno-planskog  dokumenta  iz  članka  1.  ove  
Odluke  uredit  će  se  posebnim  ugovorom. Klasa  :  602-02/09-01/4

Urbroj:  2178/1-02-09-1
Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.

Članak  3.
Predsjednik Poglavarstva

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
objavljivanja  u  "Službenom vjesniku  Brodsko-
posavske  županije".

Klasa  :  350-01/09-01/4
Urbroj:  2178/1-02-09-1
Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.

30.
Predsjednik Poglavarstva

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi ("Narodne  
novine"  br.  33/01  i  129/05)  i  članka  45.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije",  br.  9/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  

29. sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  
donijelo

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  ODLUKU
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi ("Narodne  
novine"  br.  33/01  i  129/05)  i  članka  45.  Statuta  o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  Školskog  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  odbora  Srednje  škole  "Matija  Antun  
Brodsko-posavske  županije",  br.  9/06-pročišćeni  Relković"  Slavonski  Brod
tekst  i  23/07),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  84.  
sjednici  održanoj  19.  ožujka  2009.  godine,  
donijelo I.

ODLUKU Daje  se  suglasnost  na  Odluku  Školskog  
odbora  Srednje  škole  "Matija  Antun  Relković"  

o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  Školskog  Slavonski  Brod  o  odricanju  prava  vlasništva  u  
odbora  Osnovne  škole  "Antun  Mihanović"  korist  grada  Slavonskog  Broda  nekretnina  

Nova  Kapela,  Batrina upisanih  na  k.č.br.  5903/238,  5903/239  i  5903/241  
k.o.  Slavonski  Brod,  koju  je  donio  Školski  odbor  
na  sjednici  održanoj  18.  studenoga  2008.  godine.

I.

Daje  se  suglasnost  na  Odluku  Školskog  
odbora  Osnovne  škole  "Antun  Mihanović"  Nova  
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II. Klasa  :  602-02/09-01/7
Urbroj:  2178/1-02-09-1

Ovaj  Zaključak  objavit će  se  u "Službenom  Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2009.
v jesniku  Brodsko-posavske  županije".

Predsjednik Poglavarstva
Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
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- akti  Poglavarstva: "Gradsko  poglavarstvo  može  darovati  
nekretninu  u  vlasništvu  grada  u  svrhu  obavljanja  
obrazovnih  aktivnosti,  uz  uvjet  da  se  darovana  

3. nekretnina  vrati  gradu  Slavonskom  Brodu  kada  
ista  prestane  služiti  svrsi  u  koju  je  darovana."

Na  temelju  članka  35.  stavka  2.  Zakona  o  
vlasništvu  i d rugim  stvarnim  pravima  (NN  91/96,  Članak  2.
68/98,  137/99,  22/00,  73/00,  129/00,  114/01,  
76/06,  146/08)  i  članka  49.  Statuta  grada  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  Brodsko-posavske  županije".
poglavarstvo  je  na  svojoj  60.  sjednici  održanoj  13.  
ožujka  2009.  godine,  donijelo GRADSKO  POGLAVARSTVO

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
ODLUKU

Klasa  :  940-01/09-01/77
o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  građevinskom  Urbroj:  2178/01-05-09-01

zemljištu Slavonski  Brod,  13.  ožujka  2009.  godine

Gradonačelnik
Članak  1. Mirko  Duspara, dr.med., v.r.

Iza  članka  11. a  Odluke  o  građevinskom  
zemljištu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  5/99,  20/07)  dodaje  se  članak  11. b  
koji  glasi:

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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4. 11. Željko  Vukelić,  ravnatelj  Ekonomsko-
birotehničke  škole,

12. Ivana  Matić,  OŠ  "Antun  Mihanović",
Na  temelju  članka  9.  Zakona  o  policiji  13. Zorana  Butorac,  ravnateljica  Dječjeg  

("Narodne  novine"  129/2000)  i  članka  49.  Statuta  vrtića  "Ivana  Brlić-Mažuranić",
grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  14. Sanja  Turčinović,  voditeljica  Savjetovališta  
Brodsko-posavske  županije"  14/01,  10/05,  2/06.,  za  žrtve  obiteljskog  nasilja,
19/07.  i  1/08),  Gradsko  poglavarstvo  grada  15. Ivana  Mikulić,  predsjednica  Savjeta  
Slavonskog  Broda  na  61.  sjednici  održanoj  20.  mladih  grada  Slavonskog  Broda.
ožujka  2009.  godine  donosi

ODLUKU III.

o  osnivanju  i  imenovanju  Vijeća  za  prevenciju  Osim  pravovremene  razmjene  informacija  
kriminaliteta  grada  Slavonskog  Broda od  značenja  za  sigurnost  i  kvalitetu  života  

građana  Slavonskog  Broda,  zadaci  Vijeća  za  
prevenciju  su:

I.
- podrška  nositeljima  kriminalno-

Osniva  se  Vijeće  za  prevenciju  preventivnih  aktivnosti  na  području  grada  
kriminaliteta  grada  Slavonskog  Broda  (u  daljnjem  Slavonskog  Broda,
tekstu:  Vijeće  za  prevenciju)  sa  ciljem  - po t ican je   ranog   p repoznavanja   
organiziranja,  koordiniranja  i  razvijanja  programa  neprihvatljivih  oblika   ponašanja,  te  
prevencije  kroz  partnerstvo,  zajedničko  planiranje  sustavni  rad  na  uklanjanju  njihovog  
i  djelovanje  tijela  lokalne  samouprave,  javnih  uzroka,
službi  i  ustanova  zaduženih  za  sigurnost  ljudi,  - koordinacija  aktivnosti  različitih  službi,  
imovine,  javni  red  i  kvalitetu  života  građana,  te  ustanova,  udruga  i  građanskih  inicijativa,
prevenciju  kriminaliteta  na  području  grada  - edukacijom,  promidžbom  i  isticanjem  
Slavonskog  Broda. primjera  dobre  prakse  poticati  odgovorno  

ponašanje  u  javnom  životu,  te  spremnost  
svakog  pojedinca  da  se  uključi  u  

II. prevenciju  kriminaliteta,
- djelovanje  na  uzroke  poremećaja  u  

U  Vijeće  za  prevenciju  imenuju  se: ponašanju  kod  djece  i  mladih  
(vandalizam,  umištavanje  i  oštećivanje  

1. Mirko  Duspara,  gradonačelnik,  predsjednik imovine,  zlouporaba  opojnih  droga,  
2. Željka  Krištof,  zamjenica  gradonačelnika,  nasilničko  ponašanje),

zamjenica  predsjednika - ukazivanje  na  prometnu  problematiku  s  
3. Zoran  Šelemba,  načelnik  Policijske  postaje  naglaskom  na  prevenciji  prometnih  

Slavonski  Brod, prekršaja  kod  mladih  vozača,
4. Antun  Valić,  načelnik  Prometne  policije  - prevencija  nasilja  u  obitelji,  školama  i  

Slavonski  Brod, drugim  mjestima  u  gradu,
5. Đuro  Delač,  pročelnik  Upravnog  odjela  za  - i drugi  zadaci  koje  Vijeće  za  prevenciju  

komunalni  sustav, odredi.
6. Josip  Bodrožić,  pročelnik  Upravnog  odjela  

za  zaštitu  okoliša,
7. Dubravka  Marković,  pročelnica  Upravnog  IV.

odjela  za  društvene  djelatnosti,
8. Vedrana  Matić,  predstavnica  Centra  za  Sjednica  Vijeća  za  prevenciju  održavat  će  

socijalnu  skrb, se  prema  ukazanoj  potrebi,  na  prijedlog  
9. Ante  Cvitković,  ravnatelj  Zavoda  za  javno  predsjednika  ili  članova  Vijeća.

zdravstvo  Brodsko-posavske  županije,
10. Mirela  Šmital,  zamjenica  Županijskog  

državnog  odvjetnika  u  Slavonskom  Brodu,
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V. VII.

Za  pripremu  ili  obavljanje  pojedinih  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
poslova  iz  svog  djelokruga,  Vijeće  za  prevenciju  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
može  osnovati  stručne  skupine  kao  privremena  ili  Brodsko-posavske  županije".
stalna  tijela  Vijeća.

GRADSKO  POGLAVARSTVO
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

VI.
Klasa  :  550-01/09-01/81

Administrativne  poslove  Vijeća  za  Urbroj:  2178/01-05-09-2
prevenciju  obavljat  će  Upravni  odjel  za  društvene  Slavonski  Brod,  20.  ožujka  2009.
djelatnosti  grada  Slavonskog  Broda.

Gradonačelnik
Mirko  Duspara, dr.med., v.r.
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OPĆINA  BEBRINA

1. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  15.  Statuta  općine  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

Bebrina  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  posavske  županije",  a  primjenjivat  će  se  od  1. 1. 
županije"  broj  10/01.),  Općinsko  vijeće  općine  2009.  godine.
Bebrina  na  svojoj  27.  sjednici  održanoj  27. 2. 
2009.  godine,  donijelo  je OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  BEBRINA
ODLUKU

Klasa  :  021-05/09-02/4
o  izmjeni  Plana  javne  nabave  općine  Bebrina  Urbroj:  2178/02-03-08-1

za  2009.  godinu Bebrina,  27. 2. 2009.  godine

Predsjednik  Vijeća
Članak  1. Mato  Dikanović, v.r.

Usvaja  se  Odluka  o  izmjeni  Plana  javne  
nabave  općine  Bebrina  za  2009.  godinu.
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2. C. Račun  zaduživanja/financiranja

Primici  od  financijske
Na  temelju  članka  14.  stavak  3.  i  4.  imovine  i  zaduživanja -

Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  broj  
96/03),  Općinsko  vijeće  općine  Bebrina  na  svojoj  Izdaci  za  financijsku
27.  sjednici  održanoj  27. 2. 2009.  godine,  donijelo  imovinu  i  otplate  zajmova -
je

Neto  zaduživanje/financiranje -
ODLUKU

Višak/Manjak+Raspoloživa  sredtva
o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna  općine  Bebrina iz  prethodnih  godina+Neto

za  2009.  godinu zaduživanje/Financiranje -

I Opći  dio Članak  2.

Članak  1. Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  po  
izvorima  i  vrstama  prihoda,  te  rashode  po  

Proračun  općine  Bebrina  za  2009.  godinu  osnovnim  namjenama  kako  slijedi:
glasi:

A. Račun  prihoda  i  rashoda Članak  4.

Prihodi  I Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Prihodi  od  prodaje  donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  
nefinancijske  imovine 4.646.661,00 2009.  godine  i  bit  će  objavljena  u "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Rashodi  poslovanja
Rashodi  za  OPĆINSKO  VIJEĆE
nefinancijsku  imovinu 4.646.661,00 OPĆINE  BEBRINA

Razlika - Višak/Manjak - Klasa  :  400-01/09-01/16
Urbroj:  2178/02-03-09-1
Bebrina,  27. 2. 2009.  godine

B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
(Višak  prihoda) Predsjednik  Vijeća

Mato  Dikanović, v.r.
Raspoloživa  sredstva  iz
prethodnih  godina -
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OPĆINA  DAVOR

6. II.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  donošenja  i  objavit  će se  u  "Službenom  vjesniku  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brodsko-posavske  županije".
županije"  broj  11/01.  i  11/5),  Poglavarstvo  općine  
Davor  na  svojoj  33.  sjednici  održanoj  4.  ožujka  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
2009.  godine,  donosi OPĆINE  DAVOR

ZAKLJUČAK Klasa  :  401-01/08-01/17
Urbroj:  2178/17-01-09-03

o  usvajanju  Izvješća  o  popisu  imovine  općine  Davor,  4.  ožujka  2009.
Davor  sa  stanjem  31. 12. 2008.  godine

Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

I. Đuro  Anđelković, prof., v.r.

Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenom  popisu  
imovine  općine  Davor  koje  je  podnijelo  
Povjerenstvo  za  popis  nematerijalne  i  materijalne  
imovine  i  zaliha  i  potraživanja,  obveza  i  novca  na  
računima  i  u  blagajni  na  dan  31. 12 2008.  godine.
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7. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  401-01/08-01/16
Urbroj:  2178/17-01-09-03
Davor,  4.  ožujka  2009.

Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

Đuro  Anđelković, prof., v.r.

8.

Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  
Davor  («Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije» broj 11/01. i  11/05.),  Poglavarstvo  općine  
Davor  na  svojoj  33. sjednici  održanoj  4. ožujka  
2009. godine,  donosi

   O D L U K U

  o  rasporedu  sredstava  za  šport  i  kulturu  
na  području  općine  Davor  za  I  polugodište  

2009. godine

     Članak  1.

Sredstva  Proračuna  općine  Davor  koja  se  
odobravaju  za  šport  i  kulturu  športskim  društvima  Općinsko vijeće  općine Davor, na  svojoj  20. 
i  udrugama  iz  kulture  na  području  općine  Davor  sjednici održanoj 10. ožujka  2008. godine,  temeljem  
za  I  polugodište  2009. godine,  raspoređuje  se  kako  članka  23. Statuta općine Davor („ Službeni vjesnik 
slijedi : Brodsko-posavske županije» br. 11/01 i  11/05), 

donosi
Šport:    
RK  «DAVOR» -  KADETI      -10.000,00  kuna  O D L U K U
RK  „DAVOR“ -  DAVOR -  6.450,00  kuna
NK  „POSAVAC“ - DAVOR   -  8.700,00  kuna  o  povratu  u  vlasništvo  i  upisu  kapitalne  
NK  „POSAVAC“- DAVOR (Pioniri  i  Juniori)   -  imovine  općine  Davor
5.000,00  kuna
NK  „ SOKO  AKZ“ - ORUBICA     -  7.350,00  
kuna     I
      
Kultura :    Općina  Davor  vrši  povrat  u  vlasništvo  i  
KUD  „M.A. RELKOVIĆ“ DAVOR    -  3.000,00  upis  u  temeljni  kapital  općine  Davor  kapitalnu  
kuna imovinu  koju  je  Odlukom  Općinskog  vijeća  
KUD  „M. LANOSOVIĆ“ ORUBICA   -  3.000,00  Klasa:406-01/07-01/3,  Urbroj:2178/17-01-07-01  od  
kuna 28. 2. 2007. godine  općina  Davor  unijela  u  TD  
 Regionalni  vodovod  Davor  d.o.o.  Davor,  i  to  

dugotrajnu  imovinu  sljedećeg  oblika  i  vrijednosti
   Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  «Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije».
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II. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja,  s  primjenom  od  1. 1. 2008. godine i Klasa: 406-01/ 08-01/12 
objavit će se u « Službenom vjesniku Brodsko-  Ur.broj: 2178 / 17- 01  08 01
posavske županije «. Davor, 10. ožujka   2008.

Stupanjem na snagu  ove Odluke, stavlja se 
izvan snage Odluka o unosu  dugotrajne imovine 
općine Davor na Regionalni  Vodovod Davor d.o.o. 
Davor, V. Nazora bb, kao  neupisani kapital Društva, 
Klasa: 406-01/07-01/3, Ur. broj: 2178/17-01-07-01 
od 28. veljače 2007. godine,  osim  za  imovinu  pod  
rednim  brojem  1. i  4. navedene  Odluke.

Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

Đuro  Anđelković, prof., v.r.

09.
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9. Članak  1.
     
 Općina  Davor  daje  na  korištenje,  

Općinsko vijeće  općine Davor, na  svojoj  20. upravljanje  i  održavanje  bez  naknade  TD  
sjednici održanoj 10. ožujka  2008. godine,  temeljem  Regionalni  vodovod  Davor  d.o.o.  Davor,  
članka  23. Statuta općine Davor („ Službeni vjesnik Vladimira  Nazora  bb,  svoju  kapitalnu  imovinu  s  
Brodsko-posavske županije» br. 11/01 i  11/05), nabavnom  vrijednosti   kako  slijedi :
donosi

O D L U K U

   o  davanju  na  korištenje  kapitalne  imovine
 općine  Davor
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 Članak  2.   Članak  1.

 Međusobna  prava  i  obveze  vezano  uz  Ovom  Odlukom  određuje  se  visina  
korištenje  i  upravljanje  kapitalnom  imovinom  naknade  članovima  predstavničkih,  izvršnih  i  
općine  Davor  opisane  u  članku  1.  ove  Odluke  drugih  radnih  tijela  općine   Davor,  dužnosnicima  i  
regulirat  će  se  posebnim  Ugovorom  koji  će  se  djelatnicima  općine  Davor.
zaključiti  između  općine  Davor  i  Regionalnog  
vodovoda  Davor d.o.o.  Davor.

  Članak  2.

Članak  3.  Naknada  za  rad  na  sjednicama   Općinskog  
vijeća  i  sjednicama  Općinskog  poglavarstva  iznosi  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 200,00  kuna  u  neto  iznosu,  po  održanoj  sjednici  
i objavit će se u « Službenom vjesniku Brodsko-  nazočnim  članovima  Općinskog  vijeća  i  
posavske županije «. Poglavarstva.

OPĆINSKO VIJEĆE Naknada  za  rad  na  sjednicama  radnih  
OPĆINE  DAVOR tijela  imenovanih  odlukom  Općinskog  vijeća  

odredit  će  Općinsko  poglavarstvo,  ovisno  o  težini  
Klasa: 406-01/ 08-01/12 posla.
Ur.broj: 2178 / 17- 01  08 02
Davor, 10. ožujka   2008.

  Članak  3.
    PREDSJEDNIK

     OPĆINSKOG  VIJEĆA Naknade  iz  članka  2. ove  Odluke  isplaćuju  
 Alojz  Jakirčević, v.r. se  i  dužnosnicima,  te  djelatnicima  upravnih  tijela  

općine  Davor.  

  Članak  4.

10. Naknada  prema  ovoj  Odluci  isplaćuje  se  
na  žiro  račun  polugodišnje.  Naknade  se  isplaćuju  
na  teret  Proračuna  općine  Davor.

Na  temelju  članka  31. stavak  2.  Zakona  o  
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  
(„Narodne  novine“ broj 33/01,  66/01  vjerodostojno   Članak  5.
tumačenje  i  129/05)  i  članka  23. Statuta  općine  
Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Na  dan  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  
županije“ broj  11/01. i 11/05.),  Općinsko  vijeće  prestaje  važiti  Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  
općine  Davor  na  svojoj  20. sjednici  održanoj  10. Odluke  o  naknadi  troškova  za  rad  vijećnicima  
ožujka  2008. godine,  donosi Općinskog  vijeća  i  Općinskog  poglavarstva,  

radnih  tijela  Općinskog  vijeća  i  Poglavarstva,  kao  
O D L U K U i  naknadama  putnih  i  drugih  troškova.

o  naknadi  troškova  za  rad  vijećnicima  
Općinskog  vijeća, Poglavarstva  i  njihovih  

radnih  tijela  Članak  6.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
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donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Utvrđenu  naknadu  iz  stavka  1. ovog  
Brodsko-posavske  županije“. članka  plaća  korisnik  grobnog  mjesta  pri  dodjeli  

grobnog  mjesta  na  neodređeno  vrijeme.
OPĆINSKO  VIJEĆE  Prilikom  dodjele  grobnog  mjesta  izdaje  se  

OPĆINE  DAVOR rješenje  o  dodjeli  grobnog  mjesta  na  neodređeno  
vrijeme  od  ovlaštene  pravne  osobe  kojoj  je  

Klasa:021-05/08-01/9 groblje  predano  na  upravljanje.
Urbroj:2178/17-01-08-01
Davor, 10. ožujka  2008.

PREDSJEDNIK  Članak  2.
OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Alojz  Jakirčević, v.r. Cijene  iz  članka  1. ove  Odluke  mogu  se  
mijenjati  samo  uz  suglasnost  Općinskog  vijeća  
općine  Davor.    

Članak  3.
11.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  s  primjenom  od  1. 1. 2009. godine  i  

Na  temelju  članka  23. Statuta  općine  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-
Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  posavske  županije“.
županije“ broj 11/01 i  11/05),  a  skladu  sa  člankom  
13. Zakona  o  grobljima („Narodne  novine“ broj  OPĆINSKO  VIJEĆE
19/98),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  OPĆINE  DAVOR
26. sjednici  održanoj  15. prosinca  2008. godine,  
donosi Klasa:363-01/08-01/19

Urbroj:2178/17-01-08-1
Davor, 15. prosinca  2008.

   O D L U K U
  o  visini  naknade  za  dodjelu  grobnog  mjesta     PREDSJEDNIK  

na  mjesnim  grobljima  u  naseljima  općine   OPĆINSKOG  VIJEĆA:
Davor  Alojz  Jakirčević, v.r.

