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sufinanciranja  obrane  od  tuče  na  20. Odluka  o  dodjeli  financijske  
području  Brodsko-posavske  pomoći  Martinu  Drkeliću  iz  
županije  u  2007.  godini  ................ Slavonskog  Šamca,  Mostogradnja  

9. Zaključak  o  potvrđivanju  izbora  13  ...................................................
zapovjednika  vatrogasne  postrojbe  21. Odluka  o  dodjeli  financijskih  
DVD  Slavonski  Šamac - Kruševica sredstava  KUD-u  "Tamburica"  

10. Odluka  o  kupnji  kompjutora  za  Slavonski  Šamac  ...........................
potrebe općine  Slavonski  Šamac  ... 22. Odluka  o  dodjeli  financijskih  

11. Odluka  o  dodjeli  financijskih  s reds tava  NK  "Graničar"  
sredstava  RKT  Župnom  uredu  Slavonski  Šamac  ...........................
Rođenja  BDM  u  Kruševici  ........... 23. Odluka  o  dodjeli  jednokratne  

12. Odluka  o  izdavanju  500,00 kn  za  pomoći  Mariji  Mujić  iz  
kupnju  potrebnog didaktičkog  Kruševice,  I. Gundulića  1  ..............
materijala  i  uredskog  materijala  za  24. Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  
potrebe  "Male  škole"  .................... Odluke  o  grobljima  ("Službeni  

13. Odluka  o  kupnji  stolica  za  v j e s n i k   B r o d s k o - p o s a v s k e  
prostoriju  Vijećnice  u  općini  županije"  br. 2/99)  .........................
Slavonski  Šamac  ........................... 25. Odluka  o  obavljanju  komunalne  

14. Odluka  o  kupnji  telefax-printera  d j e l a t n o s t i   o d v o d n j e   i   
za  potrebe  općine  Slavonski  pročišćavanja  otpadnih  voda  .........
Šamac  ............................................ 26. Program  gradnje  objekata  

15. Odluka  o  dodjeli  financijskih  komunalne  infrastrukture  u  općini  
sredstava  KUD-u  "Šokadija"  Slavonski  Šamac  za  2007.  godinu
Kruševica  ....................................... 27. Program  održavanja  komunalne  

16. Zaključak  kao  odgovor  na  infrastrukture  za  djelatnosti  iz  čl.  
zahtjeve  stanara  Kolodvorske  22.  Zakona  o  komunalnom  
ulice  u  Kruševici  ........................... gospodarstvu  u  2007.  godini  ........

17. Odluka  o  dodjeli  financijskih  28. Odluka  o  usvajanju  Izvješća  
sredstava  KUD-u  "Tamburica"  Inventurne  komisije  o  popisu  
Slavonski  Šamac  ........................... imovine  općine  Slavonski  Šamac  

18. Odluka  o  dodjeli  financijskih  sa  stanjem  31. 12. 2006.  godine  ....
sredstava  NK  "Graničar"-u  
Slavonski  Šamac  ...........................

19. Odluka  o  kupnji  dječjih  rekvizita  
za  potrebe  ulice  "Mostogradnja"  u  
Slavonskom  Šamcu  .......................

465

466

467

467

468

468

469

469

470

471

471

472

472

473

474

474

475

475

476

478

480



- akti  Poglavarstva: 250.000,00 kuna  bespovratnih  sredstava

2) Općina  Okučani - Izgradnja  vodoopskrbne  
36. mreže  naselja  Cage - prosječna  ocjena  

11,09  (9,64+PPDS) - predlaže  se  
o d o b r a v a n j e   3 0 0 . 1 2 0 , 0 0  k u n a   

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  bespovratnih  sredstava
i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01.  i  129/05.)  i  članka  45.  Statuta  3) Općina  Gornji  Bogićevci - Odvodnja  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  otpadnih  voda  naselja  Gornji  Bogićevci - 
Brodsko-posavske  županije"  br.  09/06. - prosječna  ocjena  10,93  (9,50+PPSD) - 
pročišćeni  tekst),  te  sukladno  točki  5.  Uputa  za  predlaže  se  odobravanje  250.000,00 kuna  
vrednovanje  i  rangiranje  projekata  Fonda  za  bespovratnih  sredstava
regionalni  razvoj  Republike  Hrvatske,  Županijsko  
poglavarstvo  je  na  41.  sjednici  održanoj  27.  4) Općina  Vrbje - Izgradnja  vodovodne  
ožujka  2007.  godine,  donijelo mreže  na  području  općine  Vrbje - 

prosječna  ocjena  10,84  (9,43+PPDS) - 
ODLUKU predlaže  se  odobravanje  200.000,00 kuna  

bespovratnih  sredstava
o  utvrđivanju  rang  liste projekata  Brodsko-

posavske  županije  koji  će  se  financirati  5) O p ć i n a   O p r i s a v c i  -  I z g r a d n j a   
sredstvima  Fonda  za  regionalni  razvoj  RH  u  vodoopskrbnog  sustava  na  području  

2007.  godini naselja  Oprisavci - prosječna  ocjena  10,84  
(9,43+PPDS) - predlaže  se  odobravanje  
200.000,00 kuna  bespovratnih  sredstava

I.
6) Općina  Klakar - Odvodnja  i  pročišćavanje  

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  rang  lista  otpadnih  voda  općine  Klakar - prosječna  
projekata  Brodsko-posavske  županije  koji  će  se  ocjena  10,84  (9,43+PPDS) - predlaže  se  
fianncirati  sredstvima  Fonda  za  regionalni  razvoj  o d o b r a v a n j e   2 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k u n a   
RH  u  2007.  godini,  i  to  kako  slijedi: bespovratnih  sredstava

1) Općina  Stara  Gradiška - Odvodnja  i  7) Općina  Vrpolje - Odvodnja  otpadnih  voda  
pročišćavanje  otpadnih  voda  naselja  općine  Vrpolje - prosječna  ocjena  9,79 - 
Donji  Varoš,  Stara  Gradiška,  Uskoci  i  predlaže  se  odobravanje  250.000,00 kuna  
Gornji  Varoš - prosječna  ocjena  11,17  bespovratnih  sredstava
(9,71+PPDS) - predlaže  se  odobravanje  
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8) Općina  Nova  Kapela - Izgradnja  sustava  predlaže  se  odobravanje  150.000,00 kuna  
vodoopskrbe  općine  Nova  Kapela - bespovratnih  sredstava
prosječna  ocjena  9,79 - predlaže  se  
o d o b r a v a n j e   2 5 0 . 0 0 0 , 0 0  k u n a   17) Općina  Oriovac - Izgradnja  odvodnog  
bespovratnih  sredstava sustava  otpadnih  i  oborinskih  voda  

općine  Oriovac  (I. etapa) - prosječna  
9) Općina  Gornja  Vrba - Transportno-spojni  ocjena  9,44  (8,21+PPDS) - projekt  u  

cjevovod  Gornja  Vrba - Donja  Vrba  i  rezervi  (financirat  će  se  eventualnim  
distributivna  vodovodna  mreža  naselja  dodatnim  sredstvima  Fonda)
Donja  Vrba - prosječna  ocjena  9,71 - 
predlaže  se  odobravanje  200.000,00 kuna  18) Općina  Sibinj - Vodovod  Sibinj - projekt  
bespovratnih  sredstava nije  ocijenjen  zbog  nepostojanja  gotovo  

nikakve  dokumentacije
10) Općina  Rešetari - Izgradnja  sustava  

odvodnje  na  području  naselja  Rešetari - 
prosječna  ocjena  9,71 - predlaže  se  II.
o d o b r a v a n j e   2 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k u n a   
bespovratnih  sredstava Za  provedbu  ove  Odluke,  odnosno  

dostavu  sve  potrebne  dokumentacije  Fondu  za  
11) O p ć i n a   B u k o v l j e  -  I z g r a d n j a   regioanlni  razvoj  Republike  Hrvatske  radi  

kanalizacijskog  sustava  naselja  Bukovlje  financiranja  navedenih  projekata,  zadužuje  se  
i  Vranovci - prosječna  ocjena  9,71 - Upravni  odjel  za  gospodarstvo  Brodsko-posavske  
predlaže  se  odobravanje  200.000,00 kuna  županije.
bespovratnih  sredstava

12) Općina  Slavonski  Šamac - Gradnja  III.
kolnika  ulice  Kralja  Tomislava  u  
Kruševici - prosječna  ocjena  9,69  Predlaže  se  Fondu  za  regionalni  razvoj  
(8,43+PPDS) - predlaže  se  odobravanje  RH  da  se  predloženi  projekti  rangirani  unutar  i  
181.658,00 kuna  bespovratnih  sredstava izvan  kvote  financiraju  u  što  većem  iznosu,  te  da  

se  sukladno  mogućnostima  Fonda,  poveća  
13) Općina  Garčin - Modernizacija  kolnika  ukupan  iznos  sredstava  namijenjen  za  Brodsko-

cesta  u  naselju  Klokočevik - prosječna  posavsku  županiju.
ocjena  9,64 - predlaže  se  odobravanje  
200.000,00 kuna  bespovratnih  sredstava

IV.
14) Općina  Davor - Modernizacija  ulice  

Vladimira  Nazora  u  Davoru - prosječna  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
ocjena  9,64 - predlaže  se  odobravanje  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  
200.000,00  kuna  bespovratnih  sredstava vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

15) Općina  Donji  Andrijevci - Modernizacija  Klasa  :  402-01/07-01/1
lokalnih  cesta  u  Donjim  Andrijevcima - Urbroj:  2178/1-02/07-1
prosječna  ocjena  9,57 - predlaže  se  Slavonski  Brod,  27.  ožujka  2007.
o d o b r a v a n j e   1 5 0 . 0 0 0 , 0 0  k u n a   
bespovratnih  sredstava               Predsjednik  Poglavarstva

Šimo  Đurđević, prof., v.r.
16) Općina  Brodski  Stupnik - Izgradnja  

nerazvrstanih  cesta  na  području  općine  
Brodski  Stupnik - prosječna  ocjena 9,57 - 
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37. Članak  1.

Ovom  Odlukom  raspoređuju  se  sredstva  
Temeljem  točke  VI.  stavak  3.  Odluke  o  za  financiranje  decentraliziranih  funkcija  u  

minimalnim  financijskim  standardima  za  zdravstvu  na  području  Brodsko-posavske  
decentralizirane  funkcije  za  zdravstvene  ustanove  županije,  koja  su  utvrđena  Odlukom  o  
u  2007.  godini  ("Narodne  novine"  143/06.),  a  u  minimalnim  financijskim  standardima  za  
svezi  članka  7.  Odluke  o  kriterijima  i  mjerilima,  decentralizirane  funkcije  za  zdravstvene  ustanove  
te  načinu  financiranja  decentraliziranih  funkcija  u  u  2007.  godini  ("Narodne  novine"  143/06.).
zdravstvu  u  2007.  na  području  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"   br.  3/07.)  i  čl.  45.  Statuta  Brodsko- Članak  2.
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst),  Sredstva  u  iznosu  od  17.204.862,00 kn  
Županijsko  poglavarstvo  na  41.  sjednici  održanoj  raspoređuju  se  zdravstvenim  ustanovama  prema  
27.  ožujka  2007.  godine,  donijelo  je kriterijima  i  mjerilima  utvrđenim  Odlukom  o  

kriterijima  i  mjerilima,  te  načinu  financiranja  
ODLUKU decentraliziranih  funkcija  u  zdravstvu  u  2007.  na  

području  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  
o  rasporedu sredstava  za  decentralizirane  vjesnik  Brodsko-posavske  županije" br.  3/07.),  
funkcije  u  zdravstvu  između  zdravstvenih  kako  slijedi:

ustanova  Brodsko-posavske županije  
u  2007.  godini

Zdravstvena  ustanova

Opća  bolnica  "Dr.  Josip  Benčević"
Slavonski  Brod

Opća  bolnica  Nova  Gradiška

Dom  zdravlja  Slavonski  Brod

Dom  zdravlja  "Dr.  Andrija  Štampar"
Nova  Gradiška

Zavod  za  javno  zdravstvo
Brodsko-posavske  županije

UKUPNO:

Investicijsko
i  tekuće

održavanje

0,00

0,00

915.000,00

225.000,00

0,00

1.140.000,00

Investicijsko
održavanje

10.066.486,00

3.511.200,00

1.116.176,00

945.400,00

425.600,00

16.064.862,00

Ukupno

10.066.486,00

3.511.200,00

2.031.176,00

1.170.400,00

425.600,00

17.204.862,00
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Članak  3. potrebe  donijeti  Odluku  o  prenamjeni  Popisa  
prioriteta  po  pojedinim  zdravstvenim  ustanovama  

Sredstva  iz  članka  2.  ove  Odluke  koristit  u  okviru  planiranog  iznosa  utvrđenog  ovom  
će  se  za  investicijsko  ulaganje,  investicijsko  i  Odlukom  i  zatražiti  suglasnost  Ministarstva  
tekuće  održavanje  zdravstvenih  ustanova,  te  za  zdravstva  i  socijalne  skrbi  na  izmjene  Popisa  
informatizaciju  zdravstvene  djelatnosti,  a  prema  prioriteta.
Popisu  prioriteta  za  koji  je  dobivena  suglasnost  
Ministarstva  zdravstva  i  socijalne  skrbi  
(Suglasnost  na  popis  prioriteta  za  raspored  Članak  7.
dodjeljenih  sredstava  između  zdravstvenih  
ustanova  u  vlasništvu  Brodsko-posavske  županije  
u  2007. g.,  klasa:404-05/06-01/15,  urbroj:534-07-
01-02/4-07-77  od  13.  veljače  2007.  godine).

Članak  4.

