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II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

10.
Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije
I.
U Mandatnu komisiju izabiru se:
1.
2.
3.

Hrvoje Andrić (HSP) - za predsjednika
Ivan Kovačević (HNS) - za člana
Pero Ćosić (HDZ) - za člana

Klasa : 021-01/09-01/46
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjedavatelj:
Predstojnik
Ureda državne uprave
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.
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II.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima za Gradsko vijeće i
potvrđivanje mandata izabranim članovima
I.
Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za članove Gradskog vijeća
grada Slavonskog Broda održanim 17. svibnja
2009. godine i potvrđuje mandat izabranim
članovima kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mirko Duspara, dr.med.
Vjenceslav Draženović
Mijo Golubičić
Ilijana Vrbat-Pejić, dipl.uč.
Dalibor Damičević
Mario Rubil
Hrvoje Andrić,prof.
Ivana Kurelović,ing.
Romana Mišić
Miroslav Skorupski,dipl.oec.
Jozo Šimić,dipl.ing.
Anto Ivanković

HSP
HSP
HSP
HSP
HSP
HSP
HSP
HSP
HSP
HSP
HSP
HSP

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pero Ćosić,dipl.ing.
Suzana Bilić-Vardić,prof.
Ivan Zirdum
Ivan Rajković,dipl.iur.
Jozo Mišić
Jasenka Rem
Andrija Lepan

HDZ
HDZ
HSLS
HSS
HDZ
HSU
HDZ

20.
21.
22.
23.
24.

prof.dr.sc. Roberto Lujić
Stribor Valenta
Ivan Kovačević
Sonja Šimunović
Slavica Nikšić

SDP
SDP
HNS
SDP
SDP

25.

Boro Grubišić,dr.med.

HDSSB

Izabrani članovi Gradskog vijeća na
stranačkoj listi Hrvatske stranke prava, Mirka
Duspare, dr.med. i Iliane Vrbat-Pejić,dipl.uč., koji
su na izborima za izbor gradonačelnika grada
Slavonskog Broda 17. svibnja 2009. godine
izabrani u prvom krugu za gradonačelnika,
odnosno
zamjenicu
gradonačelnika
grada
Slavonskog Broda podnijeli su ostavke na dužnost
člana Gradskog vijeća.
Politička stranka Hrvatska stranka prava
kao predlagatelj liste, odredila je da Mirka
Dusparu,dr.med. zamjenjuje neizabrani kandidatt
sa stranačke liste Anto Rašić, a Ilijanu VrbatPejić,dipl.uč. zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
liste Davor Gruber,mr.pharm.
III.
Izabrani član Gradskog vijeća na
stranačkoj listi Hrvatskog demokratskog saveza
Slavonije
i
Baranje - HDSSB,
Boro
Grubišić,dr.med., podnio je ostavku na dužnost
člana Gradskog vijeća.
Politička stranka HDSSB, kao predlagatelj
liste, odredila je da Boru Grubišića, dr.med.
zamjenjuje neizabrani član s iste liste Mladen
Kvesić.
IV.
Izabrana članica Gradskog vijeća na
stranačkoj
listi
Socijaldemokratske
partije
Hrvatske - SDP, Hrvatske narodne stranke Liberalni
demokrati - HNS,
Sonja
Šimunović,dr.med., podnijela je ostavku na
dužnost članice Gradskog vijeća.
Politička
stranka
SDP-HNS,
kao
predlagatelj liste, odredila je da Sonju Šimunović,
dr.med. zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste
Igor Safundžić.
V.
Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda, odnosno zamjenicima članova
Anti Rašiću, Davoru Gruberu, Igoru Safundžiću i
Mladenu Kvesiću.
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VI.

Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 25
izabranih vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika
iz točke V. ovog Zaključka.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/51
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Predsjedateljica:
Jasenka Rem, v.r.

Klasa : 021-01/09-01/47
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjedavatelj:
Predstojnik
Ureda državne uprave
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.

13.
Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

12.
RJEŠENJE
Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

o izboru predsjednika
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda
I.

RJEŠENJE

Mijo Golubičić, izabire se za predsjednika
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda.

o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

II.

I.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".

U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.

Dalibor Damičević (HSP) - za predsjednika
Romana Mišić (HSP) - za člana
Davor Gruber (HSP) - za člana
Igor Safundžić (SDP) - za člana
Ivan Zirdum (HSLS) - za člana
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavsle županije".

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/48
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjedateljica:
Jasenka Rem, v.r.
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14.

15.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda

o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda

I.

I.

Prof. dr.sc. Roberto Lujić, izabire se za
potpredsjednika Gradskog vijeća grada Slavonskog
Broda.

Vjenceslav Draženović, izabire se za
potpredsjednika Gradskog vijeća grada Slavonskog
Broda.

II.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-01/09-01/50
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.

Klasa : 021-01/09-01/49
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjedateljica:
Jasenka Rem, v.r.

Predsjedateljica:
Jasenka Rem, v.r.
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16.

17.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
Odbora za Statut i Poslovnik

o izboru predsjednika i članova
Odbora za financije i Proračun

I.

I.

U Odbor za Statut i Poslovnik izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.

Stribor Valenta (SDP) - za predsjednika
Hrvoje Andrić (HSP) - za člana
Anto Rašić (HSP) - za člana
Jozo Šimić (HSP) - za člana
Pero Ćosić (HDZ) - za člana

Gradsko vijeće u Odbor za financije i
Proračun izabire sljedeće članove:
1.
2.
3.
4.
5.