Članak  1.

Za  korisnike  koji  imaju  prijavljeno  
prebivalište  u  kojem  se  nalazi  mjesno  groblje  
utvrđuje  se  visina  jednokratne  naknade  za  dodjelu  
grobnog  mjesta  koju  plaća  korisnik  grobnog  
mjesta,  kako  slijedi :

-    za  ukop  1  osobe 400,00 kn
-    za  ukop  2  osobe 800,00 kn
-    za  ukop  3  osobe  1.200,00 kn
-    za  ukop  4  osobe    1.600,00 kn
-    za  ukop  5  i  više  osoba  2.000,00 kn
-    za  grobnice:  -  za  1  i  2  osobe1.000,00 kn
-    za  više  osoba 2.000,00 kn
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12.  Članak  2.

Izvješće  o  izvršenju   Proračuna  općine  
Na  temelju   članka  128. točka  7. Zakona  o  Davor  za  2008. godinu  u  privitku  je  ove  Odluke  i  

proračunu  («Narodne  novine» br. 96/03)  i  članka  čini   njen   sastavni  dio.
23. Statuta  općine  Davor  («Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije» br. 11/01. i 11/05.)  
Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  27.  Članak  3.
sjednici  održanoj  4. ožujka  2009. godine,   donosi 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
   O D L U K U donošenja  i  objavit  će  se  u  «Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije».
o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Proračuna  

općine  Davor  za  2008. godinu OPĆINSKO  VIJEĆE  
OPĆINE  DAVOR

 Članak  1. Klasa:400-01/07-01/14  
Urbroj: 2178/17-01-09-16

Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenju   Proračuna  Davor, 4. ožujka  2009.
općine  Davor  za  2008. godinu,  sa  stanjem  31. 12. 
2008. godine  kako  slijedi : PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA:
PRIHODI  16.359.373,88 kn Alojz  Jakirčević, v.r.
RASHODI15.420.582,66 kn
_______________________
MANJAK869.951,78 kn
REZERV. PRIHOD  2007. GOD.    901.681,06 kn
 _________________

VIŠAK  PRIHODA   TEKUĆE
GODINE 31.729,28 kn

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  152



13.
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OSTVARENJE  PLANA  PRORAČUNA
OPĆINE  DAVOR

1. 1. - 31. 12. 2008. GODINE

POSEBNI  DIO
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14. II.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  23.  Statuta  općine  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brodsko-posavske  županije".
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  
općine  Davor  na  svojoj  27.  sjednici  održanoj  4.  OPĆINSKO  VIJEĆE
ožujka  2009.  godine,  donijelo  je OPĆINE  DAVOR

ZAKLJUČAK Klasa  :  400-01/07-01/14
Urbroj:  2178/17-01-09-17

o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  izmjena  i  Davor,  4.  ožujka  2009.
dopuna  Programa  javnih  potreba  u  kulturi  za  

područje  općine  Davor  u  2008.  godini Predsjednik
Općinskog  vijeća

Alojz  Jakirčević, v.r.
I.

Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenju  izmjena  i  
dopuna  Programa  javnih  potreba  u  kulturi  za  
područje  općine  Davor  u  2008.  godini.
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15. dopuna  Programa  za  ostvarivanje  socijalne  skrbi  
na  područje  općine  Davor  u  2008.  godini.

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  II.
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  
općine  Davor  na  svojoj  27.  sjednici  održanoj  4.  Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
ožujka  2009.  godine,  donijelo  je donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".
ZAKLJUČAK

OPĆINSKO  VIJEĆE
o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  izmjena  i  OPĆINE  DAVOR
dopuna  Programa  za  ostvarivanje  socijalne  

skrbi  na  području  općine  Davor  u  2008.  Klasa  :  400-01/07-01/14
godini Urbroj:  2178/17-01-09-18

Davor,  4.  ožujka  2009.

I. Predsjednik
Općinskog  vijeća

Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenju  izmjena  i  Alojz  Jakirčević, v.r.

Na  temelju  članka  23.  Statuta  općine  
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16. održavanja  komunalne  infrastrukture  za  općinu  
Davor  u  2008.  godini.

Na  temelju  članka  23.  Statuta  općine  II.
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
općine  Davor  na  svojoj  27.  sjednici  održanoj  4.  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
ožujka  2009.  godine,  donijelo  je Brodsko-posavske  županije".

ZAKLJUČAK OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  
održavanja  komunalne  infrastrukture  za Klasa  :  400-01/07-01/14

  općinu  Davor  u  2008.  godini Urbroj:  2178/17-01-09-19
Davor,  4.  ožujka  2009.

I. Predsjednik
Općinskog  vijeća

Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenju  Programa   Alojz  Jakirčević, v.r.
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

5. III

Izvoditelj  sustavne  deratizacije  iz  točke  I.  
Na  temelju  članka  3.  stavka  3.  Programa  ove  Odluke  dužan  je  podnijeti  izvješće  o  

za  provođenje  obvezne  preventivne  dezinfekcije,  obavljenoj  deratizaciji  Općinskom  poglavarstvu  
dezinsekcije  i  deratizacije  na  području  Brodsko- općine  Donji  Andrijevci,  Zavodu  za  javno  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- zdravstvo  Brodsko-posavske  županije  i  Uredu  
posavske  županije"  br.  5/95)  i  članka  45.  Statuta  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji - 
općine  Donji  Andrijevci  ("Službeni  vjesnik  Sanitarnoj  inspekciji.
Brodsko-posavske  županije"  br.  7/04  i  13/05),  Izvješće  iz  prethodnog  stavka  izvoditelj  je  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Donji  Andrijevci  na  dužan  dostaviti  u  roku  30  dana  od  dana  završetka  
70.  sjednici  održanoj  5. 3. 2009.  godine,  donosi proljetne  i  jesenske  deratizacije.

ODLUKU
IV

o  izravnom  ugovaranju  za  nabavu  usluge  
sustavne  deratizacije  na  području  općine  Detaljnija  prava  i  obveze  između  

Donji  Andrijevci  u  2009.  godini izvoditelja  sustavne  deratizacije  i  općine  Donji  
Andrijevci  regulirat  će  se  ugovorm.

Za  općinu  Donji  Andrijevci  ugovor  sklapa  
I i  potpisuje  općinski  načelnik.

Za  izvoditelje  sustavne  deratizacije  na  
području  općine  Donji  Andrijevci  u  2009.  godini  V
izravnim  ugovaranjem  određuje  se  trgovačko  
društvo  Argus d.o.o.,  Slavonski  Brod,  Dr.  Mile  Ova  Odluka  stupa  na snagu  danom  
Budaka  1. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

II OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

Sustavnu  deratizaciju  provodit  će  
trgovačko  društvo  iz  točke  I.  ove  Odluke,  i  to  dva  Klasa  :  540-01/09-01/03
puta  tijekom  2009.  godine  (proljeće  i  jesen)  prema  Urbroj:  2178/04-01-09-2
ponudi  od  24. 2. 2009.  godine. Donji  Andrijevci,  6. 3. 2009.

Naknada  za  izvršenu  uslugu  po  jednom  
tretmanu  kućanstva  (stana)  naplaćuje  se  dijelom  Predsjednik
od  korisnika  (10,00 kn)  i  dijelom  iz  Općinskog  Ivan  Musa, v.r.
proračuna  (13,79 kn)  što  ukupno  iznosi  23,79 kn.  
U  cijenu  je  uračunat  PDV.
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OPĆINA  GARČIN

3. IV

Stanje žiro  računa na dan 1. 1. 2008.g. 
iznosilo je 52.447,91 kn, a na dan 31.12.2008.g. Na temelju članka 124. Zakona o proračunu 
51.534,84 kn.(«NN» 96/03), Općinsko vijeće općine Garčina na 
Stanje blagajne na dan 31.12.2008.g. iznosi 0,00 kn.svojoj 27. sjednici održanoj 9. ožujka 2009.g. donijelo 

je 

V

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
Općina Garčin nije primala niti davala 

zajmove.o izvršenju Proračuna  općine  Garčin
za razdoblje od  1.siječnja  31. prosinca 2008.g.

VI

OPĆI DIO
Tekuća pričuva planirana Proračunom za 

2008.g. u iznosu od 10.000,00 kn nije potrošena.I

Godišnjim obračunom Proračuna općine 
VIIGarčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu 

od 7.211.147,37 kn.
Stanje potraživanja općine Garčin na dan 

31.12.2008.g. u ukupnom iznosu od 4.984.539,16 kn 
odnosi se na potraživanja za: II

- porez za kuće za odmor   9.959,38 knRashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za 
- porez na potrošnju 75.750,52 kn2008.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od 
- porez na reklame   7.909,66 kn8.001.213,62 kn kn.
- porez na tvrtku            168.209,95 kn
- kamate   7.567,84 kn
- spomenička renta   9.948,71 knIII
- plinska mreža          3.623.194,41 kn
- koncesija za dimnjačarske Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
  usluge   2.154,00 knprimitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini višak 
- doprinos za šume   2.762,76 knprihoda i primitaka:
- najam poslovnog prostora       153.076,29 kn
- zakup poljoprivrednog zemljišta14.492,93 knOstvareni prihodi i primici 7.211.147,37 kn
- najam javne općinske površine   14.900,00 knIzvršeni rashodi i izdaci 8.001.213,62 kn
- komunalni doprinos   63.423,87 knManjak prihoda i primitaka    790.066,25 kn
- komunalna naknada  461.784,22 kn
- grijanje    10.724,77 kn
- plinska mreža  građani    59.897,10 kn
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- zemljište    270.844,78 kn XI
- stambeni objekti        2.941,09 kn
- koncesija za odvoz smeća     24.987,94 kn       Polugodišnji izvještaj zajedno s izvještajem o 

izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin bit će 
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko  posavske 

VIII županije».

Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od OPĆINA GARČIN 
3.890.250,46 kn odnosi se na nepodmirene račune OPĆINSKO VIJEĆE
dobavljačima.

Klasa: 021-05/09-01/134
Ur.broj:2178/06-08-01-01

IX Garčin, 9. ožujak  2009.god.

Izvršenje Proračuna po proračunskim PREDSJEDNIK 
stavkama vidljivo je iz priložene tabele  Izvještaj o OPĆINSKOG VIJEĆA
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin za         Mato Jerković, v.r.
razdoblje od  1. siječnja  31. prosinca 2008.g.

POSEBNI DIO

X

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja sadrži 
rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima 
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
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OPĆINA  GUNDINCI

4. III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
Na temelju članka 124. Zakona o proračunu primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 

(«Narodne novine» br. 96/03), Općinsko vijeće općine prihoda i primitaka:
Gundinci na svojoj 26. sjednici održanoj 11. ožujka 
2009.g. donijelo je Ostvareni prihodi i primici 4.876.765,77 kn

Realizirani rashodi i izdaci 3.437.324,23 kn
GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ Višak prihoda i primitaka 1.439.441,54 kn

o izvršenju Proračuna općine Gundinci
za razdoblje od 1. siječnja 31. prosinca 2008. godine IV

Stanje žiro-računa 1. 1. 2008. godine iznosilo 
OPĆI DIO je 305.029,20 kn, a 31.12.2008. godine 3.631.637,12 

kn.
I Stanje blagajne na dan 31.12.2008. godine 

iznosi 0,00 kn.
Godišnjim obračunom Proračuna općine 

Gundinci utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u 
iznosu od 4.876.765,77 kn. V

Općina Gundinci u 2008. godini nije primala 
II niti davala zajmove. 

Rashodi i izdaci utvrđeni pozicijama 
Proračuna u navedenom razdoblju izvršeni su u VI
ukupnom iznosu od 3.437.324,23 kn.

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 
2008. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna potrošena je 
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Odlukom Općinskog vijeća općine Gundinci na IX
pomoć obitelji  iznenada preminulom načelniku 
općine Gundinci Josipa Mihić. Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priložene tabele  Izvještaj o 
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Gundinci za 

VII razdoblje od  1. 1.  31.12.2008. godine.

Stanje potraživanja općine Gundinci na dan 
31.12.2008. godine u ukupnom iznosu od POSEBNI DIO
2.003.253,61 kn odnosi se na potraživanja za:

X
- porez na promet 15.186,13 kn
- porez na tvrtku  107.767,83 kn Posebni dio Proračuna općine Gundinci za 
- najam  170.675,71 kn razdoblje  1. 1.-31. 12. 2008. godine čini rashode i 
- zakup polj. zemljišta  273.005,36 kn izdatke po korisnicima, osnovnim i potanjim 
- najam javne općinske površine 12.233,83 kn namjenama. 
- komunalni doprinos  14.755,25 kn
-grijanje 4.300,00 kn XI
-stanarina 11.301,16 kn
- plinska mreža  1.370.834,50 kn Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
- koncesija za dimnj.usluge   1.000,00 kn općine Gundinci zajedno s Izvještajem o izvršenju 
- doprinos za šume 22.193,84 kn Općeg i posebnog dijela Proračuna bit će objavljen u 

«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

VIII OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Stanje nepodmirenih obveza na dan 
31.12.2008. godine u ukupnom iznosu od Klasa: 400-08/09-01/5
2.424.377,34 kn odnosi se na nepodmirene račune Ur.broj: 2178/05-02/09-1
dobavljačima, a dug od 877.794,62 kn odnosi se na Gundinci, 11. ožujka 2009.g.
glavnicu primljenog zajma koji još nije dospio. 

Predsjednik
Ilija  Knežević, v.r.
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1. II P R AV N A O S N O VA Z A I Z R A D U  
PLANOVA

Na temelju članka 78. stavka 1.Zakona o Članak 2.
prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”
 br. 76/07,) članka 26. Statuta općine Oprisavci Izrada ovog Plana temelji se na odredbama 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. članaka 78-102 Zakona o prostornom uređenju i 
01/06), Općinsko vijeće općine Oprisavci  na 28. gradnji („Narodne novine“ ,br. 76/07)
redovnoj  sjednici održanoj 17. ožujka  2009. godine 
donosi 

II RAZLOZI POKRETANJA IZMJENA I 
O D L U K U DOPUNA PLANA

o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Članak 3.
uređenja  općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: 

Plan) Izmjeni i dopuni Plana pristupa se radi:

- usklađenja Plana s izmjenama i dopunama 
I OPĆE ODREDBE Prostornog plana Županije („Službeni vjesnik 

BPŽ“ br 04/01,06/05,11/07), posebice u 
Članak 1. segmentu usklađenja trase Koridora Vc

- izmjena trase kanala Kupina
Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna - lokacija groblja naselja Zoljani

Prostornog plana uređenja općine Oprisavci  - točkasta korekcija građevnog područja 
(Sl.vjesnik Brodsko-posavske županije, br.15/03)  naselja 
 - m a n j e  k o r e k c i j e  n a m j e n e  u n u t a r  

građevinskog područja naselja
- ugrađivanje zahtjeva sukladno mišljenjima, 

zah t j ev ima ,  podac ima  i  p l ansk im 

OPĆINA  OPRISAVCI

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  210



smjernicama nadležnih tijela(ministarstva) i VI. P O P I S  P O T R E B N I H  S T R U Č N I H  
pravnih osoba koji sudjeluju u postupku PODLOGA
donošenja Plana sukladno važećim zakonima 
i propisima iz  segmenta poljoprivrede, Članak 7.
šumarstva, vodnog gospodarstva, kulturne 
b a š t i n e ,  p r i r o d n e b a š t i n e ,  o b r a n e ,  Za izradu Plana pored važećeg Plana 
elektroničkih komunikacija i dr. potrebno je koristiti postojeću podlogu:-Idejno 

- usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom rješenje trase Koridora Vc s pratećim dokumentima i 
uređenju i gradnji pojmovno i u segmentu Studijom utjecaja na okoliš
određivanja potrebnih provedbenih planova.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 
III OBUHVAT PROSTORNOG PLANA RJEŠENJA

Članak 4. Članak 8.

Obuhvat Plana je cijelo administrativno Stručno rješenje (izrada elaborata Plana) 
područje općine Oprisavci. Izmjene i dopune izradit će stručni izrađivač Plana i nije predviđena 
predstavljaju točkaste i ciljane izmjene i dopune  dodatna izrada stručnih podloga.
Prostornog plana uređenja općine Oprisavci  
(Sl.vjesnik Brodsko-posavske županije, br.15/03) 

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA 
K AT A S T A R S K I H  P L A N O VA  I  

IV OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH 
PODLOGA

Članak 5.
Članak 9.

Po donošenju Prostornog plana uređenja 
općine Oprisavci izrađene su izmjene i dopune Za potrebe izrade izmjena i dopuna koristit će 
Prostornog plana Županije,donesen novi Zakon o se važeći Plan izrađen na topografskim podlogama-
prostornom uređenju i gradnji,izmijenjen veći broj osnovnoj državnoj karti u Mj 1: 25 000
važećih zakona i propisa koji su prateći ili obvezatni u Za određivanje korigiranih  granica 
provedbi kroz prostorno uređenje. Slijedom građevinskog područja koristit će se digitalno- 
navedenog Plan je neusklađen s istima. Od donošenja katastarski plan u mjerilu   Mj   1: 5000
Plana prošlo je 5 godina, te su se pojavili i manji 
zahtjevi za izmjene .

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH 
POSEBNIM PROPISIMA

IV CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 
PROSTORNOG PLANA Članak 10.

Članak 6. Sudionici u izradi Plana su sljedeća tijela i 
osobe s javnim ovlastima:

Ciljevi i programska polazišta Plana proizašla 
su iz članka 5 kao i potrebe za omogućavanjem bolje 1. Ministarstvo mora,prometa i infrastrukture, 
provedbe Plana kroz usuglašavanje i omogućavanje Prisavlje 14 ,10 000 Zagreb,
ishođenja dozvola i akata gradnje kroz izmjenu 2. Ministarstvo poljoprivrede,ribarstva i 
odredbi za provođenje. ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara78, 

10000 Zagreb,
3. Ministarstvo regionalnog razvoja,šumarstva i 
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vodnog gospodarstva, Babonićeva 121,   23 .    Općina Garčin
10 000  Zagreb, 24 Općina Donji Andrijevci

4. Ministarstvo obrane,Trg kralja Petra 24. Općina Velika Kopanica
Krešimira IV, 10 000 Zagreb,

5. Ministarstvo kulture,Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u X. ROK ZA IZRADU PLANA,ODNOSNO 
Slavonskom Brodu,  Starčevićeva 32,35 000 NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA 
Slavonski Brod, PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU 

6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu PLANA 
prirode, Runjaninova 2,10 000 Zagreb,

7. Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje, Članak 11.
održavanje i građenje autocesta,  Sektor za 
planiranje i razvoj, Širolina 4., 10 000 Zagreb, Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i 

8. Hrvatske ceste-Ispostava Slavonski Brod, donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana 
I.G. Kovačića 58. Slav. Brod, uređenja općine Oprisavci po fazama kako slijedi:

9. Županijska uprava za ceste,I.G. Kovačića 58. 
Slav. Brod, · Dostava prethodnih zahtjeva (podaci,planske 

10. MUP, PU Brodsko-posavska,I. Mažuranića9, smjernice i propisani dokumenti)za izradu 
Slavonski Brod, Plana : najviše 30 dana od dana zaprimanja 

11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva
,Područni ured Slavonski Brod, P. Krešimira · Izrada Nacrta prijedloga Plana s provedbom 
IV 1,III kat, prethodne rasprave: 90 dana od dostave 

12. Hrvatska vodoprivreda,Slav.  Brod,  prethodnih zahtjeva
Vodnogospodarski odjel, Vodno područje · Izvješće o prethodnoj raspravi i dostava 
sliva Save,   Šetalište braće Radić, Nacrta prijedloga plana izvršnom tijelu 

13. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke općine Oprisavci: 20 dana od završetka 
komunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb, prethodne rasprave ili usuglašavanja rješenja 

14. KP „Vodovod“, Slavonski Brod, N. Zrinskog na primjedbe i prijedloge
25,35 000 Slavonski Brod, · Javna rasprava s javnim uvidom:u trajanju 15 

15. „Brod-plin“ d.o.o.Slav. Brod, T. Skalice 4, dana
35000 Slavonski Brod, · Izrada Izvješća o javnoj raspravi s Nacrtom 

16. HEP Operator pri jenosnog sustava konačnog prijedloga Plana: 30 dana od 
,Prijenosno područje Osijek, Šetalište završetka javne rasprave
kardinala F. Šepera 1A, 31 000 Osijek, · Davanje suglasnosti i mišljenja nadležnih 

17. HEP D.P: „Elektra“ Slav. Brod,Petra tijela iz čl 10 na nacrt konačnog prijedloga 
Krešimira IV br 11, 35 000 Slavonski Brod, Plana. 30 dana od dostave Nacrta prijedloga 

18. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za Plana
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. · Izrada konačnog prijedloga Plana: 15 dana od 
Krešimira IV br 1,35 000 Slavonski Brod, utvrđivanja istog od strane izvršnog tijela 

19. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za općine
graditeljstvo i prostorno planiranje, P. 
Krešimira IV br 1,35 000 Slavonski Brod,

20. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske 
županije,Trg pobjede bb, 35 000 Slavonski 
Brod,

21. Brodsko-posavska županija, Zavod za 
prostorno uređenje,. Trg pobjede bb, 35 000 
Slavonski Brod,

22. Općina Klakar.
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XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJE OPĆINSKO VIJEĆE
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA OPĆINE OPRISAVCI
S E  O D O B R AVA J U  Z A H VAT I  U  
PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE KLASA: 023-05/09-01/1
TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA URBROJ: 2178/14-01-09-1
PLANA Oprisavci, 17. ožujka 2009.g.