Navedena  sredstva  ostvaruju  se  iz  
dodatnog  udjela  poreza  na  dohodak  (3,2%)  i  
Državnog  proračuna  (pozicija  pomoći  izravnanja  
za  decentralizirane  funkcije)  i  mogu  se  koristiti  
isključivo  za  namjene  navedene  u  članku  1.  ove  
Odluke,  te  do  iznosa  navedenog  u  članku  2.  iste.

Članak  5.

Radi  postizanja  racionalnosti  i  veće  
ekonomičnosti  korištenja  iznosa  sredstava  
navedenih  u  članku  1.  Ministarstvo  zdravstva  i  
socijalne  skrbi  provest  će  postupak  objedinjene  
nabave  za  istovrsnu  nabavu  prema  popisu  
prioriteta  svih  županija.  Ministarstvo  zdravstva  i  
socijalne  skrbi  imenovat  će  Povjerenstvo  za  
objedinjenu  nabavu  prema  Vladi  Republike  
Hrvatske.  U  Povjerenstvo  za  objedinjenu  nabavu  
imenuju  se  predstavnici  županija,  odnosno  grada  
Zagreba  za  koje  se  provodi  objedinjena  nabava.  
Oprema  koja  se  nabavlja  kroz  objedinjenu  
nabavu  nije  predmet  suglasnosti  Ministarstva  
zdravstva  i  socijalne  skrbi  iz  članka  3.  ove  
Odluke.  Uštede  sredstava  koje  se  ostvare  
postupkom  objedinjene  nabave  ostaju  na  
raspolaganju  zdraavstvenoj  ustanovi  za  koju  je  
oprema  nabavljena.

Članak  6.

Županijsko  poglavarstvo  će  u  slučaju  

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

Klasa  :  500-01/07-01/9
Urbroj:  2178/1-02/07-1
Slavonski  Brod,  27.  ožujka  2007.

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

38.

Temeljem  članka  14.  Zakona  o  otpadu  
("Narodne  novine"  br.  178/04.  i  111/06.)  i  
Strategije  gospodarenja  otpadom  Republike  
Hrvatske  ("Narodne  novine"  br.  130/05),  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  41.  sjednici  
održanoj  27.  ožujka  2007.  godine,  donijelo

ODLUKU

o  određivanju  lokacije  za  Županijski  centar  
za  gospodarenje  otpadom

I.

Lokacija  "Šagulje"  grada  Nova  Gradiška  
se  određuje  za  lokaciju  Centra  za  gospodarenje  
otpadom  Brodsko-posavske  županije.
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II. IV.

Izbor  lokacije  "Šagulje"  za  Županijski  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
centar  za  gospodarenje  otpadom,  ne  isključuje  nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
mogućnost  uspostave  i  drugog  centra  za  Brodsko-posavske  županije".
gospodarenje  otpadom,  kada  se  za  to  ostvare  
uvjeti,  a  sve  u  skladu  s  Prostornim  planom  Klasa  :  351-01/07-01/1
Brodsko-posavske  županije. Urbroj:  2178/1-02/07-1

Slavonski  Brod,  27.  ožujka  2007.

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

Zadužuje  se  Upravni  odjel  za  
graditeljstvo,  zaštitu  okoliša  i  infrastrukturu  da  
prilikom  izrade  Plana  gospodarenja  otpadom  
Brodsko-posavske  županije  lokaciju  "Šagulje"  
grada  Nova  Gradiška  koristi  kao  budući  
Županijski  centar  za  gospodarenje  otpadom.
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3. II.

Ovaj  Zaključak  objavit  će se u  
Na  temelju  članka  124.  Zakona  o  "Službenom  vjesniku Brodsko-posavske  

proračunu  ("NN"  broj  96/03.)  i  članka  29.  županije".
Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  10/01.  i  OPĆINSKO  VIJEĆE
6/04.),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK
na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  26.  ožujka  2007.  
godine,  donosi Klasa  :  400-05/07-01/01

Urbroj:  2178/03-02-07-5
ZAKLJUČAK Brodski  Stupnik,  26.  ožujka  2007.  godine

o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Proračuna      Predsjednik
općine  Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu Općinskog vijeća

  Mijo  Jurišić, v.r.

I.

Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  
usvaja  Izvješće  o  izvršenju  Proračuna  općine  
Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu.

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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4. Članak  3.

Ostvarenje  Proračuna  općine  Brodski  
Na  temelju  članka  128.  i  130.  Zakona  o  Stupnik  za  razdoblje  siječanj - prosinac  2006.  

proračunu  ("NN"  broj  96/03.)  i  članka  29.  godine  bilo  je,  kako  slijedi:
Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  Ukupni  prihodi  i  primici  ostvareni  su  u  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  10/01.  i  svoti  od  4.118.768,14 kuna  što  predstavlja  
6/04.),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  101,65%  godišnjeg  planiranog  iznosa.
na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  26.  ožujka  2007.  Ukupni  planirani  rashodi  i  izdaci  izvršeni  
godine,  donijelo  je su  u  svoti  od  3.507.101,58 kuna  što  predstavlja  

78,79%  godišnjeg  plana.
GODIŠNJI Razlika  između  ostvarenih  prihoda  i  

izvršenih  izdataka  Proračuna  općine  Brodski  
obračun  Proračuna  općine  Brodski  Stupnik Stupnik  za  2006.  godinu  iznosi  611.666,56 kuna  

za  2006.  godinu što  predstavlja  pozitivan  financijski  rezultat,  
odnosno  višak  prihoda  nad  rashodima.

Preneseni  višak  iz  prethodnih  godina  
Članak  1. iznosi  399.238,77 kuna,  što  zajedno  s  viškom  

prihoda  tekuće  godine  čini  ukupan  višak  prihoda  
Godišnji  obračun  Proračuna  općine  u  iznosu  od  1.010.905,33 kune.

Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu  sastoji  se  od:

Račun  prihoda  i  rashoda Članak  4.
Prihodi  poslovanja 3.866.496,77
Prihodi  od  prodaje Izvješće  o  ostvarenim  prihodima  i   
nefinancijske  imovine    252.271,37 izvršenim  izdacima  Proračuna  općine  Brodski  
Ukupni  prihodi: 4.118.768,14 Stupnik  za  razdoblje  siječanj - prosinac  2006.  
Rashodi  poslovanja 1.501.046,30 godine  po  vrstama  prihoda  i  primitaka,  odnosno  
Rashodi  za rashoda  i  izdataka,  te  po  ekonomskoj,  
nefinancijsku  imovinu 2.006.055,28 organizacijskoj  i  funkcijskoj  klasifikaciji  sastavni  
Ukupni  rashodi 3.507.101,58 su  dio  Godišnjeg  obračuna  Proračuna.
Razlika - Višak / Manjak    611.666,56

Rezultat  iz  prethodne  godine Članak  5.
Višak  prihoda    399.238,77

Ovaj  Godišnji  obračun  Proračuna  općine  
Račun  zaduživanja / Financiranja Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu  objavit  će  se  u  
Primici  od  nefinancijske  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
imovine  i  zaduživanja 0,00 županije".
Izdaci  za  nefinancijsku
imovinu  i  otplate  zajmova 0,00
Neto  zaduživanje / Financiranje  1.010.905,33

Članak  2.

Za  2006.  godinu  utvrđen  je  višak  prihoda  
i  primitaka  u  iznosu  od  1.010.905,33 kuna  
uključujući  i  preneseni  višak  iz  2005.  godine  u  
iznosu  od  399.238,77  kuna.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-05/07-01/01
Urbroj:  2178/03-02-07-5
Brodski  Stupnik,  26.  ožujka  2007.  godine

     Predsjednik
Općinskog vijeća
  Mijo  Jurišić, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  7Strana:  358



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2006.GODINU -OPĆI DIO

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  359Broj:  7



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  7Strana:  360



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  361Broj:  7



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  7Strana:  362



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  363Broj:  7



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2006.GODINU-POSEBNI DIO

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  7Strana:  364



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  365Broj:  7



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  7Strana:  366



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  367Broj:  7



5.

Na  temelju  stavka  5.  članka  30.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  ("NN"  broj  26/03.-
pročišćeni  tekst,  82/04.  i  110/04.-Uredbe)  i  članka  29.  Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  10/01.  i  6/04.),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  
svojoj  12.  sjednici  održanoj  26.  ožujka  2007.  godine,  donosi

IZVJEŠĆE

o  izvršenju  Programa  građenja  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture
na  području  općine  Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu

I.

Programom  građenja  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na  području  općine  Brodski  
Stupnik  u  2006.  godini  ostvareno  je  1.322.912,15 kuna  kako  slijedi:
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II.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-05/07-01/01
Urbroj:2178/03-02-07-6    Predsjednik
Brodski  stupnik,  26.  ožujka  2007.  godine Mijo  Jurišić, v.r.
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6.

Na  temelju   članka  29. Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  10/01.  i  6/04.),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  
26.  ožujka  2007.  godine,  donosi

IZVJEŠĆE

o  izvršenju  Programa  tekućeg  i  investicijskog  održavanja  građevinskih  objekata  u  vlasništvu
općine  Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu

I.

Programom  tekućeg  i  investicijskog  održavanja  građevinskih  objekata  u  vlasništvu  općine  
Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu  ostvareno  je  kako  slijedi:

II.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-05/07-01/01
Urbroj:2178/03-02-07-7    Predsjednik
Brodski  stupnik,  26.  ožujka  2007.  godine Mijo  Jurišić, v.r.
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7.

Na  temelju   stavka  4.  članka  28.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  ("NN"  broj  26/03-
pročišćeni  tekst,  82/04.  i  110/04.-Uredbe)  i  članka  29. Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  10/01.  i  6/04.),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  
svojoj  12.  sjednici  održanoj  26.  ožujka  2007.  godine,  donosi

IZVJEŠĆE

o  izvršenju  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  iz  čl.  22  ZKG-a
na  području  općine  Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu

I.

Programom  održavanja  komunalne  infrastrukture  iz  čl.  22.  ZKG-a  na  području  općine  Brodski  
Stupnik  za  2006.  godinu  realizirano  je:

II.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-05/07-01/01
Urbroj:2178/03-02-07-8    Predsjednik
Brodski  stupnik,  26.  ožujka  2007.  godine Mijo  Jurišić, v.r.
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8.

Na  temelju   Zakona  o  financiranju  javnih  potreba  u  kulturi,  Zakona  o  športu,  Zakona  o  
predškolskom  odgoju  i  naobrazbi  i  članka  29. Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  broj  10/01.  i  6/04.),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  12.  
sjednici  održanoj  26.  ožujka  2007.  godine,  donosi

IZVJEŠĆE

o  izvršenju  Programa  javnih  potreba  i  potrebnih  sredstava  u  području  društvenih  djelatnosti  
za  koje  se  sredstva  osiguravaju  u  Proračunu  općine  Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu

I.

Programom  javnih  potreba  i  potrebnih  sredstava  u  području  društvenih  djelatnosti  za  koje  se  
sredstva  osiguravaju  u  Proračunu  općine  Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu  realizirano  je  u  iznosu  od  
197.611,36 kuna  kako  slijedi:

II.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-05/07-01/01
Urbroj:2178/03-02-07-9    Predsjednik
Brodski  stupnik,  26.  ožujka  2007.  godine Mijo  Jurišić, v.r.
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9.

Na  temelju   Zakona  o  socijalnoj  skrbi  ("NN"  br.  27/01,  59/01,  82/01.  i  103/05.)   i  članka  29. 
Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  10/01.  i  6/04.),  
Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  26.  ožujka  2007.  godine,  
donosi

IZVJEŠĆE

o  izvršenju  Programa  socijalne  skrbi  i  zdravstvene zaštite  na  području
  općine  Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu

I.

Programom  socijalne  skrbi  i  zdravstvene  zaštite  u  Proračunu  općine  Brodski  Stupnik  za  2006.  
godinu  izdvojeno  je  86.121,25 kuna.

II.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-05/07-01/01
Urbroj:2178/03-02-07-10    Predsjednik
Brodski  stupnik,  26.  ožujka  2007.  godine Mijo  Jurišić, v.r.
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10.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.),  Općinsko  
vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  11.  
sjednici  održanoj  28.  prosinca  2006.  godine,  
donosi

ODLUKU

o  razrješenju  osoba  ovlaštenih  za  
raspolaganje  novčanim  sredstvima  na  

žiroračunu  općine  Brodski  Stupnik

I.

Mato  Hrvojević  i  Ivica  Kezerić  razrješuju  
se  ovlasti  potpisivanja  financijskih  dokumenata  
za  raspolaganje  novčanim  sredstvima  na  žiro  
računu  općine  Brodski  Stupnik.

II.

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

11.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.),  Općinsko  
vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  11.  
sjednici  održanoj  28.  prosinca  2006.  godine,  
donosi

ODLUKU

o  određivanju  osoba  ovlaštenih  za  
raspolaganje  novčanim  sredstvima  na  

žiroračunu  općine  Brodski  Stupnik

I.

Za  raspolaganje  novčanim  sredstvima  na  
žiro  računu  općine  Brodski  Stupnik  ovlašćuje  se:
1. Petar  Lovinčić,  općinski  načelnik
2. Mirko  Cindrić,  zamjenik  općinskog  

načelnika
3. Mijo  Jurišić,  predsjednik  Općinskog  

vijeća.

II.

Ovlaštene  osobe  iz  točke  I.  ove  Odluke  
potpisivat  će  pojedinačno  financijske  dokumente  

OPĆINSKO  VIJEĆE za  raspolaganje  po  računu  Proračuna  uz  upotrebu  
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK pečata  Općinskog  poglavarstva.