Članak 12.          PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Unutar obuhvata Plana za vrijeme trajanja Antun Beraković, v.r.
izmjena i dopuna nema zabrane izdavanja akata 
kojima se odobravaju zahvati u prostoru,odnosno 
građenje.

XIII. IZVORI FINANCIRANJA PLANA
2.

Članak 13.

Izrada Plana financira se iz sredstava iz Na temelju članka 8. stavka 1.  Zakona o 
sredstava Općinskog proračuna i drugih izvora savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07 ), 

članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine 
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

XII. ZAVRŠNE ODREDBE županije ", broj  4/08) i članka 26. Statuta općine 
Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Članak 14. županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće općine 
Oprisavci na svojoj 28.  sjednici održanoj  17. ožujka 

Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja 2009.godine donijelo je
Ministarstvu zaštite okoliša,prostornog uređenja i 
graditeljstva .,Upravi za prostorno uređenje, 10.000 O D L U K U
Zagreb, Ul. Republike Austrije 20

Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja o ponovljenom upućivanju  javnog poziva za 
tijelima iz članka 10 uz poziv s dostavom zahtjeva predlaganje kandidata za  izbor članova Savjeta 
(podaci,planske smjernice idr. dokumenti)bitni za mladih općine Oprisavci
izradu Plana s rokom dostave propisane u članku 11. 
ove Odluke.

Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja:. Članak 1. 
Ministarstvu zaštite okoliša,prostornog uređenja i Pokreće se postupak izbora članova Savjeta 
graditeljstva .,Upravi za inspekcijske poslove ,PJ u mladih općine Oprisavci, koji se osniva kao 
Slav. Brodu za Brodsko-posavsku županiju, 35 000 savjetodavno tijelo Općinskog vijeća općine 
Slav. Brod, Trg pobjede b.b. Oprisavci u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni 

život općine Oprisavci.

Članak 15.
Članak 2.

Ova Odluka stupa danom objavljivanja u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. Savjet mladih općine Oprisavci (u daljnjem 

tekstu: Savjet mladih) broji 5 članova, uključujući 
predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s 
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prebivalištem na području općine Oprisavci u dobi od ovlašteni predlagatelji dostavljaju na adresu: Općina 
15 do 29 godina. Oprisavci, Oprisavci 174 a, Komisiji za izbor i 

imenovanja, s naznakom „Prijedlog kandidata za 
Članove Savjeta mladih bira Općinsko  vijeće izbor članova Savjeta mladih općine Oprisavci“.

na vrijeme od dvije godine. Prijedlozi se dostavljaju osobno predajom na 
urudžbeni zapisnik općine Oprisavci , svakim radnim 
danom od 8,00 do 15,00 sati ili dostavom putem pošte, 

Članak 3. najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva u 
tjedniku „Posavska Hrvatska“  i na oglasnoj ploči 

Pravo predlaganja kandidata za članove općine Oprisavci. 
Savjeta mladih imaju: Prijedlog kandidata koji je nepravovremeno 

dostavljen ili je nepotpun ili nepravilno sastavljen, 
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima, neće se razmatrati.
- učenička vijeća,
- studentski zborovi,
- drugi registrirani oblici organiziranja mladih Članak 6.

na području općine Oprisavci.
Na temelju pravovaljanih i uredno 

zaprimljenih prijedloga od ovlaštenih predlagatelja, 
Članak 4. Komisija za izbor i imenovanja sastavlja listu 

kandidata za izbor članova Savjeta mladih općine 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta Oprisavci, koju objavljuje na oglasnoj ploči općine 

mladih podnose se u pisanom obliku, na obrascu Oprisavci.
prijave koji je sastavni dio ove Odluke.

Predlagatelji mogu u listu prijedloga 
kandidata predložiti najviše onoliko kandidata koliko Članak 7.
ih se bira.

Prijedlog  mora biti potpisan od strane Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

Uz prijavu predlagatelj je dužan priložiti: posavske županije“.
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati 

ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove Odluke OPĆINSKO VIJEĆE
(presliku osobne iskaznice za kandidate OPĆINE OPRISAVCI
starije od 16 godina, a za kandidate mlađe od 
16 godina koji nemaju osobnu iskaznicu - Klasa:023-05/09-01/3
uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu Urbroj: 2178/14-01-09-1
kandidata ne starije od šest mjeseci, te Oprisavci, 17. ožujka  2009.g.
presliku rodnog lista ili domovnice 
kandidata), PREDSJEDNIK 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da OPĆINSKOG VIJEĆA
predlagatelj ispunjava uvjete iz članka 3. ove Antun Beraković, v.r.
Odluke (izvadak iz odgovarajućeg registra ne 
stariji od šest mjeseci),

- kratko obrazloženje za svakog kandidata.

Članak 5. 

Prijedloge kandidata za izbor članova Savjeta 
sastavljene sukladno odredbama ove Odluke, 
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3. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:

0poslovni ugled podnositelja ponude,
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 0sposobnost za ostvarenje ugovora,

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03  0povoljnost ponude (tehnička i financijska),
pročišćeni tekst,  82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. 0povoljnost ponude za provedbu mjera 
Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko- očuvanja i zaštite okoliša.
posavske županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće 
općine Oprisavci na svojoj 28.  sjednici održanoj 17. Na temelju donesene Odluke iz stavka 3. 
ožujka 2009.godine, donijelo je ovog članka Općinsko poglavarstvo sklapa ugovor o 

povjeravanju komunalnih poslova, koji obvezno 
ODLUKU sadrži:

o obavljanju komunalnih poslova  održavanje 
0djelatnost za koju se sklapa ugovor,

javne rasvjete 
0vrijeme na koji se sklapa ugovor,

0vrstu i opseg poslova,

0način određivanja cijene za obavljanje Članak 1.
poslova , te način i rok plaćanja,

0jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava 
obavljanje komunalnih poslova- održavanje javne 

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s rasvjete na području općine Oprisavci u naseljima: 
odabranim ponuditeljem sklapa se na rok od 4 godine.Trnjanski Kuti, Poljanci, Oprisavci, Svilaj, Prnjavor, 

Novi Grad, Stružani i  Zoljani .

Članak 3.OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA   
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE obuhvaća 

Postupak javnog natječaja provodi komunalne poslove održavanja objekata i uređaja 
Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo. javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, 
Povjerenstvo se sastoji od  predsjednika i dva člana.javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih 

cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja 
javne rasvjete, zamjena dotrajalih dijelova, prigodne 

Članak 4.blagdanske dekoracije i drugo.

Prikupljanje ponuda provodi se javnim 
natječajem, i to objavom u tjedniku „Posavska Članak 2.
Hrvatska“ i na oglasnoj ploči općine Oprisavci s 
rokom dostavljanja ponuda 15 dana od dana objave.Pos tupak  pov je ravan ja  obav l j an ja  

komunalnih poslova za djelatnosti iz članka 1. ove 
Odluke provodi se javnim natječajem.

Članak 5.

Odluku o objavi javnog natječaja i 
Ponuda za natječaj mora sadržavati:prikupljanju ponuda donosi Općinsko poglavarstvo 

općine Oprisavci.
0naziv ponuđača s potpunom adresom sjedišta  i 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za brojem telefona,
obavljanje komunalnih poslova donosi Općinsko 0izvadak iz upisa u registar iz kojeg je vidljivo da je 
vijeće na temelju razmotrenih cjelovitih ponuda ponuditelj registriran za obavljanje 
dostavljenih u roku natječaja. djelatnosti koja je predmet natječaja,
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0dokaz o sposobnosti i opremljenosti za obavljanje 
Općinsko vijeće zadržava pravo poništiti poslova (broj uposlenih, raspoloživa 

natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora.mehanizacija, poslovni prostor i dr.),

0reference,

0potvrdu da se protiv vlasnika ne vodi istražni, 
Članak 10.odnosno kazneni postupak,

0bonitet (obrazac BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja dana, 

i bit će objavljena u  “Službenom vjesniku Brodsko-
0potvrdu  Porezne uprave o plaćenim porezima i 

posavske županije".
doprinosima ne stariju od 30 dana,

0ponudbeni troškovnik s popisom materijala koji se 
OPĆINSKO VIJEĆE

koristi za održavanje javne rasvjete.
OPĆINE OPRISAVCI

Klasa: 023-05/09-01/5
Članak 6.

Ur.broj: 2178/14-01-09-1
Oprisavci,  17. ožujka 2009.g.

Ponude se dostavljaju u dvostruko 
                PREDSJEDNIK

zapečaćenoj omotnici na adresu: OPĆINA 
        OPĆINSKOG VIJEĆA

OPRISAVCI, Oprisavci 174/A, 35213 OPRISAVCI s 
Antun Beraković, v.r.

naznakom  “ZA NATJEČAJ  ZA ODRŽAVANJE 
JAVNE RASVJETE- NE OTVARATI“.

Članak 7.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog 
4.

natječaja provest će otvaranje ponuda . Otvaranju 
ponuda može biti nazočna ovlaštena osoba 
ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza 

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 
ovlasti.

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03  
O postupku javnog otvaranja ponuda vodi se 

pročišćeni tekst,  82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. 
zapisnik.

Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće 
općine Oprisavci na svojoj 28.  sjednici održanoj 17. 

Članak 8.
ožujka 2009.godine, donijelo je

Pregled, ocjenu i usporedbu pristiglih ponuda 
ODLUKU

obavit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog 
natječaja, na temelju kojega donosi zaključak o 

o obavljanju komunalnih poslova  
prijedlogu za odabir ponude i upućuje ga Općinskom 

održavanje groblja
poglavarstvu, a Općinsko poglavarstvo će isti uputiti 
Općinskom vijeću zajedno sa svim pristiglim 
ponudama , radi donošenja Odluke o izboru osobe 

Članak 1.
kojoj će povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti.

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava 
obavljanje komunalnih poslova- održavanje groblja 
na području općine Oprisavci na grobljima: 

Članak 9.
Trnjanski Kuti, Poljanci, Oprisavci, Svilaj, 
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Prnjavor, Novi Grad, Stružani i  Zoljani.
Postupak javnog natječaja provodi 

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA   Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo. 
ODRŽAVANJE GROBLJA obuhvaća  uređenje i Povjerenstvo se sastoji od  predsjednika i dva člana.
održavanje zelenih i drugih površina, održavanje 
zelenih i drugih ograda i ukrasnih grmova, te 
održavanje građevinskih i sakralnih objekata s Članak 4.
pripadajućom infrastrukturom, skupljanje smeća i 
predaja istog koncesionaru za odvoz smeća. Prikupljanje ponuda provodi se javnim 

natječajem, i to objavom u tjedniku „Posavska 
Hrvatska“ i na oglasnoj ploči općine Oprisavci s 

Članak 2. rokom dostavljanja ponuda 15 dana od dana objave.

Pos tupak  pov je ravan ja  obav l j an ja  
komunalnih poslova za djelatnosti iz članka 1. ove Članak 5.
Odluke provodi se javnim natječajem.

Ponuda za natječaj mora sadržavati:
Odluku o objavi javnog natječaja i 

prikupljanju ponuda donosi Općinsko poglavarstvo 0naziv ponuđača s potpunom adresom sjedišta  i 
općine Oprisavci. brojem telefona,

0izvadak iz upisa u registar iz kojeg je vidljivo 
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za da je ponuditelj registriran za obavljanje 

obavljanje komunalnih poslova donosi Općinsko djelatnosti koja je predmet natječaja,
vijeće na temelju razmotrenih cjelovitih ponuda 0dokaz o sposobnosti i opremljenosti za 
dostavljenih u roku natječaja. obavljanje poslova (broj uposlenih, 

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su: raspoloživa mehanizacija, poslovni prostor i 
dr.),

0poslovni ugled podnositelja ponude, 0reference,
0sposobnost za ostvarenje ugovora, 0potvrdu da se protiv vlasnika ne vodi istražni, 
0povoljnost ponude (tehnička i financijska), odnosno kazneni postupak,
0povoljnost ponude za provedbu mjera 0bonitet (obrazac BON-1 i BON-2) ne stariji 

očuvanja i zaštite okoliša. od 30 dana, 

0potvrdu  Porezne uprave o plaćenim 
Na temelju donesene Odluke iz stavka 3. porezima i doprinosima ne stariju od 30 dana,

ovog članka Općinsko poglavarstvo sklapa ugovor o 0visina ukupne godišnje naknade, odnosno 
povjeravanju komunalnih poslova, koji obvezno godišnje naknade po grobnom mjestu.
sadrži:

0djelatnost za koju se sklapa ugovor, Članak 6.
0vrijeme na koji se sklapa ugovor,

0vrstu i opseg poslova, Ponude se dostavljaju u dvostruko 
0način određivanja cijene za obavljanje zapečaćenoj omotnici na adresu: OPĆINA 

poslova , te način i rok plaćanja, OPRISAVCI, Oprisavci 174/A , 35213 OPRISAVCI s 
naznakom  “ZA NATJEČAJ  ZA ODRŽAVANJE 0jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
GROBLJA - NE OTVARATI“.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s 
odabranim ponuditeljem sklapa se na rok od 4 godine.

Članak 7.Članak 3.
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Povjerenstvo za provedbu postupka javnog Općinsko vijeće zadržava pravo poništiti 
natječaja provest će otvaranje ponuda. Otvaranju natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora.
ponuda može biti nazočna ovlaštena osoba 
ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza 
ovlasti. Članak 10.

O postupku javnog otvaranja ponuda vodi se Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
zapisnik. i bit će objavljena u  “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

Članak 8. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Pregled, ocjenu i usporedbu pristiglih ponuda 
obavit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog Klasa: 023-05/09-01/4
natječaja, na temelju kojega donosi zaključak o Ur.broj: 2178/14-01-09-1
prijedlogu za odabir ponude i upućuje ga Općinskom Oprisavci,  17. ožujka 2009.g.
poglavarstvu, a Općinsko poglavarstvo će isti uputiti                 PREDSJEDNIK
Općinskom vijeću zajedno sa svim pristiglim          OPĆINSKOG VIJEĆA
ponudama , radi donošenja Odluke o izboru osobe Antun Beraković, v.r.
kojoj će povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti.

Članak 9.
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1. Članak  3.

Izvršitelji  Programa
Na  temelju  članka  4.  i  5.  Zakona  o  zaštiti  

pučanstva  od  zaraznih  bolesti  ("NN"  79/2007.  i  Preventivnu  i  obveznu  deratizaciju  na  
113/08)  i  članka  43.  točke  5.  Statuta  općine  području  općine  Podcrkavlje  mogu  obavljati  samo  
Podcrkavlje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  fizičke  ili  pravne  osobe  koje  udovoljavaju  
županije"  br.  22/05.),  Općinsko  poglavarstvo  na  zakonom  propisane  uvjete.
27.  sjednici  održanoj  9.  ožujka  2009.  godine,  Izvršitelji  preventivne  i  obvezne  
donosi deratizacije  biraju  se  na  temelju  prikupljenih  

ponuda.
PROGRAM  MJERA

za  zaštitu  pučanstva  od  zaraznih  bolesti  na  Članak  4.
području  općine  Podcrkavlje  u  2009.  godini

Sredstva  za  provedbu  Programa

Članak  1. Troškove  provođenja  preventivne  i  
obvezne  deratizacije  u  poduzećima  (tvrtkama),  

U  cilju  osiguranja  zdravlja  pučanstva,  te  ustanovama,  obiteljskim  kućama  i  stanovima  u  
uklanjanje  uzročnika  zaraznih  bolesti  i  izvora  privatnom  vlasništvu,  plaćaju  sami  korisnici,  
oboljenja  od  zaraznih  bolesti,  smanjenja  odnosno  domaćinstva.
mogućnosti  prenošenja  oboljenja,  te  unapređivanje  Troškovi  provođenja  preventivne  i  
higijenskih  uvjeta  života  pučanstva,  donosi  se  obvezne  deratizacije  u  vlasništvu  općine  
ovaj  Program  mjera  za  zaštitu  pučanstva  od  Podcrkavlje  na  javnim  površinama,  parkovima  i  
zaraznih  bolesti  na  području  općine  Podcrkavlje  u  napuštenim  kućama  podmiruju  se  iz  Općinskog  
2009.  godini  (u  daljnjem  tekstu:  Program). proračuna.

Članak  2. Članak  5.

Ovim  Programom  podrazumijeva  se  Rokovi  provođenja
provođenje  preventivne  i  obvezne  deratizacije,  
izvršitelji  Programa,  sredstva,  rokovi,  načini  Obvezna  preventivna  deratizacija  provodi  
plaćanja  i  provedba  Programa. se  u  akciji  dva  puta  godišnje,  proljetna  i  jesenska.

OPĆINA  PODCRKAVLJE
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Članak  6. Po  dostavljenom  izvješću  općina  
Podcrkavlje  upozorit  će  domaćinstva  u  kojima  

Način  plaćanja mjera  nije  provedena  da  su  dužni  omogućiti  
provođenje  iste,  u  suprotnom  slijedit  će  sankcije  u  

Troškovi  provođenja  preventivne  i  skladu  sa  zakonom.
obvezne  deratizacije  isplatit  će  se  izvršitelju  po  Izvješće  iz  stavka  2.  ovog  članka  izvršitelj  
završetku  proljetnog,  odnosno  jesenskog  tretmana,  je  obvezan  dostaviti  Zavodu  za  javno  zdravstvo  
te  dostave  podataka  o  broju korisnika   kojima  je  Brodsko-posavske  županije  i  Sanitarnoj  inspekciji.
obavljen  tretman.

Članak  8.
Članak  7.

Nadzor
Provedba  Programa

Stručni  nadzor  nad  provođenjem  obvezne  
Prije  početka  provedbe  mjera  preventivne  preventivne  deratizacije  kao  i  kontrolu  

i  obvezne  deratizacije  izabrani  izvršitelj  dužan  je  učinkovitosti  provođenja  provodi  Sanitarna  
izraditi  Operativni  plan  provedbe  Programa. inspekcija  Brodsko-posavske  županije  ili  Zavod  za  

javno  zdravstvo  Brodsko-posavske  županije.
Operativni  plan  mora  sadržavati:

- opis  mjere  koja  se  provodi Članak  9.
- popis  ulica,  objekata  ili  prostora  na  

kojima  se  mjera  provodi Ovaj  Program  objavit  će  se  u  "Službenom  
- okvirno  vrijeme  početka  i  završetka  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

poduzetih  mjera
- način  izvješćivanja  mještana OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
- broj  djelatnika OPĆINE  PODCRKAVLJE
- sredstva  i  opremu  koja  će  se  koristiti.

Klasa  :  501-01/09-01/2
Izvršitelj  je  dužan  na  vrijeme,  najmanje  Urbroj:  2178/13-03-09-1

48  sati  prije  početka  provedbe  obavijestiti  javnost  Podcrkavlje,  9. 3. 2009.  godine
o  vremenu,  mjestu  i  načinu  provođenja  
preventivne  i  obvezne  deratizacije. Predsjednik

Izvršitelj  je  obvezan  neposredno  nakon  Općinskog  poglavarstva
obavljene  deratizacije  sačiniti  izvješće  o  Miroslav  Jarić, dipl.ing., v.r.
provedenoj  mjeri  s  podacima  o  datumu  i mjestu  
provedbe,  te  domaćinstvima  u  kojima  mjera  nije  
provedena.
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OPĆINA  SIBINJ

1. rokovima čuvanja, koji obuhvaća cjelokupno gradivo 
koje nastaje u poslovanju općine.

Temeljem odredbi Zakona o arhivskom 
gradivu i arhivima (NN 105/1997. i 64/2000.) te čl. 28. Članak 2.
Statuta općine Sibinj  («Službeni vjesnik «Brodsko-
posavske županije» br. 11/01 i 21/04) Općinsko vijeće Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskoga 
općine Sibinj, na svojoj 21.sjednici održanoj i registraturnog gradiva općina obavlja Državni arhiv  
28.travnja 2008. donijelo je Slav.Brod, te se u tom smislu obvezuju na suradnju sve 

osobe odgovorne i zadužene za gradivo. (u daljnjem 
P R A V I L N I K tekstu: Arhiv)

o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Za cjelokupno arhivsko i registraturno 
gradivo općine odgovoran je načelnik općine Sibinj.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 3.

Članak 1.
Definicije pojmova za potrebe ovoga 

Ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje, Pravilnika:
odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i 
izlučivanje,  zaštita i korištenje  arhivskoga i Arhivska jedinica gradiva jest najmanja 
registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili logičkosadržajna jedinica organizacije gradiva 
se koristi u poslovanju općine Sibinj (u daljnjem (predmet, dosje, spis, periodički definiran upisnik, 
tekstu: općina), kao i predaja gradiva nadležnom zapisnik,…).
arhivu. 

Arhivska knjiga je evidencija ulaska gradiva u 
Sastavni je dio ovoga Pravilnika Poseban pismohranu, prema vrstama i količinama.

popis arhivskoga i registraturnog gradiva općine s 
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Arhivskim gradivom smatra se dokumentacija Članak 4.
nastala radom ili u posjedu općine, a od trajnog je 
značenja, bez obzira na mjesto i vrijeme nastanka, Arhivsko i registraturno gradivo nastalo 
neovisno o obliku i tvarnom nosaču na kojem su tijekom rada i poslovanja općine predstavlja jednu 
sačuvani cjelinu i u pravilu se ne može dijeliti.

Izlučivanje je postupak kojim se iz neke cjeline 
gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđeni rok čuvanja II. OBVEZE STVARATELJA I IMATELJA 
istekao. JAVNOGA ARHIVSKOG I 

REGISTRATURNOG GRADIVA
Konvencionalno gradivo je gradivo za čije 
isčitavanje nisu potrebni posebni uređaji. Članak 5.

Nekonvencionalno gradivo je ono za čije su Općini kao stvaratelj i imatelj javnoga 
isčitavanje potrebni posebni uređaji. Ono može biti na arhivskog i registraturnog gradiva dužan/ dužno je:
optičko-magnetskim medijima, na mikrofilmu ili na 
CD-u. - savjesno ga čuvati u sređenom stanju i 

osiguravati od oštećenja do predaje navesti 
Odabiranje arhivskoga gradiva je postupak kojim se nadležni Arhiv,
iz registraturnoga gradiva temeljem utvrđenih propisa - dostavljati na zahtjev nadležnog Arhiva popis 
odabire arhivsko gradivo za trajno čuvanje. gradiva i javljati sve promjene u vezi s njim,

- pribavljati mišljenje nadležnog Arhiva prije 
Odgovorna osoba za pismohranu je voditelj poduzimanja mjera koje se odnose na 
ustrojstvene jedinice (navesti koje ustrojstvene gradivo,
jedinice!) u čijem je sastavu organizirana pismohrana, - redovito odabirati arhivsko gradivo iz 
odnosno osoba na koju takove ovlasti prenese registraturnog gradiva,
ravnatelj/direktor. - redovito periodički izlučivati gradivo kojemu 

su istekli rokovi čuvanja, 
Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja je popis - omogući t i  ovlaštenim djelatnicima 
jedinica gradiva organiziran prema sadržajnim nadležnog Arhiva obavljanje stručnog 
cjelinama (poslovnim područjima) općine, s nadzora nad čuvanjem gradiva,
označenim rokovima čuvanja za svaku jedinicu 
popisa i postupkom s gradivom nakon isteka roka Općina je također dužna izvijestiti nadležni 
čuvanja. Arhiv o svakoj svojoj promjeni statusa i ustrojstva radi 

davanja mišljenja o postupanju s gradivom.
Registraturno gradivo jest cjelina dokumentacije 
nastale ili zaprimljene radom općine. Registraturno 
gradivo smatra se arhivskim gradivom u nastajanju.

III. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE 
Tehnička jedinica gradiva je jedinica fizičke GRADIVA
organizacije gradiva (svežanj, kutija, knjiga, fascikl, 
mapa, mikrofilmska rola, magnetska traka, CD,…) Članak 6.

Zadužena osoba za pismohranu je osoba koja Konvencionalno i nekonvencionalno gradivo 
neposredno obavlja poslove pismohrane. općine  prikuplja se, zaprima, obrađuje, evidentira, 

odabire i izlučuje, te osigurava od oštećenja, uništenja 
Zbirna evidencija gradiva je popis jedinica i zagubljenja u pismohrani.
cjelokupnoga gradiva u posjedu općine, bez obzira na Određene cjeline gradiva mogu se čuvati i 
mjesto čuvanja, organiziran prema sadržajnim obrađivati u drugoj ustrojstvenoj jedinici osim 
(dokumentacijskim) cjelinama.  pismohrane ako je to potrebno radi poslovanja i ako je 
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tako utvrđeno ovim Pravilnikom ili posebnom čuva najviše dvije godine od završetka predmeta. 
odlukom. Nakon toga roka gradivo se obavezno predaje u 
(navesti koje cjeline gradiva se čuvaju izvan pismohranu, osim u slučajevima iz članka 6. stavka 3. 
pismohrane i gdje: npr. računovodstvena ovoga Pravilnika, u sređenom stanju, tehnički 
dokumentacija, određene službene i poslovne opremljeno, te popisano.
evidencije, pomoćna poslovna dokumentacija i sl.)

Ustrojstvena jedinica koja čuva ili obrađuje Rukovoditelj svake ustrojstvene jedinice 
neku cjelinu gradiva izvan pismohrane dužna je to odgovoran je za arhivsko i registraturno gradivo koje 
gradivo evidentirati, te pismohrani redovito nastaje u njegovom poslovnom području, od trenutka 
dostavljati podatke o jedinicama gradiva koje zaprimanja i obrade do predaje na daljnje čuvanje.
posjeduje, radi upisa u Zbirnu evidenciju iz članka 7. Svaki zaposlenik odgovoran je za gradivo za 
ovoga Pravilnika i provođenja postupka odabiranja i koje je zadužen u pogledu sadržaja podataka, 
izlučivanja. pravodobne obrade, te ukupnog stanja svakog 

predmeta kojim raspolaže.

Članak 7. Svaki zaposlenik koji je zadužen za gradivo 
do predaje u pismohranu, dužan ga je tijekom godine 

U okviru uredovanja  pismohrane vodi se: odlagati po utvrđenom planu koji odgovara naravi 
a) Arhivska knjiga, kao knjiga evidencije ulaska posla, te ga svrstavati u odgovarajuće arhivske 

arhivskog i registraturnog gradiva u jedinice. Na svaku arhivsku jedinicu, ispisuju se 
pismohranu (obrazac 12 NN / Ulazna knjiga s sljedeći podaci: naziv institucije, ustrojstvena 
podacima….) jedinica, godina nastanka gradiva, naziv i vrsta 

b) Zbirna evidencija o gradivu, organizirana kao gradiva, raspon brojeva predmeta u arhivskoj jedinici, 
popis arhivskih jedinica gradiva unutar rok čuvanja gradiva.
sadržajnih cjelina, kao opći inventarni 
pregled  c je lokupnoga  arh ivskog i  
registraturnog gradiva koje je po bilo kakvoj Članak 10.
osnovi u posjedu općine. Zbirna evidencija 
sadržava sljedeće podatke: redni broj, oznaka, Arhivsko i registraturno gradivo predaje se u 
naziv, sadržaj, vrijeme nastanka, količina, pismohranu u sređenom stanju, u tehnički 
nosač, rok čuvanja, napomena. oblikovanim i označenim arhivskim jedinicama, te uz 

popis jedinica gradiva obuhvaćenog primopredajnim 
zapisnikom.

Članak 8. Primopredajni zapisnik supotpisuju ovlašteni 
zaposlenici koji predaju gradivo i odgovorna osoba za 

Prijepisi (preslici) Arhivske knjige i Zbirne rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.
evidencije gradiva iz prethodnoga članka, dostavljaju 
se nadležnom Arhivu redovito jednom godišnje. Primopredajni zapisnik izrađuje se u dva 

primjerka, od kojih jedan čuva ustrojstvena jedinica 
koja predaje gradivo, a drugi odgovorna osoba za rad 

III/1   Konvencionalno gradivo pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.

Članak 9. Odgovorna osoba za rad pismohrane, 
odnosno zaposlenik u pismohrani, dužan je pregledati 

Riješeni predmeti i dovršeni spisi (dalje: svo preuzeto gradivo i provjeriti točnost upisanih 
gradivo) stavljaju se u za to određene omote, fascikle, podataka.
registratore, arhivske kutije, svežnjeve, uveze ili 
arhivske mape (fascikle s preklopom),… i sl. tehničke 
arhivske jedinice. U ustrojstvenoj jedinici u kojoj je 
gradivo nastalo (u tzv. priručnoj pismohrani), ono se 
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Članak 11. hardverskog i softverskog okruženja; način predaje 
grad iva  a rh ivu  ( format  zap isa  i  medi j ,  

Po prijemu i obradi arhivskog i registraturnog aplikacija/tehnologija za pristup podacima koja treba 
gradiva na način propisan u odredbama ovoga omogućiti iskoristivost podataka nakon predaje, 
Pravilnika, gradivo se raspoređuje na police, odnosno dokumentacija o aplikaciji i strukturi zapisa, 
ormare, u odgovarajućim prostorijama pismohrane. dokumentacija o postupku pripreme za predaju).

Arhivsko i registraturno gradivo u 
pismohrani razvrstava se prema sadržajnim 
cjelinama,  vremenu nastanka, vrstama gradiva i Članak 14.
rokovima čuvanja. Nakon smještanja gradiva jednog 
godišta na police i u ormare, obavlja se numeriranje Elektronički dokumenti i drugi elektronički 
arhivskih jedinica. zapisi arhiviraju se i čuvaju u najmanje dva primjerka. 

Barem jedan primjerak treba biti takav da je iz njega 
III/2 Nekonvencionalno gradivo moguće obnoviti podatke i mogućnost njihova 

pregledavanja i korištenja u slučaju gubitka ili 
Članak 12. oštećenja podataka u računalnom sustavu u kojem se 

obavlja pohrana i obrada zapisa.
Dokumenti nastali ili zaprimljeni u Pri izradi arhivske kopije obvezno se u 

elektroničkom obliku, baze podataka, elektroničke pisanom obliku utvrđuje predmet arhiviranja, format i 
kopije dokumenata i drugi elektronički zapisi nastali u struktura zapisa, vrijeme i odgovornost za izradu 
poslovanju čuvaju se na način koji ih osigurava od kopije, te da li se zapisi i dalje čuvaju u izvorišnom 
neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka informacijskom sustavu ili brišu iz njega. 
podataka, sukladno važećim standardima, te dobroj Prije predaje arhivskih kopija na mjesto 
praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava. čuvanja obvezno se provjerava njihova cjelovitost, 

Za svaki računalni sustav, odnosno aplikaciju čitljivost i ispravnost.
koja se koristi za pohranu ili rad s elektroničkim Arhivske se kopije predaju na mjesto čuvanja 
dokumentima i drugim elektroničkim zapisima, s programima, odnosno aplikacijama koje su potrebne 
obvezno je odrediti osobu koja je odgovorna za zaštitu za njihovo pregledavanje i korištenje, ili s podrobnim 
podataka, redovitu izradu sigurnosnih kopija i uputama o hardverskim i softverskim zahtjevima za 
arhiviranje podataka, te u pisanom obliku utvrditi prikaz i korištenje i navodom o informacijskom 
postupak i učestalost izrade sigurnosnih kopija, te sustavu koji trenutno to omogućuje.
postupak obnove podataka u slučaju greške ili gubitka Cjelovitost, čitljivost i ispravnost arhivskih 
podataka. kopija elektroničkih zapisa redovito se provjerava 

Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove najmanje jedanput godišnje. Presnimavanje na novi 
podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i medij vrši se najmanje svake pete godine, a obvezno 
cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku. ako su prilikom provjere uočene pogreške ili ako je 

primjerak arhivske kopije nečitljiv, oštećen ili 
izgubljen.

Članak 13.
Kod uvođenja ili izmjena aplikacije, baze 

podataka ili formata zapisa, obvezno je u pisanom IV. KORIŠTENJE GRADIVA
obliku opisati: svrhu, opseg i način korištenja 
aplikacije; minimalne hardverske i softverske Članak 15.
zahtjeve; mjere zaštite zapisa od neovlaštenoga 
pristupa, mijenjanja i gubitka podataka; format i Korištenje gradiva odobrava osoba 
strukturu zapisa; predviđeni način trajne pohrane odgovorna za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u 
zapisa (npr. čuvanje u izvornom formatu, konverzija u pismohrani. 
drugi format, kopiranje na drugi medij i dr.); način 
(tehnologija) na koji će se osigurati pristup podacima Arhivsko i registraturno gradivo može se 
ako je predviđeno čuvanje izvan izvornog koristiti u prostorijama pismohrane samo i jedino uz 
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nazočnost odgovorne osobe za rad pismohrane, Utvrdi li se da posuđeno gradivo nije vraćeno, 
odnosno zaposlenika zaduženog za pismohranu. odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno 

zaposlenik u pismohrani, traže povrat gradiva. 
Korištenje se ostvaruje neposrednim uvidom 

u traženo gradivo, izdavanjem preslika ili izdavanjem Korisnik gradiva pismeno potvrđuje, uz 
originala. supotpis odgovorne osobe ustrojstvene jedinice, 

ukoliko mu zaduženo gradivo treba i u sljedećoj 
Originalno arhivsko i registraturno gradivo godini.

može se izdati na privremeno korištenje jedino putem 
odgovarajuće potvrde (reversa) i obaveznog upisa u 
Knjigu posudbe, dok je za uvid i izdavanje kopije V. POSTUPAK ODABIRANJA I
potreban samo upis u evidenciju.  IZLUČIVANJA GRADIVA

Članak 19.
Članak 16.

Redovito, a najkasnije 5 godina od 
Osoba koja je preuzela gradivo na korištenje, posljednjega provedenog postupka, obavlja se 

dužna je isto vratiti u roku naznačenom u reversu. odabiranje arhivskoga i izlučivanje onog dijela 
Revers se izdaje u tri primjerka. Jedan registraturnoga gradiva kojem je prema utvrđenim 

primjerak potvrde (reversa) ostavlja se na mjestu gdje propisima prošao rok čuvanja, kako bi se u pismohrani 
je gradivo izdvojeno, drugi primjerak uzima pravovremeno oslobodio prostor za prirast novog 
odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno gradiva.
zaposlenik u pismohrani, a treći primjerak dobiva 
zaposlenik, odnosno korisnik gradiva. Poslije Odabiranje arhivskoga i izlučivanje 
korištenja gradivo se obavezno vraća na mjesto odakle registraturnoga gradiva općine obavlja se samo 
je i uzeto, a revers se poništava. ukoliko je gradivo sređeno i popisano sukladno članku 

7. st. 2., te člancima 11. i 14. ovoga Pravilnika.

Članak 17. Odabiranje arhivskoga i izlučivanje 
registraturnoga gradiva obavlja se temeljem 

Izdavanje arhivskoga i registraturnog gradiva Pravilnika o vrednovanju, te postupku odabiranja i 
za vanjske korisnike, koji temeljem zakona i propisa izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/2002.) kao i 
imaju pravo uvida u informacije sadržane u gradivu, Posebnoga popisa iz čl.1. st.2. ovoga Pravilnika, na 
obavlja se temeljem pismene zamolbe tražitelja. kojega suglasnost daje nadležni Arhiv.

Korištenje gradiva može se uskratiti u 
slučajevima koje propisuje čl. 8 Zakona o pravu na Članak 20.
pristup informacijama (NN  172/03).

Rokovi čuvanja navedeni u popisu iz čl.1. 
st.2. ovoga Pravilnika počinju teći:

Članak 18.

- kod uredskih knjiga i evidencija - od kraja 
Krajem svake godine, odnosno prije godine posljednjega upisa,

godišnjega ulaganja novog gradiva u pismohranu, vrši - kod vođenja postupaka - od kraja godine u 
se  provjera je li tijekom godine posuđeno gradivo kojoj je postupak dovršen,
vraćeno u pismohranu. Nadzor obavlja odgovorna - kod rješenja, dozvola, odobrenja, potvrda sa 
osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u ograničenim trajanjem - od kraja godine u 
pismohrani. kojoj su rješenja, dozvole ili odobrenja 

prestali vrijediti ili su se prestali primjenjivati,
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iz prethodnoga članka, odgovorna osoba donosi - kod računovodstvene i knjigovodstvene 
odluku o izlučivanju kojom se utvrđuje način dokumentacije - od dana prihvaćanja 
uništavanja dotičnoga gradiva.završnog računa za godinu na koju se ta 

dokumentacija odnosi,
O postupku uništavanja izlučenoga gradiva - kod personalnih listova - od godine osnutka 

sastavlja se zapisnik, kojega se jedan primjerak personalnog lista,
dostavlja nadležnom Arhivu. - kod ostalog gradiva - od kraja godine u kojoj 

je gradivo nastalo.

-
Članak 25.-

Članak 21.
Ukoliko gradivo sadrži povjerljive podatke, 

uništavanje se obavezno provodi na način da podaci Postupak za izlučivanje registraturnoga 
ne budu dostupni osobama koje nemaju pravo uvida u gradiva pokreće odgovorna osoba  općine.
njih. 

Popis gradiva za izlučivanje treba sadržavati 
naziv stvaratelja gradiva, ustrojstvenu jedinicu u kojoj 

Članak 26.je gradivo nastalo, jasan i točan naziv vrste gradiva 
koje će se izlučivati, starost gradiva (vrijeme 

Izlučivanje registraturnoga gradiva bilježi se nastanka) i količinu izraženu brojem svežnjeva, 
u Arhivskoj knjizi, odnosno u Zbirnoj evidenciji registratora, knjiga i sl..
gradiva u pismohrani, s naznakom broja i datuma 
rješenja nadležnog Arhiva o odobrenju izlučivanja. Za svaku vrstu gradiva ukratko se obrazlaže 

zašto se predlaže za izlučivanje i uništenje (npr. 
istekao rok čuvanja sukladno popisu iz čl.1 st. 2, 

VI. PREDAJA GRADIVA NADLEŽNOMnepotrebno za daljnje poslovanje, statistički obrađeno 
 ARHIVUi sl.)

Članak 27.

Članak 22.
Arhivsko gradivo općine predaje se 

nadležnom Arhivu temeljem Zakona o arhivskom Prema potrebi, u pripremi izučivanja može 
gradivu i arhivima (NN 105/1997.), i Pravilnika o sudjelovati i stručni djelatnik nadležnog Arhiva.
predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/2002.).

Arhivsko gradivo predaje se nadležnom Članak 23.
Arhivu u roku koji u pravilu ne može biti dulji od 30 
godina od njegova nastanka. Gradivo se može predati i Popis gradiva predloženog za izlučivanje, te 
prije isteka toga roka, ako se o tome sporazume imatelj potpisan od odgovorne osobe općine dostavlja se 
i nadležni Arhiv, ili ako je to nužno radi zaštite nadležnom Arhivu. 
gradiva. 

Nadležni Arhiv izdaje rješenje kojim može 
Arhivsko gradivo općine predaje se tek nakon predloženo gradivo za izlučivanje u cijelosti odobriti, 

provedenoga odabiranja i izlučivanja, u izvorniku, ili djelomično ili u cjelosti odbiti.
sređeno i tehnički opremljeno, označeno, popisano i 
cjelovito za određeno vremensko razdoblje.