Klasa  :  02105/06-01/06 II.
Urbroj:  2178/03-02-06-5
Brodski  Stupnik,  28.  prosinca  2006.  godine Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  
     Predsjednik vjesniku  Brodsko-posavske županije".
Općinskog vijeća
  Mijo  Jurišić, v.r. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  02105/06-01/06
Urbroj:  2178/03-02-06-4
Brodski  Stupnik,  28.  prosinca  2006.  godine

     Predsjednik
Općinskog vijeća
  Mijo  Jurišić, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  7Strana:  374



12. grobnicu  ili  grobno  mjesto  na  mjesnom  groblju  u  
Davoru  ili  Orubici  oslobođeni  su  plaćanja  iznosa  
od  3.000,00 kuna  za  grobno  mjesto  za  ukop  

Na  temelju  članka  23.  Statuta  općine  umrlog  člana  obitelji.
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  u  skladu  sa  
člankom  13.  Zakona  o  grobljima  ("Narodne  Članak  3.
novine"  broj  19/98.),  Općinsko  vijeće  općine  
Davor  na  svojoj  14.  sjednici  održanoj  28.  veljače  Cijene  iz  članka  1.  i  2.  ove  Odluke  
2007.  godine,  donosi mogu  se  mijenjati  samo  uz  suglasnost  Općinskog  

vijeća  općine  Davor.
ODLUKU

o  visini  naknade  za  sahranu  na  mjesnim  Članak  4.
grobljima  u  naseljima  općine  Davor  i  

naknade  za  grobno  mjesto Danom  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  
prestaje  važiti  Odluka  o  cijenama  sahrana  na  
području  općine  Davor,  klasa:363-01/05-01/1,  

Članak  1. urbroj:2178/17-01-05-1  od  3.  ožujka  2005.  
godine.

Visina  naknade  za  sahranu  pokojnika  na  
grobljima  na  području  općine  Davor  iznosi  
355,00 kuna.  Sahranu  pokojnika  na  mjesnim  Članak  5.
grobljima  u  Davoru  i  Orubici  obavlja  komunalna  
tvrtka  osnovana  od  strane  općine  Davor. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

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

Članak  2.
OPĆINSKO  VIJEĆE

Grobno  mjesto  za  ukop  umrle  osobe  s  OPĆINE  DAVOR
prebivalištem  izvan  područja  općine  Davor  koja  
nema  grobnog  mjesta  na  mjesnim  grobljima  u  Klasa  :  363-01/07-01/5
Davoru  i  Orubici  i  obitelj  umrlog  nije  plaćala  Urbroj:2178/17-01-07-1
godišnju  grobnu  naknadu,  plaća  se  u  iznosu  od  Davor,  28.  veljače  2007.
3.000,00 kuna.

Obitelji  koje  su  porijeklom  iz  Davora  ili    Predsjednik
Orubice  s  trenutnim  prebivalištem  izvan  područja            Općinskog  vijeća
općine  Davor,  a  koje  plaćaju  grobnu  naknadu  za          Alojz   Jakirčević, v.r.

OPĆINA  DAVOR
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13. 1. iz  skupine  "Hoteli"  i  "Kampovi  i  druge  
vrste  ugostiteljskih  objekata  za  smještaj"  
rade  svaki  dan  od  0,00  do  24,00  sata,

Na  temelju  članka  8.  Zakona  o  2. iz  skupine  "Restorani"  i  "Barovi"  u  radne  
ugostiteljskoj  djelatnosti  ("Narodne  novine"  broj  dane  od  8,00  do  23,00  sata,
138/06)  i  članka  23.  Statuta  općine  Davor  - u  dane  vikenda  (petak  i  subota)  i  uoči  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  blagdana  i  praznika  od  8,00  do  24,00  
broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  općine  sata,
Davor  na  svojoj  14.  sjednici  održanoj  28.  veljače  - u  ljetnom  periodu - u  vremenu  od  1. 5.  do  
2007.  godine,  donijelo  je 30. 8.  odobrava  se  radno  vrijeme  od  8,00  

do  24,00  sata.
ODLUKU

Ugostiteljski  objekti  koji  posluju  u  
o  ugostiteljskoj  djelatnosti benzinskim  postajama,  robnim  kućama,  

trgovačkim  kućama  i  sl.  posluju  u vremenu  dok  
posluju  navedeni  objekti.

1. Opće  odredbe

Članak  1. 3. Završetak  radnog vremena  za  pojedine
ugostiteljske  objekte

Ovom  Odlukom  određuje  se  radno  
vrijeme  ugostiteljskih  objekata  na  području  Članak  4.
općine  Davor  iz  skupine  "Objekti  jednostavnih  
usluga",  drugačiji  završetak  radnog  vremena  za  Općinsko  poglavarstvo  može  po  
pojedine  ugostiteljske  objekte  i  zabrana  službenoj  dužnosti  za  pojedine  ugostiteljske  
usluživanja  alkoholnih  pića. objekte  iz  skupine  "Restorani"  i  "Barovi"  

rješenjem  najduže  za  2  sata  odrediti  raniji  
završetak  radnog  vremena  od  radnog  vremena  

2. Radno  vrijeme  ugostiteljskih  objekata propisanog  Zakonom  i  ovom  Odlukom  u  
sljedećim  slučajevima:

Članak  2.
1. učestalih  prijava  zbog  remećenja  javnog  

Ugostiteljski  objekti  iz  skupine  "Objekti  reda  i  mira,  odnosno  preglasne  glazbe,
jednostavnih  usluga" - Objekti  brze  prehrane - 2. ako  se  ugostiteljski  objekt  ne  pridržava  
mogu  poslovati  u  radnom  vremenu  kako  slijedi: Zakonom  ili  ovom  Odlukom  propisanog  

radnog  vremena,  ili
- u  radne  dane  od  8,00  do  23,00  sata,  a  u  3. ako  se  u  ugostiteljskom  objektu  

dane  vikenda  (petak  i  subota)  od  8,00  do  poslužuju  alkoholna  pića  osobama  
24,00  sata. mlađim  od  18  godina,  odnosno  ako  se  

postupa  protivno  članku  5.  ove  Odluke,  
ili

Članak  3. 4. ako  se  u  ugostiteljskom  objektu  dopušta  
pušenje  osobama  mlađim  od  18  godina,  

Ostali  ugostiteljski  objekti  mogu  ili
poslovati  u  radnom  vremenu  sukladno  5. ako  je  utvrđeno  da  se  u  ugostiteljskom  
odredbama  Zakona  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  objektu  rasparčavaju  narkotici.
("Narodne  novine"  broj  138/06) - u  daljnjem  
tekstu:  Zakona,  kako  slijedi:
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4. Zabrana  usluživanja  alkoholnih  pića ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  
br.  5/98.)  i  Odluka  o  radnom  vremenu  

Članak  5. ugostiteljskih  objekata  na  području  općine  Davor  
u  ljetnom  periodu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

Zabranjuje  se  točenje  alkoholnih  pića  u  posavske  županije"  br.  10/01.).
svim  ugostiteljskim  objektima  u  vremenu  od  
8,00  do  9,00  sati.

Članak  8.

5. Prijelazne  i  završne  odredbe Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Članak  6. Brodsko-posavske  županije".

Svi  postojeći  ugostiteljski  objekti  na  
području  općine  Davor  dužni  su  raspored  radnog  
vremena  uskladiti  s  odredbama  ove  Odluke  u  
roku  15  dana  od  dana  njezina  stupanja  na  snagu.

Članak  7.

Danom  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  
prestaje  važiti  Odluka  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  
("Službeni v jesnik  Brodsko-posavske  županije"  
br.  1/96.)  i  Odluka  o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  
ugostiteljskoj  djelatnosti  ("Službeni vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  07/97.),  Odluka  
o  dopuni  Odluke  o  radnom  vremenu  
ugostiteljskih  objekata  na  području  općine  Davor  

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  363-01/07-01/1
Urbroj:2178/17-01-07-01
Davor,  28.  veljače  2007.

  Predsjednik
          Općinskog  vijeća
        Alojz   Jakirčević, v.r.
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6. 2006.  godini  utvrđeni  su  u  iznosu  od  3.147.243 
kn.

Na  temelju  članka  128.  Zakona  o  
proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.)  i  članka  IV.
33.  Statuta  općine  Donji  Andrijevci  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  7/04.  i  Razlika  između  raspoloživih  prihoda  i  
13/05.),  Općinsko  vijeće  općine  Donji  Andrijevci  rashoda  iznosi  706.088 kn  što  ujedno  predstavlja  
na  14.  sjednici  održanoj  15. 3. 2007.  godine,  višak  prihoda.
donosi

ODLUKU V.

o  prihvaćanju  Godišnjeg  obračuna  Proračuna  Sastojak  Godišnjeg  obračuna  Proračuna  
općine  Donji  Andrijevci  za  2006.  godinu za  2006.  godinu  su:

- Usporedni  pregled  planiranih  i  ostvarenih  
I. prihoda  i  rashoda

- Izvještaj  o  prihodima  i  rashodima,  
Ovom  odlukom  prihvaća  se  Godišnji  primicima  i  izdacima

obračun  Proračuna  općine  Donji  Andrijevci  za  - Bilanca
2006.  godinu. - Izvještaj  o novčanim  tijekovima

- Promjene  u  vrijednosti  i  obujmu  imovine  
i  obveza

II. - Izvještaj  o  vlastitim  prihodima
- Izvještaj  o  obvezama

Godišnjim  obračunom  Proračuna  za  - Izvještaj  o  rashodima  prema  funkcijskoj  
2006.  godinu  utvrđeni  su: klasifikaciji

- Bilješke
Prihodi  Proračuna
ostvareni  u  2006. g. 3.853.331  kn Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u   "Službenom  
Ukupno  raspoloživi vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
prihodi  u  2006. g. 3.853.331  kn

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

III.
Predsjednik

Rashodi  prema  pozicijama  Proračuna  u           Vlatko  Krznarić, v.r.

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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REALIZACIJA  PRORAČUNA
OD  1. 1. 2006.  DO  31. 12. 2006.
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1. prihoda i primitaka:

Ostvareni prihodi i primici 5.692.329 kn
Na temelju članka 124. Zakona o proračunu Izvršeni rashodi i izdaci 5.977.979 kn

Manjak prihoda i primitaka         - 285.650 kn(«NN» 96/03), Općinsko vijeće općine Garčin na 
svojoj 11. sjednici održanoj 19. ožujka 2007.g. 
donijelo je 

IV

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
Stanje žiro  računa na dan 1. 1. 2006.g. 

iznosilo je 247.822,80 kn, a na dan 31.12.2006.g. o izvršenju Proračuna
150.721,70 kn. općine Garčin  za razdoblje od  

Stanje blagajne na dan 31.12.2006.g. iznosi 1.siječnja  31. prosinca 2006.g.
0,00 kn.

OPĆI DIO
V

I
Općina Garčin je primila kratkoročni zajam 

Godišnjim obračunom Proračuna općine od Brodske Posavine, Slavonski Brod u iznosu od 
Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu 200.000,00 kn. Zajam je ugovoren s kamatnom 
od 5.692.329 kn. stopom od 6 % godišnje i rokom otplate 21. 5. 2006.g.

Zajam je u cijelosti vraćen 28. 4. 2006.g.

II
VI

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za 
2006.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od 5.977.979 Tekuća prićuva planirana Proračunom za 
kn. 2006.g. u iznosu od 5.000,00 kn nije trošena.

III VII

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i Stanje potraživanja općine Garčin na dan 
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini manjak 31.12.2005.g. u ukupnom iznosu od 1.444.766,05 kn 

OPĆINA  GARČIN
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odnosi se na potraživanja za: IX

- porez na kuće za odmor  6.439,88 kn Izvršenje Proračuna po proračunskim 
- porez na potrošnju         65.512,19 kn stavkama vidljivo je iz priložene tabele  Izvještaj o 
- porez na reklame   8.793,11 kn izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin za 
- porez na tvrtku           188.986,53 kn razdoblje od  1. siječnja  31. prosinca 2006.g.
- koncesiju za plin            15.111,33 kn
- najam poslovnih 

prostora             126.527,50 kn POSEBNI DIO
- grijanje               6.917,47 kn
- zakup poljoprivrednog X

zemljišta             58.698,80 kn
- najam javne općinske Posebni dio Godišnjeg izvještaja sadrži 

površine 9.519,00 kn rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima 
- komunalni doprinos      37.580,60 kn

sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
- komunalna naknada    581.336,92 kn
-  šumski doprinos            24.547,06 kn
- kamate po viđenju     319,07 kn

XI
-  koncesija za odvoz 

smeća           32.436,90 kn
Godišnji izvještaj zajedno s izvještajem o 

- koncesija za dimnjačarske 
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin bit će usluge                        1.512,37 kn
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko  posavske - zemljište                     133.288,14 kn
županije".- plin          122.476,31 kn

- koncesija za ukop i 
OPĆINA GARČIN održavanje groblja          4.484,28 kn

OPĆINSKO VIJEĆE- spomenička renta 3.731,62 kn
- Zavod za zapošljavanje 10.726,68 kn

Klasa: 021-05/07-01/62- stambeni objekti 4.820,29 kn
Ur.broj: 2178/06-07-01-1
Garčin, 19. ožujak 2007.g.

VIII
   Predsjednik
Općinskog  vijećaStanje nepodmirenih obveza u iznosu od 
Mato  Jerković, v.r.1.400,928,84 kn odnosi se na nepodmirene račune 

dobavljačima. 
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5. I.

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  visina  
Na  temelju  članka  35.  Zakona o  lokalnoj  jednogodišnje  naknade  za  korisnike  državnog  

i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  poljoprivrednog  zemljišta  na  području  općine  
novine"  br.  33/01.  i  129/05.)  i  članka  30.  Statuta  Gornja  Vrba  koji  su  u  posjedu  tog  zemljišta  iako  
općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- korištenje  istog  nije  uređeno  valjanim  
posavske  županije"  br.  03/06.)  i  stavka 6.  ugovorima,  a  sukladno  Naputku  u  svezi  dostave  
Naputka  u  svezi  dostave  obvezne  dokumentacije  obvezne  dokumentacije  za  upis  u  Upisnik  
za  upis  u  Upisnik  poljoprivrednih  gospodarstava  poljoprivrednih  gospodarstava ("Narodne  novine"  
("Narodne  novine"  br. 04/07.),  Općinsko  vijeće  br.  04/07.).
općine  Gornja  Vrba  na  12.  sjednici  održanoj  15.  
ožujka  2007.  godine,  donijelo  je

II.
ODLUKU

Visina  jednogodišnje  naknade  iz  točke  I.  
o  visini  jednogodišnje  naknade  za  korisnike  ove  Odluke  utvrđuje  se  u  visini  početne  cijene  

državnog  poljoprivrednog  zemljišta  na  (koju  je  utvrdila  Porezna  uprava)  za  zakup  u  
području  općine  Gornja  Vrba kunama  po  hektaru  po  katastarskim  kulturama  i  

klasi  zemljišta  kako  slijedi:

OPĆINA
GORNJA  VRBA

Katastarska
kultura

Oranice,  vrtovi,
voćnjaci,  vinogradi
i  maslinici

Livade

Pašnjaci

Ribnjaci  (trstici,
močvare  i  neplodno)

Klasa  I.

378,00

216,00

90,00

200,00

Klasa  II.

340,20

194,40

81,00

180,00

Klasa  III.

302,40

172,80

72,00

160,00

Klasa  IV.

264,60

151,20

63,00

140,00

Klasa  V.

226,80

129,60

54,00

120,00

Klasa  VI.

189,00

108,00

45,00

100,00

Visina  jednogodišnje  naknade  u  kn  po  hektaru
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III. 6.

Utvrđene  naknade  za  korištenje  državnog  
poljoprivrednog  zemljišta  ovom  Odlukom  Na  temelju  članka  30.  Statuta  općine  
primijenit  će  se  za  obračun  zakupnine  za  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
korištenje  državnog  poljoprivrednog  zemljišta  u  posavske  županije"  br.  03/06.),  Općinsko  vijeće  
jesenskoj  sjetvi  2005.  i  proljetnoj  sjetvi  2006.  općine  Gornja  Vrba  na  12.  sjednici  održanoj  15.  
godine,  te  za  jesensku  sjetvu 2006.  i  proljetnu  ožujka  2007.  godine,  donijelo  je
sjetvu  2007.  godine.

ODLUKU

IV. o  prijenosu  vlasništva  nekretnine  
k.č.br.  51  k.o.  Vrba

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". I.

Ovom  Odlukom  nekretnina  k.č.br.  51  k.o.  
V. Vrba  u  vlasništvu  općine  Gornja  Vrba  prenosi  se  

u  vlasništvo  Ivana  Brkića  iz  Gornje  Vrbe,  
Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  prestaje  Vrbskih  žrtava  109.

važiti  Odluka  o  visini  naknade  za  korisnike  
državnog  poljoprivrednog  zemljišta  na  području  
općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- II.
posavske  županije",  br. 6/06.).

Zadužuje  se  općinski  načelnik  za  potpis  
OPĆINSKO  VIJEĆE ugovora  o  prijenosu  vlasništva  navedene  

OPĆINE  GORNJA  VRBA nekretnine.

Klasa  :  320-01/07-02/1
Urbroj:  2178/28-02-07-2 III.
Gornja  Vrba,  15.  ožujka  2007.  godine

Odluka  stupa  na  snagu  danom  
    Predsjednik objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
Općinskog  vijeća posavske  županije".
  Stanko  Jurić, v.r.

OBRAZLOŽENJE

Pravomoćnim  Rješenjem  o  arondaciji  
zemljišta  na  području  k.o.  Brodski  Varoš - k.o.  
Vrba,  arondirano  je  zemljište  k.č.br.  2321  za  
korist  AK  "Jasinje"  iz  Slav.  Broda  koje  se  sastoji  
od  27403m2  u  vlasništvu  Ivana  Brkića  iz  Gornje  
Vrbe  95  (stara  adresa).

Za  arondirano  poljoprivredno  zemljište  
navedeno  u  točki  I.  ovog  Rješenja  daje  se  Ivanu  
Brkiću  k.č.br.  51,  k.o.  Vrba  površine  14710m2.

Rješenje  o  arondaciji  djelomično  je  
provedeno  tako  što  je  Republika  Hrvatska  
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nekretninu  k.č.br.  2321  dobila  u  vlasništvo  i  
posjednik  je,  a   Ivan  Brkić  je  posjednik,  ali  nije  
i  vlasnik.

Budući  je  općina  Gornja  Vrba  vlasnik  
nekretnine  k.č.br.  51,  želi  ovom  Odlukom  
prenijeti  vlasništvo  onome  kome  i  pripada,  te  
tražimo  od  Općinskog  suda  da  postupi  sukladno  
članku  I.  ove  Odluke.

području  općine  Gornja  Vrba  za  2007.  godinu  
za:

- javne  površine,
- nerazvrstane  ceste,
- groblja,
- javnu  rasvjetu,
- opskrbu  pitkom  vodom,
- odvodnju  i  pročišćavanje  otpadnih  voda.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA Programom  se  određuje  opis  poslova  s  

procjenom  troškova  za  gradnju  pojedinih  
Klasa  :  940-01/07-02/2 objekata  i  uređaja,  te  za  nabavku  opreme  i  iskaz  
Urbroj:  2178/28-03-07-2 financijskih  sredstava  potrebnih  za  ostvarivanje  
Gornja  Vrba,  15.  ožujka  2007.  godine programa  s  naznakom  izvora  financiranja  po  

djelatnostima.
    Predsjednik
Općinskog  vijeća
  Stanko  Jurić, v.r. II. Građenje  javnih  površina

Članak  2.

1. Izgradnja  okoliša  mjesnog  doma  u  
Donjoj  Vrbi,  a  posao  obuhvaća  izradu  
projektne dokumentacije,  te  izgradnju  

7. okoliša  koja  se  sastoji  od  iskopa  i  
ravnanja  terena,  nasipanja  i  valjanja  
podloge,  ugradnja  rubnika,  kockica, 

Na  temelju  članka  30.  stavak  4.  Zakona  asfaltnog  zastora  i  parkirnih  mjesta.
o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  - Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  od  
br.  26/03. - pročišćeni  tekst  i  82/04.),  te  članka  200.000,00 kn  osigurat  će  se  iz  sredstava  
30.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  komunalnog  doprinosa  i  Proračuna  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  općine.
03/2006.),  Općinsko  vijeće  općine  Gornja  Vrba  
na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  15.  ožujka  2007.  2. Izgradnja  dječjeg  igrališta  uz  nogometno  
godine,  donijelo  je igralište  u  Gornjoj  Vrbi,  a  posao  se  

s a s t o j i   o d   i z r a d e   p r o j e k t n e   
PROGRAM dokumentacije,  izgradnje  igrališta  po  

projektnoj  dokumentaciji,  te  nabavke  
gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  potrebite  opreme,  uređenje  dječjeg  

infrastrukture  u  općini  Gornja  Vrba  za  igrališta  u  Donjoj  Vrbi  uz  nogometno  
2007.  godinu igralište  i  u  Ul.  Matije  Mesića.

- Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  
oko  100.000,00 kn  osigurat  će  se  iz  

I. Opće  odredbe sredstava  komunalnog  doprinosa,  
Proračuna  općine  i  drugih  izvora.

Članak  1.
3. Izrada  potrebite  dokumentacije  i  uređenje  

Ovim  Programom  određuje  se  izgradnja  deponije  komunalnog  otpada  u  Donjoj  
objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na  Vrbi.
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- Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  Prostornom  planu  općine  Gornja  Vrba.
oko  500.000,00 kn  osigurat  će  se  na  - Potrebita  sredstva  u  iznosu  oko  
sljedeći  način: 50.000,00 kn  osigurala  bi  se  iz  Proračuna  

- iz  komunalnog  doprinosa  i  Proračuna  općine  Gornja  Vrba.
općine - 100.000,00 kn

- iz  Fonda  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  
učinkovitost - 400.000,00 kn. V. Građenje  javne  rasvjete

Članak  5.
III. Građenje  nerazvrstanih  cesta

1. Izgradnja  mreže  javne  rasvjete  za  
Članak  3. područje  općine  u  naseljima  s  ugradnjom  

novih  rasvjetnih  tijela.
1. Izrada  projektne  dokumentacije,  

rješavanje  imovinsko-pravnih  odnosa  za  - HEP  bi  trebao  izgraditi  novu  mrežu,  a  
nastavak  izgradnje  ceste  Donja  Vrba - općina  bi  bila  dužna  financirati  nova  
Zadubravlje,  širine  5,5 m,  dužine  oko  1,3 rasvjetna  tijela,  te  sufinancirati  dio  
km  s  asfaltnim  zastorom. troškova  oko  ugradnje  stupova  i  kabela  

- Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  za  javnu  rasvjetu  sukladno  potpisanom  
oko  220.000,00 kn  osigurat  će  se  u  Ugovoru  s  Elektroinstalater  Monter,  
Županijskom  proračunu  i  iz  drugih  izvora  Krajačići.
(JANAF),  a  iz  Proračuna  općine  Gornja  
Vrba  oko  80.000,00 kn  za  rješenje  2. Izgradnja  javne  rasvjete  u  Sjevernoj  
imovinsko-pravnih  odnosa  (ili  zamjena  gospodarskoj  zoni.
zemljišta).

- Potrebita  financijska  sredstva  za  
2. Izgradnja  ceste  u  Sjevernoj  gospodarskoj  izvođenje  ovih  radova  u  ukupnom  iznosu  

zoni: 650.000,00 kn  osigurala  bi  u  iznosu  
350.000,00 kn  općina  iz  sredstava  

a) Izgradnja  ceste  u  Ulici  hrvatskih  komunalnog  doprinosa  i  Proračuna,  a oko  
branitelja,  te  izrada  projektne  300.000,00 kn  osiguralo  bi   Ministarstvo  
dokumentacije  i  ishođenje  lokacijske  i  gospodarstva,  rada  i  poduzetništva.
građevinske  dozvole  i  izgradnja  ceste  s  
asfaltnim  zastorom  u  Sjevernoj  ulici.

- Potrebita  sredstva  u  iznosu  700.000,00 kn  VI. Građenje  objekata  i  uređaja  za  opskrbu  
osigurala  bi  općina  iz  komunalnog  pitkom  vodom
doprinosa  i  Proračuna  općine  u  iznosu  
350.000,00 kn,  Županija  150.000,00 kn,  te  Članak  6.
Ministarstvo  gospodarstva,  rada  i  
poduzetništva  u  iznosu  200.000,00 kn. 1. Izgradnja  glavnog  voda  vodoopskrbe,  te  

mjesnih  mreža  u  Donjoj  Vrbi  i  dijelu  
Gornje  Vrbe  (Klis).

IV. Građenje  groblja
- Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  

Članak  4. oko  4.000.000,00 kn  osigurala  bi  se  na  
sljedeći  način:

1. Pripreme  za  izradu  projektne  
d o k u m e n t a c i j e ,   t e   i s h o đ e n j e   * 50%  iznosa,  odnosno  2.000.000,00 kn  iz  
odgovarajućih  dozvola  za  izgradnju  sredstava  Hrvatskih  voda
groblja  u  Gornjoj  Vrbi  sukladno  
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* 5%  iznosa,  odnosno  200.000,00 kn  iz  * 2%  iznosa,  odnosno  200.000,00 iz  
sredstava  Brodsko-posavske  županije sredstava  Brodsko-posavske  županije.

* 35%  iznosa,  odnosno  1.400.000,00 kn  iz  
vlastitih  sredstava  općine,

* 10%  iznosa,  odnosno  400.000,00 kn  iz  VII Završne  odredbe
sredstava  Fonda  za  regionalni  razvoj.

Članak  8.
2. Izrada  projektne  dokumentacije  u  naselju,  

te  za  Sjevernu gospodarsku  zonu  u  Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
ukupnom  iznosu  200.000,00 kn. objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije",   a  primjenjuje  se  od  1.  
- Potrebita  sredstva  osigurala  bi  se  iz  siječnja  2007.  godine.

Općinskog  proračuna  u  iznosu  40.000,00 
kn,  a  160.000,00 kn  osigurale  bi  Hrvatske  OPĆINSKO  VIJEĆE
vode. OPĆINE  GORNJA  VRBA

Klasa  :  363-02/07-01/1
VII. Građenje  objekata  i  uređaja  za  odvodnju  Urbroj:  2178/28-02-07-2

i  pročišćavanje  otpadnih  voda Gornja  Vrba,  15.  ožujka  2007.  godine

Članak  7.      Predsjednik
Općinskog  vijeća

1. Izrada  izvedbene  projektne  dokumentacije    Stanko  Jurić, v.r. 
za  građenje  objekata  i  uređaja  za  
odvodnju  i  pročišćavanje  otpadnih  voda  
za  dio  naselja  Gornja  Vrba  ("Klis")  i  
Donju  Vrbu.

- Potrebita  financijska  sredstva  osigurat  će  8.
se  u  iznosu  oko  360.000,00 kn  na  sljedeći  
način:

* 80%  iznosa,  odnosno  288.000,00 kn  iz  
sredstava  Hrvatskih  voda,

* 20%  iznosa,  odnosno  72.000,00 kn  iz 
sredstava  Proračuna  općine.

2. Izgradnja  sustava  odvodnje  u  Gornjoj  
Vrbi,  južno  od  željezničke  pruge.

- Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  
oko  10.000.000,00 kn  osigurat  će  se  na  
sljedeći  način:

* 40%  iznosa,  odnosno  4.000.000,00 kn  iz  
sredstava  Hrvatskih  voda,

* 40%  iznosa,  odnosno  4.000.000,00 kn  iz  
sredstava  fonda  EIB  II,

* 18%  iznosa,  odnosno  1.800.000,00 kn  iz  
sredstava  Proračuna  općine,

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 
26/03  pročišćeni tekst i 82/04.) i članka 30. Statuta 
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 3/2006.), Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na svojoj  12. sjednici održanoj  
15. ožujka 2007. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti  iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu
u općini Gornja Vrba za 2007. godinu

Članak 1.