Članak 24.
O predaji arhivskog gradiva općine  

nadležnom Arhivu sastavlja se Zapisnik čiji je Po primitku rješenja o odobrenju izlučivanja 
sastavni dio popis predanoga gradiva.
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VII. ZAPOSLENICI VEZANI UZ RAD svjedočanstvo prošlosti,
 PISMOHRANE - dokumentirati svoje postupke pri obradi 

gradiva i opravdati ih,
Članak 28. - poštivati slobodu pristupa informacijama i 

propise u svezi s povjerljivošću podataka i 
Općina je dužna imati odgovornu osobu za zaštitom privatnosti, i postupati unutar 

rad pismohrane, te zaduženog zaposlenika s punim ili granica zakonskih propisa koji su na snazi,
djelomičnim radnim vremenom u pismohrani. - osobito povjerenje koje mu je povjereno 

koristiti na dobro svih i ne služiti se svojim 
položajem za vlastitu ili bilo čiju 

Članak 29. neopravdanu korist,

- nastojati postići najbolju stručnu razinu 
Zaposlenik u pismohrani mora imati sustavno i stalno obnavljajući svoje znanje s 

najmanje srednju stručnu spremu, kao i položen područja arhivistike i dijeliti s drugima 
stručni ispit za djelatnika u pismohrani, sukladno rezultate svojih istraživanja i iskustava.
Pravilniku o polaganju ispita o stručnoj 
osposobljenosti radnika za zadatke i poslove zaštite 
arhivske i registraturne građe izvan arhiva (NN Članak 32.
17/1987.).

Prilikom raspoređivanja na druge poslove ili 
Ukoliko zaposlenik iz st. 1. ovoga članka raskida radnog odnosa odgovorna osoba za rad 

nema položen stručni ispit, dužan ga je položiti u roku pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani, dužni 
1 godine od dana stupanja na ovaj posao. su izvršiti primopredaju arhivskoga i registraturnog 

gradiva s osobom koja preuzima pismohranu.

Članak 30.

VIII   PROSTOR PISMOHRANE 
Zaposlenik u pismohrani obavlja sljedeće 

poslove: Članak 33.

- sređivanje i popisivanje gradiva, Općina je dužna osigurati primjeren prostor i 
- osiguranje materijalno-fizičke zaštite opremu za smještaj i zaštitu arhivskoga i 

gradiva, registraturnog gradiva.
- odabiranje arhivskoga gradiva,

- Materijalna (fizičko-tehnička) zaštita izlučivanje registraturnog gradiva kojem su 
prošli rokovi čuvanja, arhivskoga i registraturnog gradiva obuhvaća fizičko-

tehničku zaštitu od oštećenja, uništenja ili nestanka.- priprema predaje arhivskoga gradiva 
nadležnom Arhivu,

Materijalna zaštita osigurava se:- izdavanje gradiva na korištenje, te vođenje 
evidencija o tome.

- obaveznim zaključavanjem prostorija 
pismohrane, zatvaranjem prozora i  
isključivanjem strujnoga toka kada se u Članak 31.
spremištu ne radi

Zaposlenik u pismohrani dužan je u svome - redovitim čišćenjem i otprašivanjem 
radu pridržavati se etičkog kodeksa arhivista, a spremišta i odloženoga gradiva, te 
posebice: prozračivanjem prostorija

- čuvati integritet gradiva i na taj način pružati - održavanjem odgovarajuće temperature (12-
jamstvo da ono predstavlja trajno i pouzdano 18 °C) i vlažnosti (50-70%)
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arhivima, te odredbama ovog Pravilnika.- redovitim otklanjanjem nedostataka koji bi 
mogli dovesti do oštećenja gradiva

Članak 38.

Članak 34.
Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se 

na način i po postupku utvrđenim za njegovo Odgovarajućim prostorom za pohranu 
donošenje.arhivskoga i registraturnog gradiva općine smatraju se 

prostorije koje su suhe, prozračne, osigurane od 
požara i krađe, udaljene od mjesta otvorenog plamena 

Članak 39.i od prostorija u kojima se čuvaju lako zapaljive tvari, 
bez vodovodnih, kanalizacijskih, plinskih i 

Za sva pitanja koja nisu navedena ovim električnih instalacija, te razvodnih vodova i uređaja 
Pravilnikom primjenjuje se Zakon o arhivskom centralnog grijanja bez odgovarajuće zaštite, 
gradivu i arhivima, njegovi podzakonski akti, kao i uključujući i zaštitu od nadolaska nadzemnih i 
drugi zakonski propisi kojima se pobliže utvrđuje podzemnih voda.
rukovanje i rokovi čuvanja arhivskoga i registraturnog Sve instalacije moraju uvijek biti ispravne i 
gradiva. pod nadzorom.

U prostorijama pismohrane strogo je 
zabranjeno pušenje.

Članak 40.

Poseban popis arhivskoga i registraturnog Članak 35.
gradiva općine  primjenjuje se po pribavljenoj 
suglasnosti nadležnog Arhiva.Prostorije pismohrane moraju imati 

odgovarajući inventar kao što su police, ormari, 
stalaže, ljestve, stol, dobro osvjetljenje i dr..

Članak 41.Prostorije moraju biti osigurane valjanim 
uređajima za sigurno zatvaranje vrata, te opremljene 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom odgovarajućim brojem protupožarnih aparata na prah.
donošenja.

Članak 36.
Članak 42.

Pristup u pismohranu dozvoljen je samo 
Ovaj Pravilnik objavljuje se u «Službenom odgovornoj osobi za rad pismohrane, odnosno 

vjesniku Brodsko-posavske županije»zaposleniku u pismohrani.
Brigu o uređenju pismohrane, te nadzor nad 

OPĆINSKO VIJEĆEradom u pismohrani provodi odgovorna osoba 
OPĆINE SIBINJustrojstvene jedinice u kojoj se nalazi pismohrana. 

Klasa:   021-05/08-01/2
Urbroj:  2178/08-01-08-8IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Sibinj,   28.travnja 2008.godine 

Članak 37.
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆAOdgovorne osobe za cjelokupno arhivsko i 
Stjepan Kovačević, v.r.registraturno gradivo nastalo tijekom poslovanja 

općine i njegovih prednika obvezne su postupati u 
skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i 

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  228



2. "Općinsko  vijeće  broji  15  članova  
izabranih  na  način  i  po  postupku  propisanom  
Zakonom  o  izboru  članova  predstavničkih  tijela  

Na  temelju  članka  8.  i  35.  Zakona  o  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  samouprave".
("Narodne  novine"  br.  33/01,  129/05.  i  109/07)  i  
članka  28.  Statuta  općine  Sibinj  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01  i  Članak  3.
21/04),  Općinsko  vijeće  općine  Sibinj  na  svojoj  
26.  sjednici  održanoj  12.  ožujka  2009.  godine,  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donijelo  je objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije".
ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE
o  izmjeni  Statuta  općine  Sibinj OPĆINE SIBINJ

Klasa:   021-05/08-01/1
Članak  1. Urbroj:  2178/08-01-09-6

Sibinj,   12.  ožujka  2009.  godine
Ovom  Odlukom  mijenja s e  Statut  općine  

Sibinj  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  PREDSJEDNIK 
županije",  br.  11/01.  i  21/04.). OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Kovačević, v.r.

Članak  2.

U  članku  27.  stavak  2.  mijenja  se  i  glasi:
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OPĆINA  SIKIREVCI

1. Članak  2.

Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  
Na  temelju  članka  39.  Statuta  općine  dana  objavljivanja,  a  primjenjuje  se  od  1.  siječnja  

Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  2009.  godine  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  
županije"  br.  3/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Sikirevci  na  svojoj  27.  sjednici  održanoj  12. 2. 
2009.  godine,  donosi OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

OPĆINE  SIKIREVCI
ODLUKU

Klasa  :  400-02/09-02/1
o  visini  blagajničkog  maksimuma Urbroj:  2178/26-03-09-01

u  2009.  godini Sikirevci,  12. 2. 2009.  godine

Predsjednik
Članak  1. Općinskog  poglavarstva

Stjepan  Lešić, v.r.
Općinsko  poglavarstvo  općine  Sikirevci  

utvrđuje  visinu  blagajničkog  maksimuma  u  2009.  
godini  u  iznosu  od  5.000,00 kuna  (slovima:  
pettisućakuna).

Sredstva  blagajničkog  maksimuma  koristit  
će  se  za  gotovinsko  plaćanje  (potrošni  materijal,  
za  troškove  goriva  za  traktor,  isplatu  obračuna  
putnih  naloga,  isplata  naknada  i  sl.).
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2. Članak  4.

Članovi  Savjeta  mladih  općine  Sikirevci  
Na  temelju  članka  8.  stavka  3.  Zakona  o  ne  primaju  naknadu  za  svoj  rad,  ali  imaju  pravo  

savjetima  mladih  ("Narodne  novine"  broj  23/07),  na  naknadu  putnih  troškova  vezanih  uz  rad  u  
članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  Savjetu  mladih.
(regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  novine"  broj  
33/01,  60/01,  129/05.  i  109/07),  članka  26.  Statuta  
općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Članak  5.
posavske  županije"  broj  03/06)  i  članka  6.  Odluke  
o  osnivanju  Savjeta  mladih  općine  Sikirevci  Stručne  i  administrativne  poslove  za  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  potrebe  Savjeta  mladih  obavlja  Jedinstveni  
broj  3/08.),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci,  na  upravni  odjel  općine  Sikirevci,  a  posebice  
sjednici  održanoj  21.  siječnja  2009.  godine,  Općinsko  vijeće  i  Poglavarstvo.
donijelo  je

ODLUKU Članak  6.

o  izboru  članova  Savjeta  mladih  općine  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  izbora  
Sikirevci članova  Savjeta  mladih  općine  Sikirevci,  a  objavit  

će  se  u  "Službenom v jesniku  Brodsko-posavske  
županije".

Članak  1.
OPĆINSKO  VIJEĆE

U  Savjet  mladih  općine  Sikirevci  izabrani  OPĆINE  SIKIREVCI
su:

Klasa  :  013-01/08-01/02
1. Josip  Galović,  Sikirevci,  ul.  V. Nazora  br. Urbroj:  2178/26-01-09-10

17 Sikirevci,  21.  siječnja  2009.
2. Gabrijela  Rakitić,  Sikirevci,  B. Kašića  br. 1
3. Tomislav  Lučić,  Sikirevci,  Lj. Gaja br. 21 Predsjednik
4. Katarina  Nikolić,  Sikirevci,  A. Stepinca  br. Mijo  Živić, v.r.

72
5. Džambo  Marija,  Jaruge  br. 3.

Članak  2.
3.

Mandat  članova  Savjeta  mladih  općine  
Sikirevci  je  dvije  godine,  računajući  od  dana  
donošenja  ove  Odluke.

Članak  3.

Predsjednik  i  zamjenik  predsjednika  
Savjeta  mladih  općine  Sikirevci  biraju  se  iz  reda  
članova  Savjeta  mladih  općine  Sikirevci  na  način  
određen  Odlukom  o  osnivanju  Savjeta  mladih  
općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  broj  3/08).

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu 
(“Narodne novine”br.96/03.,) i članka 26. Statuta 
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije”br.3/06.) , Općinsko vijeće općine 
Sikirevci je na  svojoj 31.sjednici održanoj 16.ožujka 
2009.godine, donijelo :

ODLUKU

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna 
općine Sikirevci  za  razdoblje od 1.siječnja do 

31.prosinca 2008.godinu
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I. II.
Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji OPĆI DIO

obračun Proračuna općine Sikirevci za 2008.godinu.
Godišnjim obračunom Proračuna općine 

Sikirevci za 2008.godinu utvrđeni su ostvareni 
prihodi i primici u iznosu od 3.388.845 kn.

Rashodi i izdaci utvrđeni prema pozicijama 
Proračuna za 2008.god.izvršeni su u ukupnom iznosu 
od 3.983.097 kn.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  POSLOVANJA

B. PRIHODI I RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
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III. VI.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i Izvršenje Proračuna općine Sikirevci za 
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 2008.god. po proračunskim stavkama vidljivo je iz 
prihoda i primitaka: priložene tabele: Realizacija  Proračuna općine 

Sikirevci za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 
Ukupni prihodi                   3.388.845 kn 2008.godine koji je sastavni dio Odluke.

Ukupni rashodi                  3.969.431 kn
VII.

Izdaci za otplate zajma            13.666 kn
POSEBNI DIO

Manjak prihoda i primitaka   594.252 kn 
Posebni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna 

Višak  prihoda i primitaka preneseni iz općine Sikirevci za 2008.godinu sadrži rashode i 
prethodnih godina u iznosu od 189.006kn pokriva se izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima 
za rashode   u 2008.godini, te ostaje još 405.246,00 kn sredstava po osnovnim i potanjim namjenama .
manjka prihoda i primitaka za pokriće  u sljedećem 
razdoblju.

VIII.

IV. Godišnji obračun Proračuna zajedno s 
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će 
dan 1.1.2008. bilo je 163.513,01kn, a na dan objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
31.12.2008.g. iznosilo je 533.826,87 kn. županije”.

Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 
1.1.2008. iznosio je 199,78 kn,a na dan 31.12.2008.g. OPĆINA SIKIREVCI
iznosilo je 320,15 kn. OPĆINSKO VIJEĆE SIKIREVCI

Klasa: 400-05/09-02/1
V. Urbroj:2178/26-02-09-1

Sikirevci, 16.ožujka 2009.
Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinac 

2008.god. iznosi 498.710,00kn.Potraživanja odnose Predsjednik
se na potraživanja za općinske poreze u iznosu Općinskog vijeća:
37.524,04kn, komunalni doprinos 7.302,88 kn, Mijo Živić, v.r.
komunalnu naknadu 448.502,73kn, te druga 
potraživanja (otkup grobnog mjesta  i korištenje 
javnih površina) 5.380,35 kn.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 
31.12.2008.g. u iznosu od  1.073.906,00kn odnosi se 
na nepodmirene obveze za: obveze za zaposlene 
23.536,00kn; obveze za materijalne rashode  
47.121,00kn, obveze za financijske rashode 
604,00kn, te obveze za nabavu nefinancijske imovine 
od 991.429,00kn (izgradnja općinske zgrade 
390.428kn, ugibališta i parkirališta od 601.001 kn).
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4. II     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I     
NABAVA OPREME ZA 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o OPSKRBU PITKOM VODOM
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03  - Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine 
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), te članka 26. Statuta Sikirevci
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko- Potrebna sredstva 500.000,00 kn
posavske županije ” br. 03/06), Općinsko vijeće Rok izgradnje  2009 . godina
općine Sikirevci na svojoj 29. sjednici održanoj 21. Izvori sredstava Proračun općine Sikirevci, 
studenog 2008.godine, donijelo je „Hrvatske vode“, Državni proračun

P R O G R A M
III     GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture općine Sikirevci za 2009. godinu - Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima 

općine 
Potrebna sredstva 50.000,00 kn

Članak 1. Rok izgradnje  2009 .godina
 Izvori sredstava Proračun općine Sikirevci

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s 
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture s prikazom financijskih IV      GRAĐENJE GROBLJA
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa. 

- Spomenik braniteljima
Potrebna sredstva 20.000,00 kn

Članak 2. Rok izgradnje  2009 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Sikirevci

U 2009. godini Program građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području općine - Izgradnja grobnih staza. oba mjesna groblja
Sikirevci obuhvaća: Potrebna sredstva 40.000,00 kn

Rok izgradnje  2009 . godina
I     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA Izvori sredstava Proračun općine Sikirevci

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA JAVNE POVRŠINE

V       GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA
-  Cesta Sikirevci i Jaruge
Potrebna sredstva    250.000,00 kn - Izgradnja  društvenog doma u Jarugama
Rok izgradnje  2009 .godina Potrebna sredstva 1.200.000,00 kn
Izvori sredstava  Proračun općine Sikirevci, Rok izgradnje  2009 . godina

Izvori sredstava Proračun općine Sikirevci
-  Autobusna ugibališta i parkirališta, kućice
Potrebna sredstva    450.000,00 kn - Poslovna zona «Jaričište» Sikirevci
Rok izgradnje  2009 .godina Potrebna sredstva - 350.000,00 kn
Izvori sredstava Proračun općine Sikirevci, Državni Rok izgradnje  2009. godina
proračun Izvori sredstava  Proračun općine Sikirevci, Državni  

proračun, 
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- Dodatna ulaganja u objekte mjesnih odbora: Članak 1.
Potrebna sredstva - 20.000,00 kn
Rok izgradnje  2009. godina Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s 
Izvori sredstava  Proračun općine Sikirevci, procjenom troškova održavanja komunalne 

infrastrukture općine Sikirevci za 2009. godinu.

Članak 3. 
Članak 2.

Financijska sredstva potrebna za izgradnju 
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke U 2009. godini Program održavanja 
planirana su u Proračunu općine Sikirevci za 2009. komunalne infrastrukture na području općine 
godinu . Sikirevci obuhvaća:

Članak 4. I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 

Ovaj Program stupa na snagu danom -    Pročišćavanje cestovnih kanala u svim 
donošenja ,a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.god. i  naseljima općine Sikirevci(po potrebi)
bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se 

iznos od 32.000,00 kn
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE  

II.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU 
Klasa:400-01/08-02/16 KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE 
Urbroj: 2178/26-02-08-1 JAVNIH POVRŠINA
Sikirevci, 21. studenoga 2008.g.                        

    PREDSJEDNIK -     Održavanje čistoće javnih površina u svim 
OPĆINSKOG VIJEĆA: naseljima općine Sikirevci

          Mijo Živić, v.r.
Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji se 
odnosi na čišćenje javnih površina planira se iznos 
od 37.000,00 kn

5. III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- Održavanje javnih površina, uređenje 
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o parkova i dječjih igrališta u svim naseljima 

komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03  općine Sikirevci
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), te članka 26. 
Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko- Za troškove održavanja javnih površina planira se 
posavske županije ” br. 03/06), Općinsko vijeće iznos od 44.000,00 kn
općine Sikirevci na svojoj 29. sjednici održanoj 21. 
studenog 2008.godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture općine 
Sikirevci  za 2009. godinu
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IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH OPĆINA SIKIREVCI
CESTA OPĆINSKO VIJEĆE  

- Održavanje nerazvrstanih cesta na području Klasa:400-01/08-02/ 17
općine Sikirevci Urbroj: 2178/26-02-08-1

Sikirevci, 21. studenoga 2008.g. 
- Održavanje poljskih putova na području 

općine Sikirevci     PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta                Mijo Živić,v.r.
nasipanje kamenom, planira se iznos od 100.000,00 
kn 

V. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Tijekom godine izvršiti pregled i 6.
popravak(izmjena sijalica i osigurača

a) javne rasvjete u svim naseljima općine Na temelju članka   35. Zakona o lokalnoj i 
Sikirevci područnoj (regionalnoj) samoupravi  («N.N.» br. 

33/01 i 129/05) i članka 26. Statuta općine Sikirevci 
Za troškove održavanja javne rasvjete planira se (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 
iznos od 25.000,00kn 03/06), Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 29. 

sjednici održanoj 21. studenog 2008.godine, donijelo 
je:

Članak 3. 
P R O G R A M

Financijska sredstva potrebna za održavanje 
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke javnih potreba u društvenim djelatnostima 
planirana su u Proračunu općine Sikirevci za 2009. općine Sikirevci  za 2009. godinu
godinu .

Članak 4. Članak 1. 

Ovaj Program stupa na snagu danom Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u 
donošenja, a primjenjuje se od 1.siječnja 2009.god. i  društvenim djelatnostima općine Sikirevci za 2009. 
bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko- godinu za financiranje iz Proračuna općine 
posavske županije“ . Sikirevci:
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Članak 2. 7.

Svi korisnici sredstava iz Programa javnih 
potreba općine Sikirevci obvezni su gospodariti Na temelju Zakona o proračunu «N.N.» 
sredstvima s posebnom pažnjom, te najkasnije do br.92/94.) i članka 26. Statuta općine Sikirevci 
kraja siječnja 2010. godine podnijeti vjerodostojno i (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 
detaljno izvješće za 2009. godinu izvršenim 03/06), Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 
programima i o utrošku sredstava po programu javnih 29.sjednici održanoj 21. studenog 2008.godine, 
potreba za 2009. godinu sukladno važećim pravnim donijelo je:
propisima, a u protivnom bit će im uskraćena isplata 
sredstava iz Proračuna za 2010. godinu. ODLUKU

o usvajanju Plana javne nabave za
Članak 3. općinu Sikirevci  u 2009. godinu

Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su 
sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim Članak 1.
propisima, te zaključcima Općinskog poglavarstva za 
one programe na način koji tamo bude određen. Usvaja se Plan javne nabave općine Sikirevci 

za 2009.godinu i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4. 
Članak 2.