       Ovim Programom određuje se održavanje 
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komunalne infrastrukture u 2007. godini na području društvenih objekata od svibnja do listopada,
općine Gornja Vrba za komunalne djelatnosti: - redovita košnja trave na dječjim igralištima i 

ostalim javnim površinama od svibnja do 
1. odvodnja atmosferskih voda, listopada,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na - odvoz ostataka trave i ostalog otpada na 

čišćenje javnih površina, deponiju.
3. održavanje javnih površina, - rezanje  stabala  i  uklanjanje  istih.
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja i Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 
6. javna rasvjeta. se u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn iz  sredstava 

komunalne naknade.
      Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebitih za - obnova zelenila na trgu,
ostvarivanje programa, s naznakom izvora - nabavka i sadnja ukrasnog drveća na trgu,
financiranja. - nabavka i ugradnja stupova ili sl. za 

spriječavanje parkiranja na trgu,
- nabavka i ugradnja oglasne ploče na trgu u 

Članak 2. Gornjoj Vrbi, te kod mjesnog doma u Donjoj 
Vrbi.

       U 2007. godini održavanje  komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Sredstva za izvršenje radova navedenih u 
Gornja Vrba obuhvaća: ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu  od 

10.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade.

I. ODVODNJA  ATMOSFERSKIH  VODA
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

- redovito čišćenje slivnika-rigolica za CESTA POLJSKIH PUTEVA
odvodnju atmosferskih voda na području 
cijele općine najmanje dva puta godišnje  - saniranje nerazvrstanih cesta kamenim 
(svibanj  prosinac). agregatom 0 - 60 i 0- 30

a) Ulica Vladimira Nazora - 18 m3
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI b) Firova ulica  - 25 m3

SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH c) Ostale ulice -  oko 100 m3
POVRŠINA d) Uređenje poljskih puteva,

e) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama.
       Redovito čišćenje javnih površina (trgova f) Izmuljivanje  odvodnih  kanala,  te  
pješačkih zona otvorenih odvodnih kanala, dječjih iskopanih  po  potrebi.
igrališta i javnih prometnih površina):

     Radovi bi se izvodili u vremenu od ožujka do 
- mehaničko čišćenje i metenje okoliša studenog, a čišćenje snijega po potrebi.

općinske zgrade i svih društvenih objekata u      Sredstva za izvršenje ovih radova, predviđaju 
vlasništvu općine, po potrebi u tijeku cijele se u ukupnom iznosu od 165.000,00 kn, a financirat će 
godine, se iz sredstava komunalne naknade.

- redovito čišćenje otvorenih odvodnih kanala 
uz redovitu košnju  od svibnja do listopada,

- redovita košnja trave na trgu, ispred 
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V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- košnja i čišćenje groblja, te odvoz otpada na 
deponij (ožujak  listopad)

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 
se u iznosu od 8.000,00 kn iz sredstava komunalne 
naknade.

VI. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije za javnu rasvjetu,
- održavanje javne rasvjete na području cijele 

općine.

   Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u 
iznosu od 200.000,00 kn iz  sredstava komunalne 
naknade.

Članak 3.

         Ako se tijekom 2007. godine sredstva od 
komunalne naknade ne ostvare u predviđenom 
iznosu, srazmjerno će se smanjiti održavanje pojedine 
komunalne djelatnosti.

Članak 4.

9.

Na  temelju  članka  53.  Statuta  općine  
Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  03/06.),  Općinsko  
poglavarstvo  općine  Gornja  Vrba  na  13.  sjednici  
održanoj  15.  ožujka  2007.  godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  brisanju  značaja  društvenog  vlasništva  u  
općoj  upotrebi  i  upisu  prava  vlasništva  na  

ime  općine  Gornja  Vrba

I.

Briše  se  uknjiženi  značaj  "društvenog  
vlasništva  u  općoj  upotrebi"  na  dijelu  nekretnine  
upisane  u  z.k.ul.br.  1,  katastarske  općine  Vrba,  a  
koja  se  sastoji  iz:
- dio  k.č.br.  1253/1,  put  u  selu,  površine  

104m2,

te  se  predmetna  nekretnina  prenosi  u  vlasništvo  
općine  Gornja  Vrba.

II.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  Zemljišno-knjižni  odjel  Općinskog  suda  u  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- Slavonskom  Brodu,  izvršit  će  uknjižbu  prava  
posavske  županije",   a  primjenjuje  se  od  1.  vlasništva  u  skladu  s  točkom  I.  ove  Odluke.
siječnja  2007.  godine.

OPĆINSKO  VIJEĆE III.
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Klasa  :  363-02/07-01/2 objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
Urbroj:  2178/28-02-07-2 posavske  županije".
Gornja  Vrba,  15.  ožujka  2007.  godine

     Predsjednik OBRAZLOŽENJE
Općinskog  vijeća
  Stanko  Jurić, v.r. Zlatko  Lačić  iz  Donje  Vrbe,  Sv.  FIlipa  i  

Jakova  br.  1,  obratio  se  Općinskom  poglavarstvu  
općine  Gornja  Vrba  sa  zahtjevom  za  brisanje  
značaja  društvenog  vlasništva  u  općoj  upotrebi  
na  dijelu  nekretnine  na  kojoj  se  nalaze  dio  
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izgrađene  obiteljske  kuće  i  dio  izgrađene  površine  104m2  izgubio  značaj  društvenog  
pomoćne  građevine  uknjiženih  u  njegovo  vlasništva  u  općoj  upotrebi,  a  sukladno  
vlasništvo. parcelacijskom  elaboratu  i  prijavnom  listu  za  

U  zemljišno-knjižnoj  evidenciji  katastar,  odlučeno  je  kao  u  točki  I.  ove  Odluke.
Općinskog  suda  u  Slav.  Brodu  u  z.k.ul.broj 1,  
k.o.  Vrba,  k.č.br. 1253/1  ima  status  društvenog  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
vlasništva  u  općoj  upotrebi,  a  u  naravi  je  put  u  OPĆINE  GORNJA  VRBA
selu  u  nadležnosti  općine  Gornja  Vrba,  kao  
jedinice  lokalne  samouprave. Klasa  :  940-01/07-02/1

Uvidom  u  katastarske  planove  i  Urbroj:  2178/28-03-07-1
izvršenim  očevidom  na  terenu,  utvrđeno  je  da  se  Gornja  Vrba,  15.  ožujka  2007.  godine
na  dijelu  predmetne  nekretnine  nalaze  dijelovi  
stambene  i  pomoćne  građevine  u  vlasništvu       Predsjednik
Zlatka  Lačića. Općinskog  poglavarstva

Kako  je  dio  predmetne  nekretnine  Niko  Pavić, inž.str., v.r.
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2. II

Rashodi i izdaci utvrđeni pozicijama 
Na temelju članka 124. Zakona o proračunu Proračuna u navedenom razdoblju izvršeni su u 

(«Narodne novine» br. 96/03), Općinsko vijeće ukupnom iznosu od 2.751.916,00 kn.
općine Gundinci na svojoj 15. sjednici održanoj  14. 
ožujka 2007.g. donijelo je

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ 
III

o izvršenju Proračuna  općine Gundinci  
za razdoblje od  1. siječnja 31. prosinca  Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 

2006. godine primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak 
prihoda i primitaka:

OPĆI DIO Ostvareni prihodi i primici 2.185.819,00  kn
Realizirani rashodi i izdaci 2.751.916,00  kn
Manjak prihoda i primitaka -  566.097,00  kn

I

Godišnjim obračunom Proračuna općine IV
Gundinci utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u 
iznosu od 2.185.819,00 kn. Stanje žiro-računa 1. 1. 2006. godine iznosilo 

je 99.003,44 kn, a 31. 12. 2006. godine 73.838,83 kn.

OPĆINA  GUNDINCI
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Stanje blagajne na dan 31.12.2006. godine IX
iznosi 0 kn.

Izvršenje Proračuna po proračunskim 
stavkama vidljivo je iz priložene tabele  Izvještaj o 

V izvršenju općeg dijela Proračuna općine Gundinci za 
razdoblje od  1. 1.  31.12.2006. godine.

Općina Gundinci je uzela kratkoročni zajam u 
iznosu od 200.000,00 kn kod Banke Brod  Slav. Brod 
uz rok otplate do 15. siječnja 2007.g. i  kamatnu stopu POSEBNI DIO
od 8,90% godišnje koja se plaća mjesečno. 

X

VI Posebni dio Proračuna općine Gundinci za 
razdoblje  1. 1. -  31.12.2006. godine čini rashode i 

Tekuća pričuva planirana Proračunom za izdatke po korisnicima, osnovnim i potanjim 
2006. godinu nije trošena. namjenama. 

VII XI

Stanje potraživanja općine Gundinci na dan Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
31.12.2006. godine u ukupnom iznosu od općine Gundinci zajedno s Izvještajem o izvršenju 
2.906.643,17 kn odnosi se na potraživanja za: Općeg i posebnog dijela Proračuna bit će objavljen u 

«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
- porez na promet 16.759,23 kn
- porez na tvrtku 90.651,52 kn OPĆINSKO  VIJEĆE
- koncesija za odvoz smeća 12.020,00 kn OPĆINE  GUNDINCI
- najam          170.550,71 kn
- zakup polj. zemljišta  349.754,43 kn Klasa  :  400-08/07-01/3
- najam javne općinske Urbroj:  2178/05-02/07-01

površine   4.807,43 kn Gundinci,  14.  ožujka  2007. g.
- komunalni doprinos        18,00 kn
- šumski doprinos 13.278,10 kn      Predsjednik
- grijanje   8.284,00 kn               Ilija  Knežević, v.r.
- kamate po viđenju      167,47 kn
- stanarina 11.487,28 kn
- stanovi           270.530,00 kn
- plinska mreža        1.958.335,00kn

VIII

Stanje nepodmirenih obveza na dan 
31.12.2006. godine u ukupnom iznosu od 
2.010.514,98 kn odnosi se na nepodmirene račune 
dobavljačima.
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6. 9. Stjepan  Novoselović
10. Pejo  Kovačević
11. Marija  Stojanović

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  12. Nikola  Kolesarić
i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br.  13. Ivica  Lilić
33/01.  i  129/05.)  i  članka  26. Statuta  općine  14. Mario  Jurić
Oprisavci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  15. Marin  Vučković
županije"  br.  01/06.),  Općinsko  vijeće  općine  16. Mato  Blažević
Oprisavci  na  svojoj  16.  sjednici  održanoj  15.  17. župnik  Stjepan  Sokolović
ožujka  2007.  godine,  donijelo  je 18. Antun  Kovačević

19. Ivica  Mađarević
ODLUKU 20.  Franjo  Rečić

21. Antun  Bartolović
o  imenovanju  Radne  skupine  za  izradu  22. Franjo  Matijašević

Strateškog  plana  razvoja  općine  Oprisavci 23. Hugo  Van  Veghel
24. Dragan  Jelić
25. Marko  Mrkalj

Članak  1. 26. Mirela  Brechermacher

Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  
donijelo  je  Odluku  o  imenovanju  Radne  skupine  Članak  2.
za  izradu  Strateškog  plana  razvoja  općine  
Oprisavci. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
U  Radnu  skupinu  imenovani  su: Brodsko-posavske  županije".

1. Antun  Jovičić Klasa  :  023-05/07-01/5
2. Josip  Cvijanović Urbroj:  2178/14-02-07-1
3. Ivica  Uremović Oprisavci,  15.  ožujka  2007. g.
4. Antun  Beraković
5. Mato  Tomašević Predsjednik
6. Mato  Kaluđer            Općinskog  vijeća
7. Mijo  Vladić          Antun  Beraković, v.r.
8. Franjo  Klenuk

OPĆINA  OPRISAVCI
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7. privremeni  dokument  za  upis  u  Upisnik  
izdat  će  se  potvrda  ukoliko  namire  
prethodno  dugovanje,  te  unaprijed  uplate  

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  zakupninu  u  visini  početne  cijene  
i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br.  zemljišta + 100,00 kn  po  hektaru.
33/01.  i  129/05.)  i  članka  26.  Statuta  općine  
Oprisavci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske 
županije"  br.  01/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Članak  2.
Oprisavci  na  svojoj  16.  sjednici  održanoj  15.  
ožujka  2007.  godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  korištenju  poljoprivrednog  zemljišta  i  
načinu  plaćanja  zakupa  poljoprivrednog  

zemljišta  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  
na  području  općine  Oprisavci

Članak  1.

Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  
donijelo  je  Odluku  o  korištenju  poljoprivrednog  
zemljišta  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  na  
području  općine  Oprisavci,  te  načinu  plaćanja  za  
isto,  na  sljedeći  način:

- Korisnicima  poljoprivrednog  zemljišta  
koji  za  prethodno  razdoblje  nisu  izmirili  
naknadu  za  korištenje  zemljišta,  ukoliko  
ne  izmire  dugovanje,  neće  se  izdati  
potvrde  o  korištenju  zemljišta  kao  
privremeni  dokument  za  upis  u  Upisnik,

- korisnicima  zemljišta  u  2007. g.  na  
temelju  novih  ugovora  o  zakupu  na  koje  
je  Državno  odvjetništvo  dalo  mišljenje,  a  
isti  ne  mogu  biti  do  31.  ožujka  2007. g.  
uvedeni  u  posjed  izdat  će  se  kao  
privremeni  dokument  za  upis  u  Upisnik - 
Potvrda  o  korištenju  poljoprivrednog  
zemljišta.  Plaćanje  zakupa  za  ove  
korisnike  regulirano  je  Ugovorom,  a  
uvođenje  u  posjed  novih  zakupnika  nije  
moguć  ukoliko  nisu  izmirena  dugovanja  
za  prethodno  korištenje  zemljišta.