Ostvarenje ovog Programa ovisno je o prilivu 
sredstava u Općinskom proračunu općine Sikirevci za Ova Odluka stupa na snagu danom 
2009.g., a  Općinsko poglavarstvo može  uskratiti donošenja, a primjenjuje se  od 1.siječnja 2009.god., 
isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava. te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

Članak 5. OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Program javnih potreba općine Sikirevci 
stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se  od Klasa: 400-01/08-02/18 
1.siječnja 2009.god., te će se objaviti u „Službenom Urbroj: 2178/26-02-08-1
vjesniku Brodsko-posavske županije“. Sikirevci, 21. studenoga 2008.g.      

                  
OPĆINA SIKIREVCI     PREDSJEDNIK
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKOG VIJEĆA:

          Mijo Živić, v.r.
Klasa: 400-01/08-02/15 
Urbroj: 2178/26-02-08-1
Sikirevci, 21. studenoga 2008.g.
                  

    PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

          Mijo Živić,v.r.
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1. ODLUKU

o  ostvarenju  Proračuna  općine  Vrbje
Na  temelju  članka  55.  i  68.  Zakona  o  za  2008.  godinu

financiranju  jedinica  lokalne  samouprave  i  uprave  
("Narodne  novine"  br.  117/93),  te  na  temelju  
članka  5.  i  18.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  Članak  1.
novine"  br.  91/94)  i  članka  26.  Statuta  općine  
Vrbje,  Opinsko  vijeće  općine  Vrbje  na  svojoj  30.  Proračun  općine  Vrbje  za  2008.  godinu  
sjednici  od.  21. 3. 2009.  godine,  donijelo  je sadtoji  se  od:

OPĆINA  VRBJE

A.     Računa  prihoda  i  rashoda

Ukupni  prihodi

Ukupni  rashodi

Razlika - Višak / Manjak

Preneseni  višak  prihoda  iz  prošle  godine

2.361.400

2.361.400

-

-

4.433.885

4.433.885

-

-

3.393.127

3.650.236

-  257.109

257.109

3.190.219

3.412.473

- 222.254

-
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Članak  3. 2.

Proračunska  sredstva  koriste  se  za  
namjene  utvrđene  posebnim  zakonima  i  odlukama  
Općinskog  vijeća.

Svi  korisnici  sredstava  moraju  se  koristiti  
za  utvrđene  namjene,  štedljivo  i  u  skladu  s  
proipisima  o  korištenju.

Članak  4.

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  2008.  godine.

Članak  5.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRBJE

Klasa  :  400-06/09-01/01
Urbroj:  2178/19-03-09-1
Vrbje,  21. 3. 2009.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Milan  Brkanac, v.r.

Općinsko vijeće općine Vrbje na 30. sjednici 
održanoj 21.ožujka 2009.g. na temelju čl. 100.-102. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 
76/07.), Programa mjera za unapređenje stanja u 
prostoru općine Vrbje (''Službeni vjesnik Brodsko 
posavske županije“, br.12/2002.) i članka 26. Statuta 
općine Vrbje (''Službeni vjesnik Brodsko posavske 
županije“, br. 11/2001.,7/2006.), donosi sljedeću

ODLUKU

o donošenju Urbanističkog plana uređenja
turističke zone ''Mačkovac''

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja 
Turističke zone ''Mačkovac''.

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja Turističke zone 
''Mačkovac'' (u daljnjem tekstu : Plan) sastoji se od 
knjige-elaborata pod nazivom: Urbanistički plan 
uređenja Turističke zone ''Mačkovac'', broj Plana: 
22/2008.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je 
Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac 
Paje Kolarića 5A.

Članak 3.

Plan sadržava tekstualni i grafički dio:

a) Tekstualni dio

S A D R Ž A J
0. OPĆI DIO
1.  Naslovna stranica
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2. Potpisni list 4. UVJETI UREĐENJA ZELENIH 
3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana POVRŠINA
4. Sadržaj 5. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-
5. Izvadak iz sudskog registra POVIJESNIH CJELINA
6. Suglasnost za upis u sudski registar 6. GOSPODARENJE OTPADOM

nadležnog Ministarstva 7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA 
7. Rješenje kojim se daje suglasnost za UTJECAJA NA OKOLIŠ

obavljanje svih stručnih poslova 
prostornog uređenja II. OBVEZNI PRILOZI

8.  Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih 
arhitekata Hrvatske komore arhitekata i A) OBRAZLOŽENJE
inženjera u graditeljstvu 1. POLAZIŠTA

9.  Rješenje o imenovanju odgovornog 1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI 
voditelja Nacrta prijedloga Plana PODRUČJA OBUHVAĆENOG PLANOM 

U PROSTORU OPĆINE VRBJE
I. TEKSTUALNI DIO PLANA 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

ODREDBE ZA PROVOĐENJE 1.1.1.1. Položaj, reljef i klima
A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU 1.1.1.2. Geološke i seizmološke značajke

UVJETI ZA GRAĐENJE U SKLADU S 1.1.1.3. Hidrološke značajke
KOJIMA SE IZDAJE LOKACIJSKA 1.1.1.4. Hidrogeološke značajke
DOZVOLA I RJEŠENJE O UVJETIMA 1.1.2. Prostorno razvojne značajke
GRAĐENJA 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1. UVJETI ODREĐIVANJA I 1.1.3.1. Promet
RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA 1.1.3.2. Telekomunikacije
JAVNIH I DRUGIH NAMJENA 1.1.3.3. Plinoopskrba

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA 1.1.3.4. Elektroenergetika
GOSPODARSKE NAMJENE 1.1.3.5. Vodoopskrba

3. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO 1.1.3.6. Odvodnja otpadnih i sanitarnih  te 
GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I oborinskih voda
OPREMANJA PROMETNE, 1.1.3.7. Uređenje vodotoka i voda
TELEKOMUNIKACIJSKE I 1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne 
KOMUNALNE MREŽE S cjeline i ambijentalne vrijednosti i 
PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I posebnosti
POVRŠINAMA 1.1.4.1. Zaštita prirodnih vrijednosti

3.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE 1.1.4.2. Zaštita kulturnih dobara
MREŽE 1.1.5. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u 

3.1.1. Cestovni promet odnosu na gospodarske podatke i prostorne 
3.1.1.1. Parkirališta pokazatelje
3.1.1.2. Pješačke staze i površine 2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
3.2. UVJETI GRADNJE 2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 

TELEKOMUNIKACIJA OPĆINSKOG ZNAČAJA
2.1.1. Odabir prostorne i gospodarske 

3.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE strukture
INFRASTRUKTURNE MREŽE 2.1.2. Prometna i komunalna infrastruktura

3.3.1.  Energetika 2.1.2.1. Promet
3.3.1.1. Plinoopskrba 2.1.2.2. Telekomunikacije
3.3.1.2. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta 2.1.2.3. Plinoopskrba
3.3.2. Vodnogospodarstvo 2.1.2.4. Elektroenergetika
3.3.2.1. Vodoopskrba 2.1.2.5. Vodoopskrba
3.3.2.2. Odvodnja otpadnih i sanitarnih voda 2.1.2.6. Odvodnja otpadnih i sanitarnih voda
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2.1.2.7. Odvodnja oborinskih voda C) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA 
2.1.2.8. Uređenje vodotoka i voda I PROPISA KOJE JE BILO 
2.2. CILJEVI UREĐENJA PROSTORA POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI 
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u PLANA

odnosu na obilježja izgrađene strukture D) ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ 
2.2.2. Unapređenje uređenja prostora i komunalne ČLANAKA 79. I 94. ZAKONA O 

infrastrukture PROSTORNOM UREĐENJU I 
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA GRADNJI
3.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA E) IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ 

PROSTORA RASPRAVI
3.1.1. Turistički razvoj F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I 
3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA DONOŠENJA PLANA
3.2.1. Obrazloženje urbanističke koncepcije G) SAŽETAK ZA JAVNOST
3.2.2. Namjena površina
3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA 

ZA NAMJENU POVRŠINA b) Grafički dio
3.4. PROMETNA MREŽA
3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA III. GRAFIČKI DIO PLANA                                                                            
3.5.1. Telekomunikacije
3.5.2. Energetika Redni broj Broj prikaza KARTOGRAFSKI 
3.5.2.1. Plinoopskrba PRIKAZI: Mjerilo
3.5.2.2. Elektroenergetika
3.5.3. Vodnogospodarstvo 1. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA 
3.5.3.1. Vodoopskrba POVRŠINA 1:1.000
3.5.3.2. Odvodnja otpadnih, sanitarnih i oborinskih 2. 2.A PROMET I 

voda TELEKOMUNIKACIJE 1:1.000
3.6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I 3. 2.B PLINOOPSKRBA I 

ZAŠTITE POVRŠINA ELEKTROENERGETIKA 1:1.000
3.6.1. Uvjeti i način gradnje 4. 2.C VODOOPSKRBA I ODVODNJA 
3.6.2. Uređenje zelenih površina OTPADNIH  I SANITARNIH VODA
3.6.3. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina 1:1.000
3.7. GOSPODARENJE OTPADOM 5. 3. UVJETI KORIŠTENJA, 
3.8. SPREČAVANJE NEPOVOLJNA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

UTJECAJA NA OKOLIŠ 1:1.000

B) IZVOD IZ PLANA ŠIREG I. TEKSTUALNI DIO PLANA
PODRUČJA ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Namjena površina i uvjeti gradnje A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU 
2. Promet UVJETI ZA GRAĐENJE U SKLADU S 
3. Telekomunikacije KOJIMA SE IZDAJE LOKACIJSKA 
4. Plinoopskrba DOZVOLA I RJEŠENJE O UVJETIMA 
5. Elektroenergetika GRAĐENJA
6. Vodoopskrba 1. UVJETI ODREĐIVANJA I 
7. Odvodnja otpadnih sanitarnih i oborinskih RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA 

voda JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
8. Uređenje vodotoka i voda
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Članak 4. 2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
 GOSPODARSKE NAMJENE

Za područje obuhvata Urbanističkog plana 
uređenja Turističke zone ''Mačkovac'' (u daljnjem Članak 8.
tekstu : Plan) na kartografskom prikazu br. 1. 
''Korištenje i namjena površina'' određena je sljedeća Građevine gospodarske namjene u ovom 
namjena površina: Planu su smještajne, ugostiteljske, športske i 

rekreacijske građevine i one se grade sukladno 
1. PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ posebnom propisu.

I UREĐENJE

GOSPODARSKA NAMJENA Članak 9.
- Ugostiteljsko-turistička (T2)

Maksimalna etažna visina u okviru namjene 
JAVNE ZELENE POVRŠINE T2 je Po+P+1+Pk odnosno 9,5 m od terena do vijenca 

- Zaštitne zelene površine (Z) građevine.

2. PROMET
- Kolnik Članak 10.
- Pješačka površina

Sve građevine u okviru namjene T2 moraju se 
locirati na način da se uklope u prirodni krajolik i 

Članak 5. svojim položajem ne sprječavaju insolaciju susjednih 
građevine.

(1) Na površinama ugostiteljsko-turističke 
namjene (T2) dozvoljena je gradnja smještajnih, 
ugostiteljskih, športskih i rekreacijskih građevina, te Članak 11.
pratećih sadržaja u njihovoj funkciji (usluge, 
trgovine, eko-tržnica i sl.). Kod arhitektonskog oblikovanja potrebno je 
(2) Na površinama iz stavka jedan ovog članka koristiti arhitektonske elemente i građevinske 
dozvoljeno je uređenje zoološkog vrta i ribnjaka, te materijale sukladno autohtonoj gradnji, podneblju i 
bavljenje voćarstvom. krajobrazu.

Članak 6. Članak 12.

Na površini javne zelene površine, zaštitne U okviru namjene T2 moguće je izgraditi 
zelene površine (Z) je nisko zelenilo u okviru površina odgovarajuća dječja igrališta.
javne namjene. Na ovim površinama dozvoljeno je 
izvoditi i pješačke staze i parkirališta.

Članak 13.

Članak 7. Na ulaznom dijelu moguće je izvesti 
građevinu recepcije.

Na prometnim površinama dozvoljena je U funkciji nadzora i održavanja turističke 
gradnja kolnika i pješačkih površina (staza). zone u okviru namjene T2 moguće je izgraditi 

građevinu s dva stana.
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Članak 14. Članak 17.

Na kartografskom prikazu br. 3., je naznačena Sve prometne površine unutar prostora 
granica gradivog dijela parcele preko koje je, prema obuhvata ovoga Plana na koje postoji neposredan 
čl. 106., točka 3. Zakona o vodama (''NN'', br. pristup s građevnih čestica, ili su uvjet za formiranje 
107/95.), zabranjena izgradnja: zgrada, ograda i građevnih čestica, moraju biti povezani u jedinstveni 
drugih građevina. prometni sustav.

3. U V J E T I  U R E Đ E N J A O D N O S N O  Članak 18.
GRADNJE,  REKONSTRUKCIJE I  
O P R E M A N J A  P R O M E T N E ,  Položaj prometnih površina u okviru 
T E L E K O M U N I K A C I J S K E  I  prometnog koridora naznačen u kartografskom 
K O M U N A L N E  M R E Ž E  S  prikazu 2.A. orijentacijski je. Njihov točan položaj 
P R I PA D A J U Ć I M  O B J E K T I M A I  definirat će se projektnom dokumentacijom
POVRŠINAMA

3.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE Članak 19.

(1) Sve javne ceste i ulice na prostoru obuhvata 
Članak 15. ovoga Plana moraju biti opremljene horizontalnom i 

vertikalnom signalizacijom, prema hrvatskim 
(1) Prometne površine na području obuhvata normama.
ovoga Plana prikazane su na kartografskom prikazu 
br. 2.A. (2) Nije dozvoljena gradnja građevina, zidova i 

ograda, te podizanje nasada koje zatvaraju polje 
(2) Osim naznačenog koridora pristupne ceste i preglednosti vozača i time ugrožavaju promet. 
prometnih površina unutar njega, površine kao što su: Određivanje polja preglednosti utvrđuje se na temelju 
kolno-pješački prilazi, parkirališta, manipulativne posebnog propisa za prometne površine.
površine, pješačke staze i sl., mogu se uređivati i 
graditi u okviru površina svih namjena na prostoru 
obuhvata ovoga Plana. Članak 20.

Širina kolnika za dvosmjeran promet 
3.1.1. Cestovni promet nerazvrstane ceste za pristup prostoru obuhvata ovoga 

Plana je 2x3,0 m, a pristupne ceste je 2x2,75 m.
Članak 16. U prvoj fazi moguće je izgraditi kolnik širine 3,0 m.

Prometni koridor je prostor između 
regulacijskih pravaca, nerazvrstane i pristupne ceste 
koji je namijenjen gradnji kolnika, parkirališta, kolno- 3.1.1.1. Parkirališta
pješačkih prilaza građevnoj čestici, prometnih 
površina pješačkog i javnog prometa, te vođenja svih Članak 21.
vrsta infrastrukturnih vodova, uključujući i odvodni 
sustav oborinske odvodnje, uređenju zelenih (1) Potrebe za površinama prometa u mirovanju 
površina, postavljanju urbane opreme i sl. mogu se riješiti javnim parkiralištima, te privatnim 

parkiralištima (kontrolirani pristup) koja se grade u 
okviru vlastite građevne čestice.

(2) Pod pojmom ''vlastita građevna čestica'' 
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podrazumijeva se čestica na kojoj je izgrađena Članak 26.
osnovna građevina.

(1) Mjesna nepokretna telekomunikacijska 
(3) Parkiralište se može graditi i u okviru zaštite mreža u pravilu se gradi u zelenom pojasu uz 
zelene površine uličnog profila, ali je tada umjesto prometnice i drugim površinama javne namjene.
otvorenog koridora pitanje oborinske odvodnje 
potrebno riješiti na drugi način.

(2) Izgradnja telekomunikacijskih vodova unutar 
građevne čestice izvesti u skladu s projektnom 

Članak 22. dokumentacijom.

Na prostoru obuhvata ovoga Plana mora se uz 
planirane sadržaje izgraditi minimalan broj Članak 27.
parkirališnih mjesta prema sljedećim normativima:

Pri projektiranju i izgradnji nepokretne mreže 
pridržavati se posebnih propisa, te primjenjivati 
suvremena tehnološko-tehnička rješenja.

Članak 28.

Za razvoj pokretne telekomunikacije kojim se 
postiže poboljšanje pokrivenosti signalom unutar 

1.1.1.1. Pješačke staze i površine prostora obuhvata ovoga Plana omogućava se 
izgradnja jednog samostojećeg antenskog stupa tako 

Članak 23. dimenzioniranog da omogući postavljanje uređaja 
osnovnih postaja svih sadašnjih operatora.

Minimalna širina pješačke staze je 1,50 m.

1.2. UVJETI GRADNJE Članak 29.
 TELEKOMUNIKACIJA

Pri projektiranju i izgradnji osnovne postaje 
Članak 24. pokretne mreže pridržavati se posebnih propisa, te 

primjenjivati suvremena tehnološko-tehnička 
(1) Razvoj nepokretne telekomunikacijske rješenja.
mreže na prostoru obuhvata ovoga Plana obuhvaća 
razvoj (dogradnju) mjesne mreže u skladu s 
potrebama planiranih sadržaja. Članak 30.
(2) Planirana telekomunikacijska mreža 
prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.A. Uvjeti građenja su orijentacijski, a definitivno 

ć e  s e  r i j e š i t i  i z v e d b e n i m  p r o j e k t o m  
telekomunikacijske mreže, te projektno-tehničkom 

Članak 25. dokumentacijom priključka svakog pretplatnika.

Planiranu mjesnu mrežu nepokretne 1.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
telekomunikacije graditi mrežnim kabelima  INFRASTRUKTURNE MREŽE
položenim izravno u rov, ili distribucijskom 
telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK). 1.3.1. Energetika

1.3.1.1. Plinoopskrba

MINIMALNI BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA

Namjena                                   Broj parkirališnih mjesta

Ugostiteljstvo 
(restoran, caffe bar i sl.)           20 mjesta/1.000 m2 BRP
Apartmani (bungalovi)            20 mjesta /1.000 m2 BRP
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Članak 31. Članak 38.

Planirana lokalna (distribucijska) plinovodna Uvjeti građenja su orijentacijski, a definitivno 
mreža unutar prostora obuhvata ovoga Plana bit će će se riješiti izvedbenim projektom plinovodne mreže, 
srednjetlačna s tlakom plina do 0,4 MPa (4,0 bara). te projektno-tehničkom dokumentacijom priključka.
Svaka pojedinačna građevina mora imati kućnu 
mjerno-redukcijsku stanicu radi snižavanja tlaka na 
uporabnu visinu i mjerenje potrošnje.

1.3.1.2. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta

Članak 32. Distribucija električne energije

Po loža j  p l i novoda  p r ikazan  j e  u  Članak 39.
kartografskom prikazu br. 2.B.

(1) Razvoj distribucijskog elektroenergetskog 
sustava obuhvaća izgradnju sljedećih građevina:

Članak 33.
- Stupna TS 10(20)/0,4 kV s priključkom na 

Plinovod polagati u površine javne namjene. postojeći nadzemni dalekovod DV 10(20) kV.
Plinovode unutar građevne čestice izvesti u skladu s - Alternativno: kabelska trafostanica 
projektnom dokumentacijom. 10(20)/0,4 kV s potrebnim kabelskim 10(20) 

kV priključkom.
- Niskonaponska 0,4 kV mreža unutar prostora 

Članak 34. obuhvata ovoga Plana s nadzemnim (SKS) 
vodovima, ili alternativno s KB 0,4 kV.

Plinovode je potrebno ukopati tako da 
minimalna visina nadsloja zemlje iznad cijevi (2) Trase i lokacije postojećih i planiranih 
plinovoda iznosi 80 cm. elektroenergetskih građevina prikazane su u 

kartografskom prikazu br. 2.B.

Članak 35.
Članak 40.

Plinovod se s drugim instalacijama križa pod 
kutem od 45°-90°. Pri projektiranju i izvođenju distribucijskih 

elektroenergetskih građevina obvezno se pridržavati 
posebnih propisa, te propisa distributera.

Članak 36.

Križanje plinovoda s prometnicama izvesti u Članak 41.
zaštitnim cijevima.