- Korisnicima  poljoprivrednog  zemljišta  u  
2007. g.  bez  ugovora  (koji  nisu  
sudjelovali  na  natječaju  ili  nisu  imali  
pravovaljanu  ponudu,  te  na  tom  zemljištu  
nije  izabran  najpovoljniji  ponuditelj)  kao  

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

Klasa  :  023-05/07-01/4
Urbroj:  2178/14-02-07-1
Oprisavci,  15.  ožujka  2007. g.

Predsjednik
           Općinskog  vijeća
         Antun  Beraković, v.r.

8.

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  
i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br.  
33/01.  i  129/05.),  članka  26.  Statuta  općine  
Oprisavci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  01/06.)  i  Naputka  u  svezi  dostave  
obvezne  dokumentacije  za  upis  u  Upisnik  
poljoprivrednih  gospodarstava  ("NN"  br.  
155/05.),  Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  na  
svojoj  16.  sjednici  održanoj  15.  ožujka  2007.  
godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  provođenju  Naputka  u  svezi  dostave  
obvezne  dokumentacije  za  upis  u  Upisnik  

poljoprivrednih  gospodarstava

Članak  1.

Općinsko  vijeće  Oprisavci  suglasno  je  da  
se  poljoprivredna  gospodarstva  koja  su  u  posjedu  
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državnoga  poljoprivrednog  zemljišta,  iako  Članak  4.
korištenje  istog  nije  uređeno  valjanim  
ugovorima,  mogu  upisati  u  Upisnik  Poljoprivredna  gospodarstva  koja  koriste  
poljoprivrednih  gospodarstava. poljoprivredno  zemljište  sukladno  ovome  

Naputku  dužna  su  za  korištenje  istog  platiti  
naknadu.

Članak  2. Visinu  jednogodišnje  naknade  utvrdit  će  
Općinsko  vijeće.

Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  
zadužuje  načelnika  općine  Oprisavci  da  za  
jesensku  sjetvu  2006.  godine  i  proljetnu  sjetvu  Članak  5.
2007.  godine  korisnicima  iz  članka  1.  izda  
potvrde,  zaključno  sa  25.  ožujkom  2007.  godine,  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
koje  će  služiti  kao  privremeni  dokument  za  upis  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  
u  Upisnik  poljoprivrednih  gospodarstava. vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Tako  izdane  potvrde  vrijedit  će  do  
skidanja,  odnosno  ubiranja  kultura  iz  jesenske  Klasa  :  023-05/07-01/3
sjetve  2006.  i  proljetne  sjetve  2007.  godine. Urbroj:  2178/14-02-07-1

Oprisavci,  15.  ožujka  2007. g.

Članak  3. Predsjednik
           Općinskog  vijeća

Nalaže  se  načelniku  općine  Oprisavci  da           Antun  Beraković, v.r.
ne  izdaje  potvrde  onim  korisnicima  koji  su  
samovoljno  ušli  u  posjed  državnog  
poljoprivrednog  zemljišta,  a  o  čemu  postoji  
Zapisnik  poljoprivredne  inspekcije,  ili  je  protiv  
istih  preko  Državnog  odvjetništva  pokrenut  
postupak  izvlaštenja,  te  ako  naknada  za  
prethodno  razdoblje  korištenja  državnog  
poljoprivrednog  zemljišta  nije  izmirena.
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1. III

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

proračunu  ("NN" 96/03),  Općinsko  vijeće  općine  daje  višak  prihoda  i  primitaka
Podcrkavlje  na  12.  sjednici  održanoj  15.  ožujka  Ostvareni  prihodi  i  primici 1.439.646 kn
2007.  godine,  donijelo  je Izvršeni  rashodi  i  izdaci 1.325.770 kn

Višak  prihoda  i  primitaka    113.876 kn
GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

o  izvršenju  IV
Proračuna  općine  Podcrkavlje  za  razdoblje  
od  1.  siječnja  do  31.  prosinca  2006.  godine Stanje  novčanih  sredstava  na  žiro-računu  

na  dan  1. 1. 2006.  godine  bilo  je  516.930,46 kn,  a  
na  dan  31. 12. 2006. g.  iznosilo  je  615.619,36 kn.

OPĆI  DIO

I V

U  Proračunu  općine  Podcrkavlje  u  Tekuća  pričuva  planirana  Proračunom  za  
razdoblju  od  1. 1.  do  31. 12. 2006.  godine  2006. g.  u  iznosu  od  10.000,00 kn  nije  se  
ostvareno  je  1.439.646 kn  prihoda. koristila.

II VI

Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Općina  Podcrkavlje  nije  primala  niti  
Proračuna  u  navedenom  razdoblju  iznosili  su  davala  zajmove.
1.325.770 kn.

OPĆINA  PODCRKAVLJE
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VII POSEBNI  DIO

Nenaplaćena  potraživanja  na  dan  31.  IX
prosinca  2006. g.  iznose  944.195,12 kn,  a  odnose  
se  na: Posebni  dio  godišnjeg  izvještaja  općine  
- potraživanja  za  poreze 257.321,37 Podcrkavlje  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  31.  
- potraživanja  za  zakup  poljoprivrednog  prosinca  2006.  godine  sadrži  rashode  i  izdatke  

zemljišta        425,82 izvršene  po  korisnicima  i  nositeljima  sredstava  
- potraživanja  za  najam  poslovnog  po  osnovnim  i  posebnim  namjenama.

prostora      1.475,00
- potraživanja  za  priključak  na  vodovodnu  

mrežu      5.088,00 X
- potraživanja  za  komunalni  

doprinos    12.503,48 Godišnji  obračun  Proračuna  općine  
- potraživanja  za  komunalnu Podcrkavlje  zajedno  s  Usporednim  pregledom  

naknadu 375.150,79 planiranih  i  ostvarenih  prihoda  i  primitaka  i  
- potraživanja  za  prodano rashoda  i  izdataka  bit  će  objavljen  u  "Službenom  

zemljište 287.386,64 vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
- potraživanja  za  doprinos

za  šume      4.844,02 OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  PODCRKAVLJE

UKUPNO  POTRAŽIVANJA 944.195,12
Klasa  :  400-08/07-01/5
Urbroj:  2178/13-01-07-3

VIII Podcrkavlje,  15. 3. 2007.

Stanje  nepodmirenih  obveza  na  dan  31.  Predsjednik
prosinca  2006. g.  u  ukupnom  iznosu  od          Općinskog  vijeća
16.183,98 kn  odnosi s e  na  obveze  za  plaću      Stjepan  Samardžija, v.r.
(prosinac  2006. g.)  u  iznosu  od  15.883,98 kn,  te  
obveze  za  primljene  jamčevine  u  iznosu  od  
300,00 kn.
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2.

Na  temelju  članka  14.  stavka  4.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.),  Općinsko  
vijeće  općine  Podcrkavlje  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  15.  ožujka  2007.  godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  izmjenama  i  dopunama
Proračuna  općine  Podcrkavlje  za  2007.  godinu

I   OPĆI  DIO

Članak  1.

A.   Račun  prihoda  i  rashoda
6     Prihodi  poslovanja
7     Prihodi  od  nefinancijske  imovine
3     Rashodi
4     Rashodi  za  nabavu  nefinancijske  imovine
Razlika - Manjak / Višak
B.    Račun  zaduživanja / Financiranja
8     Primici  od  financijske  imovine  i  zaduživanja
5     Izdaci  za  financijsku  imovinu  i  otplatu  zajmova
Neto  zaduživanja / Fianciranje
C.    Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
9     Vlastiti  izvori
Višak / Manjak + Neto  zaduživanje + Raspoloživa
sredstva  iz  prethodnih  godine

Plan  za
2007. g.

1.847.000,00
63.000,00

977.000,00
1.436.000,00
-503.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

503.000,00
0,00

+ Povećanje
- Smanjenje

+72.000,00

+72.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Novi plan  
za 2007. g.

1.919.000,00
63.000,00

977.000,00
1.508.000,00
-503.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

503.000,00
0,00

Članak  2.

Prihodi  i  rashodi  u  izmjenama  i  dopunama  Proračuna  općine  Podcrkavlje  za  2007. g.  utvrđeni  
su  u  tabelarnom  prikazu,  te  se  povećavaju  ili  smanjuju  kako  slijedi:
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6. na  divlje  deponije  je  500,00 kn  (ako  se  radi  o  
osobi  s  područja  općine  Slavonski  Šamac),  
odnosno  1.000,00 kn  ako  se  radi  o  osobi  s  

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  područja  druge  općine).
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.),  Općinsko  vijeće  
općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  14.  sjednici  Članak  3.
održanoj  23.  prosinca  2006.  godine,  donosi

Zadužuje  se  načelnik  općine  Slavonski  
ODLUKU Šamac  i  Jedinstveni  upravni  odjel  općine  za  

provođenje  ove  Odluke.
o  zabrani  bacanja  smeća  na  divlje  deponije

Članak  4.
Članak  1.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Zabranjuje  se  odlaganje  smeća  na  divljoj  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

deponiji  "Sarića  ćuprija",  kao  i  na  ostalim  posavske  županije".
lokacijama  u  k.o.  Slavonski  Šamac  i  k.o.  
Kruševica,  a  koje  nisu  predviđene  za  tu  Klasa  :  021-05/06-02/48
namjenu. Urbroj:  2178/09-02-06-1

Slavonski  Šamac,  23. 12. 2006.

Članak  2.           Predsjednik
      Općinskog  vijeća

Visina  kazne  za  osobu  koja  baci  smeće  Dolores  Brnad  Nedić, v.r.

OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC
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7. Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osam  dana  
Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Brodsko-posavske  županije".
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
4.  i  17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
poglavarstva  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  
godine,  donosi

ODLUKU

o  provođenju  Naputka  u  svezi  dostave  
obvezne  dokumentacije  za  upis  u  Upisnik  

poljoprivrednih  gospodarstava

Članak  1.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
Šamac  zadužuje  načelnika  općine  Slavonski  
Šamac  da  za  jesensku  sjetvu  2006.  i  proljetnu  
sjetvu  2007.  godine  izda  potvrde  korisnicima  
državnog  poljoprivrednog  zemljišta  koje  će  im  
služiti  kao  privremeni  dokument  za  upis  u  
Upisnik  poljoprivrednog  gospodarstva.

Članak  2.

Potvrde  iz  članka  1.  ove  Odluke  načelnik  
m o ž e   i z d a t i   k o r i s n i c i m a   d r ž a v n o g   
poljoprivrednog  zemljišta  ako  su  izmirili  
naknadu  za  prethodno  korištenje  državnog  
poljoprivrednog  zemljišta.

Visina  naknade  za  korištenje  državnog  
poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  države  za  
katastarske  čestice  koje  su  do  sada  bile  u  zakupu  
ostaje  ista  kao  i  za  prethodne  godine  korištenja.

Uz  potvrdu,  načelnik  je  dužan  svakome  
korisniku  dostaviti  popis  katastarskih  čestica  i  
veličinu  pripadajuće  površine.

Sukladno  Naputku  Ministarstva  
poljoprivrede,  šumarstva  i  vodnog  gospodarstva,  
potvrde  iz  članka  1.  ove  Odluke  vrijede  do  
skidanja,  odnosno  ubiranja  kultura  iz  jesenske  
sjetve  2006.  godine  i  proljetne  sjetve  2007. g.

Klasa  :  022-05/07-02/07
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine

                Načelnik  općine
     Đuro  Božić, v.r.

                

8.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
4.  i  17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  
poglavarstva  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  
godine,  donosi

ZAKLJUČAK

o  potpisivanju  Sporazuma  o  sudjelovanju  
općine  Slavonski  Šamac  u  troškovima  

sufinanciranja  obrane  od  tuče  na  području  
Brodsko-posavske  županije  u  2007.  godini

Članak  1.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
Šamac  odobrava  potpisivanje  Sporazuma  o  
sudjelovanju  općine  Slavonski  Šamac  u  
troškovima  sufinanciranja  obrane  od  tuče  na  
području  Brodsko-posavske  županije  u  2007.  
godini.
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Članak  2. Članak  1.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Slavonski  Na  skupštini  DVD-a  održanoj  24.  veljače  
Šamac  za  potpisivanje  Sporazuma  iz  članka  1.  2007.  godine  donesena  je  Odluka  o  izboru  
ovog  Zaključka,  a  sredstva  za  realizaciju  istog  zapovjednika  DVD-a  Slavonski  Šamac - 
Sporazuma  teretit  će  Proračun  općine  Slavonski  Kruševica.
Šamac  na  poziciji - 3631. Za  zapovjednika  društva  izabran  je  Stipo  

Vilajtović  iz  Slavonskog  Šamca,  Matije  Gupca  
31.

Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Članak  2.
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije". Prema  članku  34.,  stavka  2.  Statuta  

DVD-a  izabranog  zapovjednika  potvrđuje  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac.
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  022-05/07-02/09 Članak  3.
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine Ovom  Odlukom  Općinsko  poglavarstvo  

općine  Slavonski  Šamac  potvrđuje  izabranog  
                Načelnik  općine zapovjednika  DVD-a  Slavonski  Šamac - 

     Đuro  Božić, v.r. Kruševica  iz  članka  1.  ove  Odluke.
              

Članak  4.

9. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije".