Trafostanicu (TS) 10(20)/0,4 se ne 
dozvoljava graditi u uličnom profilu. Planirane TS bit 

Članak 37. će stupne (ŽSTS ili BSTS). Moguće je i alternativno 
rješenje, a to je izgradnja KTS. Veličina potrebne 

Pri projektiranju pridržavati se propisanih građevne čestice za KTS 1.000 kVA su 6,5x4,5 m. Do 
udaljenosti od ostalih instalacija, te pribaviti njihove KTS osigurati kolni pristup sa šire strane građevne 
suglasnosti na projektirani zahvat na mreži. čestice KTS (npr. po vlastitoj građevnoj čestici, pravo 

služnosti ili dr.). Lokaciju stupne, odnosno kabelske 
t ra fos tan ice  def in i ra t  će  se  pro jek tnom 
dokumentacijom. Izgradnja priključnih dalekovoda 
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definirat će se projektnom dokumentacijom, a ovisit (2) Do realizacije ovog sustava dozvoljeno je 
će o vrsti trafostanice. lokalno rješavanje vodoopskrbe prema uvjetima 

''Hrvatskih voda'' i ostalih nadležnih komunalnih i 
ostalih organizacija i institucija osobito pazeći na 

Članak 42. sanitarnu i higijensku ispravnost vode za piće i 
procese u kojima se upotrebljava voda kvalitete vode 

Planiranu niskonaponsku 0,4 kV mrežu za piće.
graditi nadzemno sa SKS na betonskim stupovima. 
Alternativno je moguća izgradnja NN mreže s 
podzemnim kabelima KB 0,4 kV. Članak 47.

Vodovodnu mrežu i uređaje treba projektirati 
Članak 43. i graditi poštivajući sve tehničke propise, norme i 

zakone iz ove oblasti.
Uvjeti građenja su orijentacijski, a definitivno 

će se riješiti izvedbenim projektima elektroenergetske 
mreže i javne rasvjete, te projektno-tehničkom Članak 48.
dokumentacijom priključka svakog potrošača.

Položaj voda prikazan na kartografskom 
prikazu 2.C, je orijentacijski i dozvoljena su 

Javna rasvjeta odstupanja koja ne remete osnovnu koncepciju.

Članak 44.
Članak  49.

Javnu rasvjetu graditi s nadzemnim 
vodovima vođenim po betonskim stupovima NN Profil cijevi magistralnog voda planiranog 
mreže na koje se planira postavljati i rasvjetna tijela. U PPUO Vrbje, definirat će se hidrauličkim proračunom 
slučaju izgradnje NN mreže s KB 0,4 kV javnu u glavnom projektu.
rasvjetu graditi s podzemnim kabelima javne rasvjete i 
čelično-cijevnim stupovima.

Članak 50.

Članak  45. Mjesto priključka voda s građevne čestice na 
vod javnog vodoopskrbnog sustava treba projektirati 

Javnu rasvjetu projektirati i graditi prema na temelju izvedbene tehničke dokumentacije 
posebnim propisima i propisima koncesionara. sadržaja građevne čestice, a u pravilu bi trebao biti u 

zoni ulaza na parcelu.

1.3.2. Vodnogospodarstvo
1.3.2.1. Vodoopskrba Članak 51.

Članak  46. Svaka građevna čestica različitih vlasnika 
mora imati vlastiti spojni vod za priključak na javnu 

(1) Opskrba vodom korisnika vode na prostoru vodoopskrbnu mrežu na kojem mora biti ugrađen 
obuhvata ovoga Plana vršit će se u krajnjoj fazi iz uređaj za mjerenje količine vode (vodomjer).
vodoopskrbnog sustava grupnog vodovoda sa 
crpilišta Davor i izvorišta regionalnih sustava čiji će 
dio postati planirani vod lociran uz Savski nasip. Članak 52.

Vodomjer se zajedno sa zapornim elementima 
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(ventilima ili zasunima) ispred i iza njega ugrađuje u 1.3.2.2. Odvodnja otpadnih i sanitarnih voda
zasebnom oknu koje treba biti izgrađeno na 
pripadajućoj građevnoj čestici neposredno iza Članak 57.
regulacijske linije.

Odvodni sustav treba izgraditi i koristiti 
prema odredbama Zakona o vodama, ostalim 

Članak 53. zakonima, pravilnicima i aktima koji reguliraju ovu 
problematiku, te prema pravilima struke, 

Javnu hidrantsku mrežu treba projektirati pridržavajući se svih zakona i propisa o odvodnji.
izvedbenom tehničkom dokumentacijom na javnim 
površinama prema posebnim propisima. Razmak 
hidranata treba biti prema propisima. Članak 58.

Na prostoru obuhvata ovoga Plana treba 
Članak 54. primijeniti odvojeni sustav odvodnje. Oborinsku vodu 

treba evakuirati, alternativno ili u kombinaciji, 
(1) Internom hidrantskom mrežom smatra se zatvorenim cijevnim vodovima i otvorenim kanalima, 
unutarnja i vanjska hidrantska mreža za protupožarnu a otpadnu i sanitarnu vodu isključivo zatvorenim 
zaštitu građevine. Interna hidrantska mreža se mora cijevnim vodovima.
utvrditi (projektirati) prema posebnim propisima.

(2) Vodovodni priključak građevine koja mora Članak 59.
imati internu hidrantsku mrežu, treba biti 
dimenzioniran prema hidrauličkom proračunu na Visinski položaj odvodne mreže sanitarnih i 
temelju ukupne potrebne jedinice opterećenja. otpadnih voda treba projektirati tako da bude ispod 

instalacije vodovoda. 

Članak 55.
Članak 60.

Do izgradnje magistralnog voda Bodovaljci-
Mačkovac-Savski Bok-Visoka Greda, javnog Priključak korisnika lokacije na odvodnu 
vodoopskrbnog  sus tava ,  za  va t roobranu  mrežu Javnog sustava odvodnje predvidjeti na 
(protupožarnu zaštitu) nužno je lokalno rješenje koje temelju izvedbene tehničke dokumentacije za tu 
uključuje odgovarajuću količinu vode i potreban tlak, lokaciju, a isključivo preko kontrolnog okna 
a bit će definirano glavnim projektom vodoopskrbe smještenog uz regulacijsku liniju.
Turističke zone ''Mačkovac''.

Članak 61.
Članak 56.

Mjesto priključenja, ukoliko je moguće, 
Dubina postavljanja cijevi mora biti veća od predvidjeti u izgrađenim kontrolnim oknima sustava 

dubine smrzavanja. Stoga bi visinski položaj cijevi javne odvodnje. 
vodoopskrbne mreže javnog sustava vodoopskrbe u 
pravilu trebao biti cca 1,2 m računajući od površine 
terena. Članak 62.

Položaj vodova i revizijskog okna prikazan na 
kartografskom prikazu 2.C, je orijentacijski i 
dozvoljena su odstupanja koja ne remete osnovnu 
koncepciju.
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Članak 63. Članak 69.

Do izgradnje sustava javne odvodnje naselja U sustav odvodnje ne smiju se upuštati vode i 
Mačkovac i kolektorskog voda, koji se daju kao otpadne tvari kojima se narušava projektirani 
alternativna mogućnost, odnosno kao daljnja faza hidraulični režim, stabilnost objekata, rad strojeva, 
razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja, odvodnja i tehnički nadzor i održavanje sustava ili povećavaju 
pročišćavanje se trebaju rješavati lokalno. Pri tome je troškovi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 
nužno zbrinjavanje prikupljenih voda na način Naročito se ne smiju ispuštati otpadne vode i tvari 
neškodljiv za okoliš, a prema uvjetima ''Hrvatskih propisane općinskom Odlukom o odvodnji otpadnih 
voda''. voda koja mora biti usklađena s Odlukom o odvodnji 

otpadnih i oborinskih voda u jedinici lokalne 
Članak 64. samouprave na koju se sustav priključuje.

(1) Na svim lomovima nivelete (u horizontalnom 
ili vertikalnom smislu) treba projektirati i izvesti Članak 70.
revizijska okna.

Također u sustav odvodnje ne smiju se 
(2) Na ravnim dionicama trase treba projektirati i upuštati vode koje:
izvesti revizijska okna na udaljenosti ovisnoj o 
dimenzijama odvodne cijevi. - sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari 

veće od maksimalno dopuštenih,
- sadrže sastojke koji razvijaju opasne ili 

Članak 65. upaljive plinove,
- imaju temperaturu iznad 30°C,

Odvodni sustav mora biti zaštićen od - nose krute sastojke koji bi mogli oš
smrzavanja dovoljnom visinom nadsloja. tetiti kanal i ugroziti njegovo pravilno 

funkcioniranje
- odnosno vode koje ne odgovaraju propisima 

Članak 66. kvaliteti vode koja se upušta u sustav.

Visina nadsloja ovisna je o dubini smrzavanja 
i dubini koja omogućuje tehnički ispravno Članak 71.
priključenje korisnika sustava javne odvodnje 
(preporučena min. visina nadsloja je 1,2 m). U slučaju da otpadna voda, s građevne čestice 

iz prostora obuhvata ovoga Plana, ne zadovoljava 
jedan od naprijed navedenih uvjeta, potrebno je 

Članak 67. izvršiti prethodno čišćenje otpadnih voda i dovesti ih 
na nivo s karakteristikama koje dopušta upuštanje u 

Brzina tečenja u cijevima ne smije prijeći odvodni sustav.
kritične vrijednosti, odnosno mora biti veća od one pri 
kojoj dolazi do taloženja pri minimalnim protokama, a 
manja od one pri kojoj se cijevi mehanički oštećuju. Članak 72.

Za građevine za čije građenje je prema 
Članak 68. Zakonu o vodama potrebno izdavanje vodopravnih 

uvjeta, obavezno je izdavanje istih.
Minimalni profil kanalizacijskih cjevovoda 

za razdjelni sustav javne odvodnje je 300 mm. 
Izuzetno je dozvoljeno primijeniti cijevi profila 250 
mm.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  2Strana:  282



Članak 73. Članak 78.

To se odnosi na građevine u kojima će Prilikom oblikovanja i uređenja zelenih 
nastajati tehnološke ili druge otpadne vode čija površina u što većoj mjeri zadržati postojeću 
kvaliteta nije u skladu s Pravilnika o graničnim vegetaciju, te ju ugraditi u krajobrazno uređenje, a za 
vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u ozelenjivanje koristiti autohtone biljne vrste.
otpadnim vodama i u skladu s istom donesenom 
Odlukom o odvodnji otpadnih voda.

Članak 79.

Članak 74. U što većoj mjeri potrebno je zadržati 
prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vršiti 

(1) Oborinske vode zbrinjavat će se sustavom tako da se očuva cjelokupan prirodni pejzaž.
otvorenih ili zatvorenih kanala i njihovim upuštanjem 
u prijemnike.

3. MJERE ZAŠTITE KULTURNO
(2) Prije upuštanja nužno je izvršiti prethodno - POVIJESNIH CJELINA
čišćenje od mehaničkih nečistoća, a prema uvjetima 
''Hrvatskih voda''. Recipijenti mogu biti otvoreni Članak 80.
cestovni kanal ili kanali melioracijske odvodnje. 

Na prostoru obuhvata ovoga Plana, prema 
posebnom propisu, nema zaštićenih kulturnih dobara.

2. U V J E T I  U R E Đ E N J A  Z E L E N I H  
POVRŠINA

Članak 81.
Članak 75.

Na prostoru obuhvata ovoga Plana može se 
Na kartografskom prikazu br. 1. u okviru izvesti replika kulturnog dobra ako se ishodi 

javnih zelenih površina označene su zaštitne zelene prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u 
površine (Z) s niskim zelenilom. Prema projektnim Slavonskom Brodu.
rješenjima na ovim površinama moguće je izvoditi 
pješačke površine i parkirališta.

4. GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 76. Članak 82.

U okviru namjene T2 prostor se uređuje Prostor obuhvata ovoga Plana mora biti 
odgovarajućom urbanom opremom. pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta 

otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni 
otpad, te posebne kategorije otpada).

Članak 77.

U  c i l j u  p o b o l j š a n j a  e k o l o š k i h  i  Članak 83.
mikroklimatskih prilika mora se stvoriti kvalitetan 
zeleni sustav na prostoru obuhvata ovoga Plana u Komunalni otpad se prikuplja u propisanim 
obliku mreže drvoreda i tratina koja prožima posudama i predaje ovlaštenom privrednom subjektu 
turističku zonu, te se povezuje s prirodnim područjem na daljnje raspolaganje.
izvan nje.
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Članak 84. Članak 89.

Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti Do vremena izgradnje mreže javne 
na parceli proizvođača na zakonom propisan način do kanalizacije za prihvat otpadnih voda, sve građevine 
trenutka predaje ovlaštenom skupljaču, te vrste otpada na prostoru obuhvata ovoga Plana moraju imati strogo 
ili odvoza do legalnog odlagališta (ili preradu) te vrste nadzirane sustave sabiranja otpadnih voda koje se ne 
otpada. mogu slobodno-bez određenog stupnja pročišćavanja, 

ispuštati u teren ili okolne vodotoke.

Članak 85.
Članak 90.

Opasni otpad i posebne kategorije otpada se 
moraju skladištiti na zakonom propisan način i predati Protupožarna zaštita provodi se kroz 
na daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču osiguranje protupožarnih-vatrogasnih puteva s 
opasnog otpada ili posebnih kategorija otpada. omogućavanjem pristupa svim građanima. Drugu 

mjeru zaštite treba ostvariti kroz izgradnju hidrantske 
protivpožarne mreže prema posebnom propisu.

5. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA
 UTJECAJA NA OKOLIŠ

III. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 86.

Članak 91.
Na prostoru obuhvata ovoga Plana ne mogu 

se obavljati zahvati u prostoru, na površini zemlje, Prostorni plan izrađen je u (6) šest primjeraka 
ispod ili iznad površine zemlje ili graditi građevine koji se imaju smatrati izvornikom, od čega se 1 (jedan) 
koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom zadržava u pismohrani izrađivača.
ugrožavati život, rad i sigurnost ljudi i imovine, 
odnosno vrijednosti čovjekova okoliša ili narušavati Uvid u Plan može se izvršiti na adresi općine 
osnovna obilježja krajobraza. Vrbje, Kralja Tomislava 4,Vrbje,  Jedinstveni upravni 

odjel općine Vrbje.

Članak 87.
Članak 92.

Nepovoljan utjecaj na okoliš sprječava se 
uvjetima korištenja prostora, posebnim mjerama Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po 
utvrđenim u okviru Zakona koji tretiraju predmetnu objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodsko 
problematiku i odredbama ove Odluke. posavske županije“

KLASA: 350-01/09-01/01
Članak 88. URBROJ:2178/19-03-09-11

Vrbje, 21.ožujka 2009.
Zaštita zraka od onečišćenja postići će se 

formiranjem zelenih pojaseva unutar turističke zone.
    PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG
    VIJEĆA:

    Milan Brkanac,v.r.
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3. 1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zbog ostvarivanja zakonom utvrđenih 
Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. obveza vezano za upravljanje i usklađivanje 

Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. aktivnosti operativnih snaga, ljudskih i materijalnih 
174/04. i 79/07.) i članka 26. . Statuta općine Vrpolje resursa, Zapovjedništvo će održavati redovite 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» sastanke u prostorijama općine Vrpolje sa ciljem 
 br. 15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na analize postojećeg stanja i donošenje potrebnih 
svojoj 20. sjednici održanoj 27. 2. 2009. godine smjernica za poboljšanje stanja, razvoja vlastitih 
donijelo je sposobnosti za djelovanje na sprječavanju i 

otklanjanju štetnih posljedica, katastrofa i većih 
S M J E R N I C E nesreća.

Iskazivat će se mogućnost za osiguranje 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i 

i spašavanja na području općine Vrpolje sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih 
u 2009. godini aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja sukladno Planu 

zaštite i spašavanja.

Sukladno razvoju opasnosti, prijetnji i Stožer zaštite i spašavanja čine:
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, 1. Ankica Zmaić, načelnica općine Vrpolje, 
materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i zapovjednik
spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša kao i 2. Nada Funarić, djelatnica Općinske uprave, 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i član
spašavanja (stožer zaštite i spašavanja, vatrogasne 3. Ivica Zmaić, predstavnik Policijske uprave, 
postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja član
za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se 4. Jadranka Čorluka, djelatnica područnog 
bave zaštitom i spašavanjem u okviru redovne ureda za zaštitu i spašavanje, član
djelatnosti) donose se ove Smjernice za organizaciju i 5. Josip Čivić, zapovjednik Vatrogasne 
razvoj sustava za zaštitu u 2009. godini, a koje se zajednice, član
odnose na sljedeće subjekte. 6. dr. Predrag Vučković, predstavnik Doma 

zdravlja, član

OPĆINA  VRPOLJE
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7. Josip Abramović, predstavnik komunalnog - Športsko ribolovna udruga «Klen» Stari 
poduzeća, član Perkovci

8. Josip Ostrogonac, dr. vet. med. predstavnik 
veterinarske službe, član Navedene udruge broje preko 170 aktivnih 

članova koji svojim radom osiguravaju prohodnost 
šumskih putova i upoznati su sa stanjem okolnih 

2. VATROGASTVO vodotokova, te dobro poznaju lokalni teren i mogu biti 
vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i spašavanja. 

Za Vatrogasnu zajednicu općine odnosno Njihov rad se također pomaže iz Proračuna općine 
dobrovoljna vatrogasna društva osigurana su Vrpolje.
financijska sredstva u Proračunu općine Vrpolje u Općina Vrpolje održava redovne kontakte i 
skladu sa zakonskim odrednicama u iznosu od ima vrlo dobre odnose sa Crvenim križem iz 
70.000,00 kuna koja će istima služiti za nabavu Slavonskog Broda za koji se također izdvajaju 
sredstava i opreme prema njihovom planu i programu sredstva iz Općinskog proračuna.
opremanja. Predsjednik Vatrogasne zajednice općine 
Vrpolje je Ivan Novoselović, a zapovjednik je Josip 
Čivić. Predsjednik DVD-a Vrpolje je Stjepan 5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
Abramović, a zapovjednik Josip Čivić. Predsjednik ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM  BAVE U 
DVD-a Čajkovci je Ivan Novoselović, a zapovjednik OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
je Tomislav Perčević.

Općina Vrpolje je osigurala i uspostavila Na području općine Vrpolje nije registrirana 
ormarić s opremom za energetsko i elektroničko niti jedna pravna osoba kojoj bi zaštita i spašavanje 
upravljanje sirenom tip VST 3003 koji ima svoju bili u okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije za 
funkciju, a ove godine će izraditi procjenu ugroženosti distribuciju zemnog plina je Brod-plin d.o.o. iz 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodom 
područje općine Vrpolje za što su osigurana sredstva u provode Đakovački vodovod d.o.o. iz Đakova i 
Proračunu u iznosu 30.000,00 kuna. Vodovod d.o.o. iz Slavonskog Broda. Koncesionar za 

odvoz otpada i ukop pokojnika je Runolist d.o.o. iz 
Vrpolja. Na području općine Vrpolje djeluju 

3. SKLONIŠTA Ambulante opće medicine u vlasništvu dr. Predraga 
Vučkovića i dr. Marije Tečer. Djeluje i Veterinarska 

Na području općine Vrpolje nema skloništa ambulanta Vrpolje u vlasništvu dr. Josipa Ostrogonca. 
osnovne ni dopunske zaštite, već su za sklanjanje ljudi Svi navedeni obnašaju svoju dužnost u okviru 
predviđeni zakloni, a u slučaju neposredne opasnosti redovitog obavljanja radnih zadaća, a između ostalog 
koristit će se putovi evakuacije u skladu s Planom rade i na prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i 
zaštite i spašavanja. materijalnih dobara.

OPĆINSKO VIJEĆE
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA OPĆINE VRPOLJE
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Klasa: 021-05/09-01/1
Od udruga koje su od interesa za zaštitu i Urbroj: 2178/11-01/09-

spašavanje na području općine Vrpolje aktivne su i Vrpolje, 27. 2. 2009.g. 
djeluju:
- Lovna jedinica «Jarebica» Vrpolje Predsjednik Općinskog vijeća:
-  Lovna jedinica «Golub» Čajkovci Mijo Šunić, v.r.
- Lovna jedinica «Srndać» Stari Perkovci
- Lovna udruga «Srna» Vrpolje-Čajkovci-St. 