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
posavske  županije"  br.  3/06)  i  na  temelju  članka  OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC
4.  i  17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  
poglavarstva  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  Klasa  :  022-05/07-02/10
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06),  a  Urbroj:  2178/09-03-07-1
na  temelju  dostavljene  Odluke  o  izboru  Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine
zapovjednika  DVD-a  Slavonski  Šamac - 
Kruševica,  Klasa:214-01/07-01/02;  Urbroj:363-                 Načelnik  općine
03-07-1  (u  daljnjem  tekstu  DVD),  Općinsko       Đuro  Božić, v.r.
poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  
9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  godine,  
donosi

ZAKLJUČAK

o  potvrđivanju  izbora  zapovjednika  
vatrogasne  postrojbe  DVD  Slavonski  Šamac - 

Kruševica
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10. 11.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  
godine,  donosi godine,  donosi

ODLUKU ODLUKU

o  kupnji  kompjutera  za  potrebe  općine o  dodjeli  financijskih  sredstava
Slavonski  Šamac RKT  Župnom  uredu  Rođenja  BDM  u  

Kruševici

Članak  1. I.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Odobrava  se  prijenos  financijskih  
Šamac  donosi  Odluku  o  kupnji  kompjutera  za  sredstava  RKT  Župnom  uredu  Rođenja  BDM  u  
instalaciju  programa   za  groblje  i  programa  za  Kruševici  u  visini  od  2.000,00 kn.
komunalnu  naknadu  za  potrebe  općine  Slavonski  
Šamac. II.

Članak  2. Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
Šamac,  zadužuje  načelnika  općine  Slavonski  

Financijska  sredstva  iz  čl.  1.,  a  u  visini  Šamac  da  iz  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  
do  6.000,00 kn  ove  Odluke  izdvajaju  se  s  za  2007.  godinu,  na  teret  konta  38112 - Tekuće  
pozicije  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac - donacije  vjerskim  organizacijama,  izvrši  prijenos  
422111  - računala  i  računalna  oprema. odobrenih  financijskih  sredstava.

Članak  3. III.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom 
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- donošenja  i  bit  će  objavljena  u "Službenom  
posavske  županije". vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  022-05/07-02/11 Klasa  :  022-05/07-02/14
Urbroj:  2178/09-03-07-1 Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine

                Načelnik  općine                 Načelnik  općine
     Đuro  Božić, v.r.      Đuro  Božić, v.r.
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12. Klasa  :  022-05/07-02/15
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-                 Načelnik  općine
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka       Đuro  Božić, v.r.
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  
godine,  donosi

13.
ODLUKU

o  izdvajanju  500,00 kn  za  kupnju  potrebnog  Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
didaktičkog  materijala  i  uredskog  materijala  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

za  potrebe  "Male  škole". posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  

Članak  1. Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  
Šamac  je  17.  prosinca  2006.  godine  (klasa:022- godine,  donosi
05/06-02/70;  urbroj:2178/09-03-06-1)  odobrilo  
1.000,00 kn  iz  Proračuna  općine,  a  za  potrebe  ODLUKU
održavanja  "Male  škole"  i  "Igraonice",  odnosno  
za  nabavku  igračaka  i  didaktičkog  materijala,  o  kupnji  stolica  za  prostoriju  Vijećnice
primjerene  uzrastu  djece. u  općini  Slavonski  Šamac

Članak  2. Članak  1.

Kako  1.000,00 kn  nije  dostatno  za  kupnju  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
ormara  za  igračke  i  didaktičkog  materijala,  Šamac  donosi  Odluku  o  kupnji  20  stolica  za  
Općinsko  poglavarstvo  odobrava  dodatnih  500,00 potrebe  općine  Slavonski  Šamac  (opremanje  
kn  koji  će  teretiti  Proračun  općine  Slavonski  prostorije  Vijećnice)  u  iznosu  od  10.000,00 kn.
Šamac,  i  to  na  poziciji  32999. Za  provedbu  ove  Odluke  zadužuje  se  

načelnik  i  Jedinstveni  upravni  odjel  općine  
Slavonski  Šamac.

Članak  3.

Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  Članak  2.
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
županije". Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  

izdvajaju  se  s  pozicije  Proračuna  općine  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Slavonski  Šamac - 42219 - ostala  uredska  oprema.
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC
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Članak  3. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osam  dana  Financijska  sredstva  iz  čl. 1.,  a  u  visini  
od d ana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  do  2.500,00 kn  ove  Odluke  izdvajaju  se  s  
Brodsko-posavske  županije". pozicije  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac - 

42219 - ostala  uredska  oprema.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Članak  3.
Klasa  :  022-05/07-02/16
Urbroj:  2178/09-03-07-1 Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije".
                Načelnik  općine

     Đuro  Božić, v.r. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  022-05/07-02/17
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine

14.                 Načelnik  općine
     Đuro  Božić, v.r.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  15.
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  
godine,  donosi Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  

Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
ODLUKU posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  

17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
o  kupnji  telefax-printera općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  

za  potrebe  općine  Slavonski  Šamac Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  
temelju  zamolbe  KUD-a  "Šokadija"  iz  Kruševice  
(Klasa:053-01/07-01/41;  Urbroj:2178/09-03-07-1),    

Članak  1. Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  

Odobrava  se  izdvajanje  financijskih  godine,  donosi
sredstava  iz  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  
za  2007.  godinu  za  kupnju  telefax-printera  za  ODLUKU
potrebe  općine  Slavonski  Šamac.

o  dodjeli  financijskih  sredstava
KUD-u  "Šokadija"  Kruševica
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Članak  1. ZAKLJUČAK

KUD-u  "Šokadija"  iz  Kruševice  kao  odgovor  na  zahtjeve  stanara  
odobravaju  se  financijska  sredstva  u  iznosu  od  Kolodvorske  ulice  u  Kruševici
2.000,00 kn,  na  žiro-račun  Društva,  za  potrebe  
daljnjeg  rada  u  2007.  godini.

Članak  1.

Članak  2. Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
Šamac  konstatira  da  predmetni  put  nije  u  

Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  vlasništvu  općine  Slavonski  Šamac,  a  da  će  
isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  vlasnik  čestice  skloniti  objekt  s  puta,  a  općina  će  
Šamac  na  teret  konta  38114 - Tekuće  donacije  nasuti  drugi  alternativni  put.  Također  će  općina  
udrugama  građana  u  kulturi,  izvrši  prijenos  Slavonski  Šamac  u  ulici  postaviti  2-3  rasvjetna  
odobrenih  financijskih  sredstava. tijela.

Članak  3. Članak  2.

Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  Za  provedbu  ove  Odluke  zadužuje  se  
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  načelnik  općine  Slavonski  Šamac.
županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Članak  3.
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  dnaom  
Klasa  :  022-05/07-02/20 donošenja.
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC
                Načelnik  općine

     Đuro  Božić, v.r. Klasa  :  022-05/07-02/21
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine

                Načelnik  općine
     Đuro  Božić, v.r.

16.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  
godine,  donosi

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  7Strana:  470



17. 18.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  
temelju  zamolbe  KUD-a  "Tamburica"  iz  Slav.  temelju  zamolbe  NK  "Graničar-a"  iz  Slav.  Šamca  
Šamca  (Klasa:053-01/07-01/41;  Urbroj:2178/09- (Klasa:053-01/07-01/41;  Urbroj:2178/09-03-07-1),    
03-07-1), Općinsko  poglavarstvo  općine  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
Slavonski  Šamac  na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  
11.  ožujka  2007.  godine,  donosi godine,  donosi

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  financijskih  sredstava o  dodjali  financijskih  sredstava
KUD-u  "Tamburica"  Slav.  Šamac NK  "Graničar-u"  Slavonski  Šamac

Članak  1.
Članak  1.

KUD-u  "Tamburica"  Slav.  Šamac  
odobravaju  se  financijska  sredstva  u  iznosu  od  NK  "Graničar-u"  odobravaju  se  
2.000,00 kn,  na  žiro-račun,  a  za  pokriće  troškova  financijska  sredstva  u  iznosu  od  1.000,00 
"Pokladne  zabave". kn/mjesečno,  u  svrhu  uplate  naknade  za  

obavljanje  poslova  domara  na  igralištu  "Gaj",  a  
Članak  2. vezano  za  redovno  natjecanje  NK  "Graničara".

Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  
isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  Članak  2.
Šamac  na  teret  konta  38114 - Tekuće  donacije  
udrugama  građana  u  kulturi,  izvrši  prijenos  Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  
odobrenih  financijskih  sredstava. isplaćivat  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  

Šamac  na  teret  konta  38115,  a  u  korist  računa  
Članak  3. NK  "Graničar"  za  mjesec  veljaču  i  za  sve  

mjesece  do  (i)  mjeseca  studenog  2007.  godine.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije". Članak  3.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  

županije".
Klasa  :  022-05/07-02/22
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine

                Načelnik  općine
     Đuro  Božić, v.r.
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OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Članak  3.
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osam  dana  
Klasa  :  022-05/07-02/23 od  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Urbroj:  2178/09-03-07-1 Brodsko-posavske  županije".
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
                Načelnik  općine OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

     Đuro  Božić, v.r.
Klasa  :  022-05/07-02/25
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine

                Načelnik  općine
     Đuro  Božić, v.r.

19.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  20.
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
godine,  donosi posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  

17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
ODLUKU općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  
o  kupnji  dječjih  rekvizita  za  potrebe  ulice  temelju  zamolbe  Martina  Drkelića  iz  Slavonskog  

"Mostogradnja"  u  Slavonskom  Šamcu Šamca,  Mostogradnja  13,  (klasa:053-01/07-01/01;  
Urbroj:2178/09-03-07-1),    Općinsko  poglavarstvo  
općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  9.  sjednici  

Članak  1. održanoj  11.  ožujka  2007.  godine,  donosi

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  ODLUKU
Šamac  donosi  Odluku  o  kupnji  dječjih  rekvizita  
(klackalica,  ljulja  i  željezo  za  stative)  koji  će  biti  o  dodjeli  financijske  pomoći  Martinu  
postavljeni  u  ulici  "Mostogradnja"  u  Slavonskom  Drkeliću  iz  Slavonskog  Šamca,  
Šamcu. Mostogradnja  13

Članak  2. Članak  1.

Za  provedbu  ove  Odluke  zadužuje  se  Martinu  Drkeliću  iz  Slavonskog  Šamca,  
načelnik  općine  Slavonski  Šamac. Mostogradnja  13,  odobrava  se  novčana  pomoć  u  

iznosu  od  1.000,00 kn/mjesečno  u  obliku  tekućih  
donacija,  a  na  temelju  zamolbe.
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Članak  2. ODLUKU

Financijska  sredstva  iz  čl.  1. ove  Odluke  o  dodjeli  financijskih  sredstava
isplaćivat  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  KUD-u  "Tamburica"  Slav.  Šamac
Šamac  na  žiro-račun  kod  HPB,  br.:1209296941.

Isplata  financijskih  sredstava  iz  čl.  1.  ove  
Odluke  odobrava  se  za  period  od  3  mjeseca,  Članak  1.
dakle  od  mjeseca  ožujka  2007.  godine,  do  (i)  
mjeseca  svibnja  2007.  godine. Općina  Slavonski  Šamac  bit  će  

pokrovitelj  manifestacije,  odnosno  četvrte  smotre  
svirača  na  tamburi  samici  pod  nazivom  "Kad  

Članak  3. zasvira  samica  na  stanu",  a  koju  organizira  KUD  
"Tamburica".

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije". Članak  2.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO KUD-u  "Tamburica"  Slav.  Šamac  
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC odobravaju  se  financijska  sredstva  u  iznosu  od  

3.000,00 kn,  na  žiro-račun  Društva.
Klasa  :  022-05/07-02/26
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine Članak  2.

                Načelnik  općine Financijska  sredstva  iz  čl.  2.  ove  Odluke  
     Đuro  Božić, v.r. isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  

Šamac  na  teret  konta  38114 - Tekuće  donacije  
udrugama  građana  u  kulturi,  izvrši  prijenos  
odobrenih  financijskih  sredstava.

Članak  3.

Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  

21. županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  Klasa  :  022-05/07-02/27
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  Urbroj:  2178/09-03-07-1
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  
temelju  zamolbe  KUD-a  "Tamburica"  iz  Slav.                  Načelnik  općine
Šamca  (Klasa:053-01/07-01/41;  Urbroj:2178/09-      Đuro  Božić, v.r.
03-07-1),  Općinsko  poglavarstvo  općine  
Slavonski  Šamac  na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  
11.  ožujka  2007.  godine,  donosi
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22. 23.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  
temelju  zamolbe  NK  "Graničar-a"  iz  Slav.  šamca  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
(Klasa:053-01/07-01/41;  UrbroJ.2178/09-03-07- na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  2007.  
1),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  godine,  donosi
Šamac  na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  11.  ožujka  
2007.  godine,  donosi ODLUKU

ODLUKU o  dodjeli  jednokratne  pomoći
Mariji  Mijić  iz  Kruševice,  I. Gundulića  1

o  dodjeli  financijskih  sredstava
NK  "Graničar-u"  Slav.  Šamac

Članak  1.

Članak  1. Mariji  Mijić  iz  Kruševice,  I. Gundulića  1,  
dodjeljuje  se  jednokratna  pomoć  u  iznosu  od  

NK  "Graničar-u"  odobravaju  se  1.000,00 kn.
financijska  sredstva  u  iznosu  od  3.150,00 kn,  za  
troškove  kotizacije  i  članarine,  odnosno  početka  Članak  2.
sezone  Kluba  u  NK  "Graničar".

Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  
Članak  2. isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  

Šamac  na  teret  konta  3721 - pomoć  obiteljima  i  
Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  kućanstvima,  a  u  korist  računa  Marije  Mijić  

isplatit  će se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  otvoren  kod  PBZ,  broj:3204062261.
Šamac  na  teret  konta  38115,  a  u  korist  računa  
NK  "Graničar".

Članak  3.
Članak  3.

Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  
Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  

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

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  022-05/07-02/29
Klasa  :  022-05/07-02/28 Urbroj:  2178/09-03-07-1
Urbroj:  2178/09-03-07-1 Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine
Slavonski  Šamac,  11.  ožujka  2007.  godine

                Načelnik  općine
                Načelnik  općine      Đuro  Božić, v.r.

     Đuro  Božić, v.r.
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24. 25.

Na  temelju  članka  18.  Zakona  o  Na  temelju  članka  4.  točke  1.  i  4.  
grobljima  ("Narodne  novine"  br.  19/98),  članka  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  
28.  Statuta  općine  Slav.  Šamac  ("Službeni  novine"  br.  26/03. - pročišćeni  tekst,  82/04.  i  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  03/06.),  178/04.),  te   članka  28.  Statuta  općine  Slav.  
Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  na  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
svojoj  15.  sjednici,  održanoj  19.  ožujka  2007.  županije"  br.  03/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
godine,  donijelo  je Slavonski  Šamac  na  svojoj  15.  sjednici,  održanoj  

19.  ožujka  2007.  godine,  donijelo  je
ODLUKU

ODLUKU
o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  

grobljima  ("Službeni  vjesnik  o  obavljanju  komunalne  djelatnosti  odvodnje  
Brodsko-posavske  županije",  br.  2/99.) i  pročišćavanja  otpadnih  voda

Članak  1. Članak  1.

U  članku  64.  briše  se  riječ  Pod  odvodnjom  i  pročišćavanjem  
"koeficijentom  4  (četiri)  i  dodaje  se  otpadnih  voda  podrazumijeva  se  odvodnja  i  
"koeficijentom  2  (dva)". pročišćavanje  otpadnih  voda,  odvodnja  

atmosferskih  voda,  te  crpljenje,  odvoz  i  
zbrinjavanje  fekalija  iz  septičkih  jama,  sabirnih  i  

Članak  2. crnih  jama.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- Članak  2.
posavske  županije".

Poslovi  iz  članka  1.  ove  Odluke  
OPĆINSKO  VIJEĆE povjeravaju  se  tvrtki  "Vodovod" d.o.o.  Slavonski  

OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC Brod,  N. Zrinskog 25.
Općina  Slavonski  Šamac  je  suosnivač  

Klasa  :  021-05/07-02/05 tvrtke  Vodovod d.o.o.  Slavonski  Brod  temeljem  
Urbroj:  2178/09-02-07-1 Društvenog  ugovora  o  osnivanju  društva  i  
U  Slavonskom  Šamcu,  19.  ožujka  2007.  godine Odluke  o  izmjeni  i  dopuni  društvenog  ugovora  

od  17.  listopada  2007.  godine  grada  Slavonskog  
             Predsjednik Broda  i  općina  Bebrina,  Podcrkavlje,  Klakar,  
       Općinskog  vijeća Bukovlje,  Gornja  Vrba,  Sibinj,  Oriovac,  Brodski  
Dolores  Brnad-Nedić, v.r. Stupnik,  Donji  Andrijevci,  Vrpolje,  Garčin,  

Gundinci,  Velika  Kopanica,  Oprisavci,  Sikirevci  i  
Slavonski  Šamac.

Članak  3.

Obzirom  da  sustav  odvodnje  na  području  
općine  Slav.  Šamac  nije  izgrađen,  ovlašćuje  se  
Općinsko  poglavarstvo  da  međusobnim  
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sporazumima  i  ugovorima  uređuje  poslove  s  
tvrtkom  iz  članka  2.  stavka  1.  ove  Odluke  u  
smislu  projektiranja,  ishođenja  građevne  dozvole  
i  izgradnje  sustava.

Općinsko  poglavarstvo  dužno  je  o  svim  
zaključenim  sporazumima  i  ugovorima  redovito  
izvještavati  Općinsko  vijeće.

Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmi  dan  
nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  021-05/07-02/02
Urbroj:  2178/09-02-07-1
 Slavonski  Šamac,  19.  ožujka  2007.  godine

             Predsjednik
       Općinskog  vijeća
Dolores  Brnad-Nedić, v.r.

26.

Članak 1.

Ovim se Programom određuje izgradnja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Slavonski Šamac za 2007. godinu za:

- javne površine
- nerazvrstane ceste 
- groblja 
- opskrba pitkom vodom

Ovim Programom određuje se opis poslova s 
procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 
ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih 
za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 
financiranja po djelatnostima.

I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA 

Članak 2. 

a) asfaltiranje  parkirališta  u  Slav.  Šamcu:

Asfaltiranje parkirališta u Slavonskom Šamcu 
(ispred ambulante i stambenih zgrada) 

- pripremni radovi
- ugradnja asfalta

Ukupno: 30.000,00 kn
Rok izgradnje  prosinac 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz 

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o namjenskih prihoda Proračuna općine  Slavonski 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. Šamac u iznosu od 30.000,00 kn.
26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04  Uredba), 
članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac b) izgradnja  nogostupa  u  ulici  V. Nazora:
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
03/06., Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na - pripremni radovi
svojoj  15. sjednici održanoj 19. ožujka  2007. - ugradnja asfalta
godine donosi:

Ukupno: 40.000,00 kn
PROGRAM Rok izgradnje  kraj 2007. godine

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz 
gradnje objekata komunalne infrastrukture u namjenskih prihoda Proračuna općine  Slavonski 

općini Slavonski Šamac za 2007. godinu Šamac u iznosu od 40.000,00 kn.
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c) rekonstrukcija  društvenog  doma  u Rok  izgradnje:  kraj  2007.  godine
Slavonskom  Šamcu Financiranje:  namjenski  prihodi  Proračuna  općine - 

100.000,00 kn - mrtvačnica  Slavonski  Šamac  i  
Rekonstrukcija  društvenog  doma  u  100.000,00 - mrtvačnica  Kruševica.

Slavonskom  Šamcu.

Ukupno: 700.000,00 kn IV. OPSKRBA PITKOM VODOM
Rok izgradnje  kraj  2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz  Članak 5.
Proračuna  općine  Slavonski  Šamac,  pozicija  
pomoći  iz  Proračuna. - Izgradnja  vodoopskrbnog  sustava  u  Slav.  

Šamcu  i  Kruševici  (distributivni  vod)

d) izgradnja  trafo-stanice  u  Poslovnoj  zoni Opis  poslova  i  iskaz  financijskih  sredstava:

Lokacija  u  Kruševici - izgradnja  distributivnog  voda  u  naseljima
Ukupno:  850.000,00 kn
Rok  izgradnje:  kraj  2007.  godine Ukupno:  2.500.000,00 kn
Potrebna  financijska  sredstva  osigurana  su  u  Financiranje:  pomoći  iz  Proračuna  (prihodi  općine  
Proračunu  općine  Slavonski  Šamac  za  2007.  Slavonski  Šamac)
godinu  i  to  300.000,00 kn - pozicija  Pomoći  iz  Rok  izgradnje:  kraj  2007.  godine
Proračuna,  a  550.000,00 kn  iz  namjenskih  prihoda.

Članak 6.
II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Ovaj Program stupa na snagu danom  
Članak  3. donošenja,  a  objavit  će  se   u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske  županije”.
Izrada  ceste u Ulici K. Tomislava u Kruševici.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava: OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

- pripremni radovi 
- ugradnja asfalta Klasa: 021-05/07-02/03

Urbroj:2178/09-02-07-1
Ukupno: 377.000,00 kn Slavonski  Šamac,   19.  ožujka  2007.  godine
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine 
Slav. Šamac  188.500;           PREDSJEDNIK
Pomoći  iz  Proračuna - 188.500,00 kn.      OPĆINSKOG VIJEĆA
Rok izgradnje: kraj 2007. godine.    Dolores  Brnad-Nedić, v.r.

III. GRAĐENJE GROBLJA

Članak 4.

Izgradnja mrtvačnica  u Slavonskom Šamcu  i  
Kruševici.
- nastavak  gradnje  mrtvačnice  u  Slav.  

Šamcu  i  Kruševici
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27. I. Odvodnju atmosferskih voda

Pod odvodnjom atmosferskih voda  
Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04  Uredba) i i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih 
članka  28. Statuta općine Slavonski Šamac jama:
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
03/06.), Općinsko vijeće općine Slav. Šamac na svojoj - pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na 
15. sjednici  održanoj   19.  ožujka  2007.  godine,  području općine po potrebi
donosi

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u 
PROGRAM ukupnom iznosu od 7.000,00 kn, a financirat će se iz 

Proračuna općine Slav. Šamac.
održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu u 2007. godini II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 

na čišćenje javnih površina

Članak 1. Pod održavanjem čistoće javnih površina 
podrazumijeva se čišćenje javnih površina:

Ovim Programom određuje se održavanje 
komunalne infrastrukture u 2007. godini na području 
općine  Slav. Šamac za komunalne djelatnosti: - košnja trave i čišćenje raslinja  na javnoj 

površini ispred napuštenih kuća  tri puta 
godišnje

1. Odvodnja atmosferskih voda, - čišćenje ispred svih društvenih domova  po 
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na potrebi

čišćenje javnih površina - čišćenje raslinja i košnja javnih površina u 
3. Održavanje javnih površina Slav. Šamcu i u Kruševici
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
5. Održavanje groblja Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 
6. Javna rasvjeta ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, a financirat će se iz 

Proračuna općine Slav. Šamac.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 

se:

III. Održavanje javnih površina
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

pojedinih troškova, po djelatnostima, Pod održavanjem javnih površina naročito se 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za razumijeva održavanje javnih zelenih površina, 

ostvarivanje programa, s naznakom izvora pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih 
financiranja kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih 

prometnih površina, te dijelovi javnih cesta koje 
prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju 

Članak 2. kao javne ceste prema posebnom zakonu:

U 2007. godini održavanje komunalne - čišćenje  nogostupa  na području  općine  
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Slavonski  Šamac
Slavonski Šamac obuhvaća: - izrada  spomen  obilježja  za  poginule  
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branitelje  na  javnoj  površini  (40.000,00 kn) upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 
- sanacija divljih deponija rasvjete uključivo podmirenje troškova električne 
- održavanje  ostalih  objekata  (30.000,00 kn) energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 
- održavanje  ostalih  javnih  površina  cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta:

(10.000,00 kn) - izmjena i popravci rasvjetnih tijela za 
područje - općine  po, potrebi tijekom 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u godine  (35.000,00 kn)
ukupnom iznosu od 80.000,00 kn iz  prihoda  - trošak električne energije za javnu rasvjetu
Proračuna  općine  (90.000,00),  a  ostatak  iz  ostalih  (60.000,00 kn).
prihoda  Proračuna  općine.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj 
točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 95.000,00 

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih kn,  a  financirat  će  se  iz  namjenskih  prihoda  
putova Proračuna  općine.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta 
razumijeva se održavanje površina koje se koriste za Članak 3.
promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne 
većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu Planirana sredstva komunalne naknade u 
posebnih propisa: iznosu od 90.000,00 kn  raspoređuju se i troše u skladu 

s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade.
- popravak i održavanje poljskih putova

(50.000,00 kn)
- popravak  ćuprija  (10.000,00 kn) Članak 4.
- popravak i nasipanje nerazvrstanih cesta

(30.000,00 kn)  Ovaj Program stupa na snagu  danom 
- nabavka  stroja  i  oprema  za  održavanje  objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

nerazvrstanih  cesta  (45.000,00 kn) posavske županije”.

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, OPĆINSKO VIJEĆE
predviđaju se u ukupnom iznosu od 135.000,00 kn  iz            OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
prihoda  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac.

Klasa:021-05/07-02/04
Urbroj: 2178/09-02-07-1

V. Održavanje groblja Slavonski Šamac,  19.  ožujka  2007.  godine

Pod održavanjem groblja  razumijeva se  PREDSJEDNIK
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i        OPĆINSKOG VIJEĆA:
sahrane pokojnika.       Dolores  Brnad-Nedić, v.r.

- tekuće održavanje čistoće u grobljima

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki 
predviđena u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn i to iz 
ostalih prihoda općine Slavonski Šamac

VI. Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se 
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28. Članak  2.

Inventurna  komisija  je  izvršila  popis  
Na  temelju  članka  14.  Uredbe  o  imovine,  novčanih  sredstava,  potraživanja  i  

računovodstvu  proračuna  ("Narodne  novine"  br.  obveza  općine  Slavonski  Šamac  sa s tanjem  31. 12. 
96/94,  108/96,  119/01,  74/02.),  te  članka  15.  i  16.  2006.  godine,  te  sastavila  zapisnik  o  izvršenom  
Pravilnika  o  proračunskom  računovodstvu  i  popisu  imovine  koje  je  iskazano  u  inventurnim  
računskom  planu  ("Narodne  novine"  br.  119/01,  popisnim  listama,  stanje  blagajne  u  blagajničkom  
74/02,  3/04.)  i  članka  28.  Statuta  općine  izvještaju  i  stanje  žiro-računa  na  dan  29. 12. 2006.  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- godine.
posavske  županije",  br.  3/06.),  Općinsko  vijeće  
općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  15.  sjednici,  
održanoj  19.  ožujka  2007.  godine,  donijelo  je Članak  3.

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

o  usvajanju  Izvješća  Inventurne  komisije  o  posavske  županije".
popisu  imovine  općine  Slavonski  Šamac  sa  

stanjem  31. 12. 2006.  godine OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak  1. Klasa: 021-05/07-02/06
Urbroj:2178/09-02-07-1

Usvaja  se  Izvješće  Inventurne  komisije  o  Slavonski  Šamac,   19.  ožujka  2007.  godine
izvršenom  popisu  imovine  u  vlasništvu  općine  
Slavonski  Šamac  sa  stanjem  31. 12. 2006.  godine.           PREDSJEDNIK

     OPĆINSKOG VIJEĆA
   Dolores  Brnad-Nedić, v.r.

Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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