Perkovci
- Športsko ribolovna udruga «Štuka» Vrpolje
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4. prebivalištem  na području općine Vrpolje i to 
1.000,00 kuna po djetetu što je sukladno važećoj 
Odluci u ukupnom iznosu 30.000,00 kn

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi («N.N.» 
br. 27/01., 59/01., 82/01. i 103/03.i 44/06.) i članka 26. 
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko- b)  Podmirenje troškova stanovanja
posavske županije» broj 15/01. i 22/06.), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 20. sjednici održanoj Podmirenje troškova stanovanja korisnika 
27. 2. 2009. godine donijelo je socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi 

i Odlukom o pomoći za podmirenje, troškova 
P R O G R A M stanovanja korisnika socijalne skrbi. Istom Odlukom 

utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć 
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite kao i oblici pomoći u iznosu do 5.000,00 kuna.

na području općine Vrpolje za
2009. godinu

c) Jednokratne novčane pomoći

Članak 1. Jednokratne novčane pomoći će se 
odobravati u pravilu jednom godišnje, a visina će se 

Ovim Programom se određuje način određivati ovisno o veličini potrebe i drugim 
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, okolnostima u kojim živi podnositelj zahtjeva. 
korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje Općinsko poglavarstvo odlučuje o realizaciji 
prava, te druga pitanja značajna za obavljanje pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 15.000,00 kuna.
djelatnosti socijalne skrbi.

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o 
socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom d) Podmirenje pogrebnih troškova
proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva 
kojima se osiguravaju pomoć za podmirenje troškova U cijelosti će se financirati najnužniji 
stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenim pogrebni troškovi osobama kojima troškove nije 
propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih dužan financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla 
vrsta pomoći. osoba nije prije smrti osigurala sredstva za podmirenje 

troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.), te ako ne 
postoje osobe koje bi morale i  mogle snositi pogrebne 

Članak 2. troškove ,a  prema odluci Poglavarstva u iznosu do 
3.000,00 kuna.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 
na ime čega je u Proračunu općine Vrpolje za 2009. 
godinu izdvojeno 284.000,00 kuna utvrđuju se e) Pomoć u plaćanju komunalne naknade
sljedeći oblici pomoći.

Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od 
obveza plaćanja komunalne naknade oslobođene su 

1. Pomoć samcima i obiteljima osobe koje ispunjavaju uvjete iz iste Odluke.
Od obveze plaćanja komunalne naknade 

Programom socijalne skrbi u Proračunu mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu 
općine Vrpolje osigurana su sredstva u iznosu odobreni od strane Općinskog poglavarstva u iznosu 
155.000,00 kuna za sljedeće namjene: do 10.000,00 kuna.

a)  Pomoć obiteljima za novorođenčad

Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s 
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f) Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za 3. Pomoć učenicima 3. i 4. razreda srednjih 
uzdržavanje škola za troškove prijevoza

Na temelju podataka od Centra za socijalnu Pomoć učenicima 3. i 4. razreda srednjih 
skrb o korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje, škola za troškove prijevoza do škole u Slavonski Brod 
izradit će se Rješenja o ostvarivanju prava na ogrjev. osiguravaju se sredstva u iznosu 50.000,00 kuna

Sredstva za ogrjev osiguravaju se u 
Županijskom proračunu, te nakon dostave popisa 
doznačuju se u Proračun općine Vrpolje koja je krajnji 4. Sufinanciranje rada udruga i 
isplatitelj  korisnicima prava na ogrjev u iznosu do humanitarnih organizacija
70.000,00 kn.

Financijska potpora za rad udruga i 
humanitarnih organizacija u Proračunu općine 

g) Pomoć u plaćanju komunalnog doprinosa Vrpolje za 2009. godinu u skladu s mogućnostima 
općine, putem transfera ili drugog oblika 

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu (reprezentacije i sl.) osigurana su sredstva za rad 
od obveze plaćanja komunalnog doprinosa Udruga:
oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz iste 
Odluke .  Od obveze plaćanja Komunalnog doprinosa a) Crveni križ 3.000,00 kn
mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu b) Udruga slijepih 1.000,00 kn
odobreni od strane Općinskog poglavarstva  u iznosu c) Ostale udruge        20.000,00 kn
do 7.000,00 kuna.

Sredstva će biti raspoređena Odlukom 
Općinskog poglavarstva, a na temelju zahtjeva 

h) Pomoć u plaćanju priključenja na komunalnu (zamolbe).
infrastrukturu

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih 5. Troškovi za rad Ambulante opće medicine 
branitelja od obveze plaćanja naknade za priključenje u Starim Perkovcima
na komunalnu infrastrukturu oslobođene su osobe 
koje ispunjavaju uvjete iz navedenog Zakona, te mogu Za funkcioniranje rada Ambulante opće 
biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu medicine u Starim Perkovcima (zakupnina poslovnog 
odobreni od strane Općinskog poglavarstva u iznosu prostora) u Proračunu općine Vrpolje osiguravaju se 
do 15.000,00 kuna. sredstva u iznosu 15.000,00 kuna.

2. Pomoć studentima 6. Ostali oblici pomoći

U Proračunu općine Vrpolje za 2009. godinu Ovisno o potrebama i mogućnostima općine 
osigurana su sredstva za pomoć studentima Vrpolje pružat će se pomoć za zadovoljavanje 
(studentska pomoć) u iznosu od 40.000,00 kuna. osnovnih životnih potreba vezanih za zdravstvenu 
Općinsko poglavarstvo odlučuje o realizaciji zaštitu, pomoć u traženju zaposlenja socijalno 
pojedinog zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog ugroženim osobama, pomoć u traženju smještaja, 
studenta je 1.000,00 kuna, a odobrava se u pravilu savjetovanje, te drugi oblici pomoći.
jednom tijekom kalendarske godine.

Članak 3.

Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurat 
će se osobama ili udrugama koje imaju prebivalište  na 
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području općine Vrpolje, a u iznimnim slučajevima i s 5.
područja Brodsko-posavske županije.

Na temelju Zakona o financiranju javnih 
Članak 4. potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o 

predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 26. Statuta 
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je općine Vrpolje, («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Poglavarstva općine Vrpolje. županije« br. 15/01. i 22/06.)  Općinsko vijeće na 
svojoj 20. sjednici održanoj 27. 2. 2009. godine 
donijelo

Članak 5.
P  R O G R A M

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 
2009. godine i objavit će se u « Službenom vjesniku javnih potreba u području društvenih djelatnosti
Brodsko-posavske županije « . a koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 

općine Vrpolje za 2009. godinu
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

I KULTURA
Klasa: 021-05/09-01/1
Urbroj: 2178/11-01/09-4 Članak 1.
Vrpolje, 27. 2. 2009.g. 

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 
Predsjednik Općinskog vijeća: 2009. godinu za potrebe kulture 80.000,00 kuna kako 

   Mijo Šunić, v.r. slijedi:

a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE
(nabavka knjižne i ne knjižne građe, materijalni i drugi 
troškovi, djelatnik knjižnice i dr.)
Sredstva su osigurana u iznosu 55.000,00 kuna.

b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na 
području općine Vrpolje
- KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje
- KUD «Ravnica» Stari Perkovci
Sredstva su osigurana u iznosu 25.000,00 kuna
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja 
Proračuna, te po potrebama i aktivnostima ovih 
društava.

II ŠPORT

Članak 2.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 
2009. godinu za potrebe športa i rekreacije130.000,00 
kuna kako slijedi:
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a)  RK Vrpolje -  42.000,00 kuna V          VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE 
b)  Teakwondo klub Vrpolje-  12.000,00 kuna VRPOLJE
c)  NK  «Sloga» Vrpolje -  18.000,00 kuna
d) NK «Mladost» Čajkovci -  18.000,00 kuna Članak 5.
e)  NK «Slavonac»St. Perkovci- 35.000,00 kuna
f) ŠRU «Klen» St. Perkovci-    1.000,00 kuna Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 
g) ŠRU « Štuka» Vrpolje -    1.000,00 kuna 2009. godinu 70.000,00 kn za Vatrogasnu zajednicu 
h) Šah klub Čajkovci           -    1.500,00 kuna općine Vrpolje (VZO).
i)  Šah klub Vrpolje              -   1.500,00 kuna Sredstva  će se trošiti prema mogućnostima 

punjenja Proračuna , odnosno po potrebi korisnika.
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima 

punjenja Proračuna, te po potrebama i aktivnostima.
Članak 6.

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ Ukupna potrebna sredstva  za realizaciju 
Programa javnih potreba na području društvenih 

Članak 3. djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 
Proračunu općine Vrpolje za 2009. godinu iznose 

a) Predškolski odgoj  mala škola 389.400,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro 
račun ili podizanjem reprezentacije, odnosno 

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za potrošnog materijala, te usluge prijevoza.
2009. godinu za potrebe predškolskog odgoja  male 
škole 104.400,00 kuna.

Predškolski odgoj  mala škola organizirana je Članak 7.
u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci, 
temeljem Ugovora s Dječjim vrtićima iz Slavonskog Provođenje ovog Programa u nadležnosti je 
Broda. Poglavarstva općine Vrpolje.

b) Školski odgoj Članak 8.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za Ovaj Program primjenjuje se od 1.siječnja 
2009. godinu za potrebe školskog odgoja 10.000,00 2009. godine i objavit će se u « Službenom vjesniku 
kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje. Brodsko-posavska  županije».

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima 
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE
                                                                           

IV VJERSKE ZAJEDNICE Klasa :021-05/09-01/1
Članak 4. Urbroj :2178/11-01/09-1

Vrpolje , 27. 2. 2009.g 
Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 

2009. godinu 5.000,00 kuna kako slijedi: Predsjednik Općinskog vijeća :
 Mijo Šunić, v.r.

a) Crkva Sv. Ane u Starim Perkovcima  Župni 
ured Donji Andrijevci  5.000,00 kn

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima 
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika.
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6. infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 
1. ovog Programa.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03  
pročišćeni tekst, 82/04 i 110-04- Uredba i 178/04 .) i Članak 4.
članak 26. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» br. 15/01. i 22/06.), U 2009. godini održavanje komunalne 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 20. sjednici infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 
održanoj 27. 2.  2009. godine donijelo je Vrpolje obuhvaća:

P R O G R A M 1. Odvodnja atmosferskih voda

održavanja komunalne infrastrukture - pročišćavanje kanala i postavljanje cijevi uz 
na području općine Vrpolje za 2009. godinu nerazvrstane ceste na  području cijele općine 

po potrebi
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

Članak 1. iznosu od 30.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i Proračuna općine. 

Ovim Programom određuje se održavanje 
komunalne infrastrukture u 2009. godini na području 
općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22. 2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su: na čišćenje javnih površina 

- odvodnja atmosferskih voda, - čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred 

čišćenje javnih površina, zgrade općine i parkovima u općini Vrpolje.
- održavanje javnih površina, Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 
- održavanje nerazvrstanih cesta, iznosu od 30.000,00 kuna, a financirat će se iz 
- održavanje groblja i sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.
- javne rasvjete.

3. Održavanje javnih površina
Članak 2.

- nabavka i popravak klupa za parkove
Programom iz članka 1. ovog Programa - nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima

utvrđuje se: - nabavka kanti za otpatke
- nabavka i postavljanje prometnih znakova

- opseg i opis poslova održavanja s procjenom 
pojedinih troškova po djelatnostima, Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za iznosu od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz 
ostvarivanje Programa s naznakom izvora sredstava komunalne naknade Proračuna općine .
financiranja.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 3. - nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim 

agregatom na području općine Vrpolje, te 
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu nasipanje poljskih puteva

u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 
financiranja donosi Program održavanja komunalne 80.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
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komunalne naknade i prihoda od zakupa i korištenja OPĆINSKO VIJEĆE
državnog poljoprivrednog zemljišta. OPĆINE  VRPOLJE

Klasa: 021-05/08-01/1
5. Održavanje groblja Urbroj: 2178/11-01/09-1

Vrpolje, 27. 2. 2009.g. 
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz 

smeća s groblja Predsjednik Općinskog vijeća:
Mijo Šunić, v.r.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 
70.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade.

6.  Javna rasvjeta 7.

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i 
poboljšanje ulične rasvjete na području Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 
općine Vrpolje  40.000,00 kuna komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu  26/03.  pročišćeni tekst, 82/04 , 110/04 i 178/04.), te 
270.000,00 kuna. članka 26. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki Brodsko-posavske županije» broj 15/01 i22/06.), 
predviđaju se u ukupnom iznosu od 310.000,00 kuna, Općinsko vijeće općine Vrpolje na 20. sjednici 
a financirat će se iz komunalne naknade i sredstvima održanoj 29. 2.  2009. godine, donijelo je
Proračuna.

P R O G R A M

Članak 5.   gradnje objekata i uređaja komunalne
      infrastrukture u općini Vrpolje 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u za 2009. godinu
članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 
545.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema 
dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade I  OPĆE ODREDBE
prihoda od zakupa i korištenja državnog 
poljoprivrednog zemljišta, sredstva od ukopa Članak 1.
pokojnika i sredstvima Proračuna općine Vrpolje

Ovim Programom određuje se izgradnja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te 

Članak 6. nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2009. 
godinu, a odnosi se na:

Ovaj Program  primjenjuje se od 1. siječnja 
2009. godine i objavit će se u « Službenom vjesniku - javne površine
Brodsko-posavske županije «. - nerazvrstane ceste

- groblja i krematorije
- javnu rasvjetu
- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje voda
- komunalnu infrastrukturu za poduzetničku 

zonu
- objekti školstva i zdravstva
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- objekti vjerskih zajednica Ukupno: 300.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 

Ovim Programom određuje se opis poslova s od 300.000,00 kn iz sredstava Proračuna općine 
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te Vrpolje i različitih donacija .
za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom 
izvora financiranja. V JAVNA RASVJETA

Članak 5.
II GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2. a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u 
naselju Vrpolje .

a) Izgradnja nogostupa u Vrpolju 
Ukupno: 1.500.000,00 kuna  

Ukupno: 2.000,00 kn Rok izgradnje : studeni 2008. g.
Potrebna financijska sredstva u iznosu od Potrebna financijska sredstva u iznosu od 
2.000.000,00 kn osigurat će se iz : 1.500.000,00 kuna  osigurat će se i to:
1.800.000,00 kuna iz Programa EIB II i 200.000,00 kn 750.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja, 
iz  Općinskog proračuna šumarstva i vodnog gospodarstva, 380.000,00 kuna iz 

Županijskog proračuna , 270.000,00 kuna iz Fonda za 
b)   Izgradnja Kružnog toka u Vrpolju na Trgu dr. zaštitu okoliša i 100.000,00 kuna iz Općinskog 

Franje Tuđmana proračuna.

Ukupno :  3.000,000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA 
od 2.800.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih cesta i OPSKRBU  PITKOM VODOM
200.000,00 iz sredstava Proračuna općine Vrpolje.

Članak 6.

III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA a) Izgradnja - produžetak vodovodne mreže u 
Starim Perkovcima

Članak 3.
Ukupno: 50.000,00 kuna

a) Izgradnja nerazvrstane ceste u naselju  Potrebna financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 
Vrpolje kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna

Ukupno: 50.000,00 kn
VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu  ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
od 50.000,00 kn i to iz sredstava Proračuna općine OTPADNIH VODA- KANALIZACIJA
Vrpolje . 

Članak 7.

IV GRAĐENJE GROBLJA - Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju 
Vrpolje i izrada dokumentacije za Čajkovce i Stare 

Članak 4. Perkovce

a) Izgradnja Mrtvačnice na groblju u Starim Ukupno: 2.100.000,00 kn
Perkovcima  Potrebna financijska sredstva u iznosu od 

2.100.000,00 kn osigurat će se i to:600.000,00 iz 
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Fonda za regionalni razvoj , 1.000.000,00 kuna iz c)   Uređenje Crkve Svete Ane u Starim 
Hrvatskih voda, 400.000,00 kuna iz Županijskog Perkovcima
proračuna i 100.000,00 kuna iz Proračuna općine 
Vrpolje Ukupno : 40.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 
VIII    KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA 40.000,00 kuna  iz Općinskog proračuna.

P O D U Z E T N I Č K U  Z O N U  U   
POSLOVNU ZONU «VAŠARIŠTE» U 
VRPOLJU X    IZGRADNJA OBJEKATA ZA

 ŠKOLSTVO I ZDRAVSTVO 
Članak 8.

Članak 10.
Izgradnja komunalne infrastrukture i izrada 

projektne dokumentacije za Poslovnu zonu a)   Izgradnja Ambulante  opće medicine u Starim 
«Vašarište» u naselju Vrpolje. Perkovcima s pratećim sadržajima

Ukupno : 200.000,00 kn Ukupno : 1.300.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 1.300.000,00 osigurat će se i to : 1.170.000,00 kn iz 
200.000,00 kuna i to : 150.000,00 kn iz Ministarstva sredstava Programa EIB II i  130.000,00 kn iz 
gospodarstva , 50.000,00 kn iz Županijskog proračuna Općinskog proračuna .

IX   GRAĐENJE UREĐENJE  I SANACIJA  XI GRAĐENJE  UREĐENJE I
OBJEKATA VJERSKIH  ZAJEDNICA                   REKONSTRUKCIJA DOMOVA

 KULTURE
Članak 9. 

Članak 11.
a)   Rekonstrukcija  uređenje Crkve Rođenja Sv. 

Ivana Krstitelja u Vrpolju a) Rekonstrukcija  uređenje Doma kulture « 
Stjepan Radić» - Zgrade općine u   Vrpolju

Ukupno : 300.000,00 kn
 Ukupno: 1.150.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.100.000,00 
300.000,00 kuna i to :250.000,00 kn iz Ministarstva kn osigurat će se i to: 500.000,00 kn iz Ministarstva 
kulture i 50.000,00 kn iz Županijskog proračuna. poljoprivrede i ruralnog razvoja, 500.000,00 kn iz 

Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
b)   Rekonstrukcija  uređenje Crkve Svetog gospodarstva i 250.000,00 kn iz Općinskog proračuna 

Matije Apostola u Čajkovcima i raznih donacija.

Ukupno : 270.000,00 kn b) Rekonstrukcija  uređenje Doma kulture u 
Potrebna financijska sredstva osigurat će se  u iznosu Čajkovcima
od 270.000,00 kuna i to : 150.000,00 kn iz 
Ministarstva kulture i 40.000,00 iz Županijskog  Ukupno: 100.000,00 kn
proračuna i 80.000,00 kn iz Općinskog proračuna. Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 

100.000,00 kuna iz Općinskog proračuna.
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c) Uređenje Doma kulture u St. Perkovcima. 8.

Ukupno: 100.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu Na temelju članka 38. Statuta općine Vrpolje 
100.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 

15/01. i 22/06.), Općinsko poglavarstvo općine 
Vrpolje na svojoj 48. sjednici održanoj 27. veljače 

Članak 12. 2009. godine donijelo je

Sredstva iz točke 2.3.4.5.6.7.8.9.10. i 11. Z A K L J U Č A K
ovog  Programa raspoređuju se i troše za pojedine 
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda . o financijskoj konsolidaciji društva

Sušionica d.o.o. Vrpolje

Članak 13.
Članak 1.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. 1.2009. 
godine i bit će objavljen u « Službenom vjesniku Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje 
Brodsko-posavske županije» . suglasno je da se u društvu Sušionica d.o.o. Vrpolje 
 provede financijska konsolidacija u kojoj sudjeluju 

OPĆINSKO VIJEĆE vjerovnici i vlasnici udjela.
OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 021-05/09-01/1 Članak 2.
Urbroj : 2178/11-01/09-1
Vrpolje, 27. 2. 2009.g. Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje 

suglasno je da se konsolidacija provede pretvaranjem 
Predsjednik Općinskog vijeća : potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu Društva za 

 Mijo Šunić, v.r. Ministarstvo financija, Hrvatski fond za privatizaciju, 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski 
zavod za mirovinsko osiguranje.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje 
suglasno je da općina Vrpolje svoja potraživanja na 
osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta i 
komunalne naknade u ukupnom iznosu od 50.376,00 
kuna otpiše, a sve zaključno na dan 31. prosinca 2008. 
godine.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje 
preporučuje i svim drugim lokalnim jedinicama i 
državnim institucijama da svoja potraživanja od 
Društva otpišu.
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Članak 5. OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje 
suglasno je da u novom temeljnom kapitalu učestvuje Klasa: 022-05/09-02/4
s udjelom koji je vrijedan 393.844,55 kuna ili 1,33%. Urbroj: 2178/11-01/09-1

Vrpolje, 27. veljače 2009.g. 

Članak 6. Predsjednik Općinskog poglavarstva:
Ankica Zmaić, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije».
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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