Miroslav Skorupski (HSP) - za predsjednika
Mario Rubil (HSP) - za člana
Ivana Kurelović (HSP) - za člana
Stribor Valenta (SDP) - za člana
Pero Ćosić (HDZ) - za člana

II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/52
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/53
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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18.

19.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

Na temelju članka 35. Statuta
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 14/01, 10/05,
2/06, 19/07. i 1/08.), članovi Gradskog vijeća
grada Slavonskog Broda su na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2009.
godine, donijeli

RJEŠENJE
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Komisije za imenovanje naselja, ulica i trgova
grada Slavonskog Broda
I.

o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za odlučivanje o žalbama protiv
prvostupanjskih odluka gradonačelnika o
davanju u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu grada Slavonskog Broda i svako
drugo raspolaganje imovinom grada

Gradsko vijeće u Komisiju za imenovanje
naselja, ulica i trgova grada Slavonskog Broda
izabire sljedeće članove:
1.
2.
3.
4.
5.

Vjenceslav Draženović (HSP) - za
predsjednika
Romana Mišić (HSP) - za člana
Miroslav Skorupski (HSP) - za člana
Igor Safundžić (SDP) - za člana
Andrija Lepan (HDZ) - za člana

I.
Gradsko vijeće u Povjerenstvo za
odlučivanje o žalbama protiv prvostupanjskih
odluka gradonačelnika o davanju u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu grada Slavonskog
Broda i s vako drugo raspolaganje imovinom grada
izabire sljedeće članove:
1.
2.
3.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/58
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Mario Rubil (HSP) - za predsjednika
Anto Rašić (HSP) - za člana
Stribor Valenta (SDP) - za člana
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/60
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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20.

21.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici, održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 2. sjednici,
održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
Odbora za predstavke i pritužbe građana

o izboru predsjednika i članova
Odbora za graditeljstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

I.
I.
Gradsko vijeće u Odbor za predstavke i
pritužbe građana izabire sljedeće članove:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivan Kovačević (HNS) - za predsjednika
Mario Rubil (HSP) - za člana
Anto Ivanković (HSP) - za člana
Anto Rašić (HSP) - za člana
Suzana Bilić - Vardić (HDZ) - za člana
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/57
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Gradsko vijeće u Odbor za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša izabire
članove:
1.
2.
3.
4.
5.

Vjenceslav Draženović (HSP) - za
predsjednika
Dalibor Damičević (HSP) - za člana
Mladen Kvesić (HDSSB) - za člana
Ivan Kovačević (HNS) - za člana
Ivan Rajković (HSS) - za člana
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavsle županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/56
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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22.

23.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 2. sjednici,
održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 2. sjednici,
održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
Odbora za gospodarstvo i komunalno
gospodarstvo

o izboru predsjednika i članova
Odbora za društvene djelatnosti
I.

I.
Gradsko vijeće u Odbor za gospodarstvo i
komunalno gospodarstvo izabire sljedeće članove:
1.
2.
3.
4.
5.

Jozo Šimić (HSP) - za predsjednika
Davor Gruber (HSP) - za člana
Mladen Kvesić (HDSSB) - za člana
Roberto Lujić (SDP) - za člana
Jozo Mišić (HDZ) - za člana

Gradsko vijeće u Odbor za društvene
djelatnosti izabire sljedeće članove:
1.
2.
3.
4.
5.

Dalibor Damičević (HSP) - za predsjednika
Ivana Kurelović (HSP) - za člana
Hrvoje Andrić (HSP) - za člana
Slavica Nikšić (SDP) - za člana
Jasenka Rem (HSU) - za člana
II.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/54
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/55
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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24.

25.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), članovi Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda su na svojoj 2. sjednici,
održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijeli

Na temelju članka 108. Zakona o
proračunu ("Narodne novine RH" broj 87/08) i
članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko vijeće
je na svojoj 3. sjednici, održanoj 19. lipnja 2009.
godine donijelo

RJEŠENJE
GODIŠNJI OBRAČUN
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda

Proračuna grada Slavonskog Broda
za 2008. godinu

I.

Članak 1.

Gradsko vijeće u Povjerenstvo za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda grada
Slavonskog Broda izabire sljedeće članove:

Godišnji
obračun
Proračuna
grada
Slavonskog Broda za 2008. godinu sastoji se od:
A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igor Safundžić (SDP) - za predsjednika
Vjenceslav Draženović (HSP) - za člana
Anto Ivanković (HSP) - za člana
Ivan Zirdum (HSLS) - za člana
Ivanka Vrančić - za člana
Snježana Štivić - za člana

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavsle županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/59
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 12. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

141.070.560,00 kn

Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

118.912.207,00 kn

Razlika - Višak/Manjak

-6.664.781,00 kn

B.

36.273.713,00 kn

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak/Manjak prihoda i rezerviranja)

Višak prihoda/Manjak prihoda
iz prethodnih godina
C

7.450.579,00 kn

1.615.841,00 kn

Račun zaduživanja/Financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
8.752.273,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
3.692.086,00 kn
Netto zaduživanje/Financiranje +5.060.187,00 kn
Višak/Manjak+Raspoloživa
sredstva iz prethodnih godina +
Netto zaduživanje/Financiranje

11.247,00 kn
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Članak 2.

Proračun grada Slavonskog Broda za
2008. godinu donijelo je Gradsko vijeće na svojoj
7. sjednici održanoj 23. 11. 2007. godine
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
23/07). Proračunski prihodi i primici, te rashodi i
izdaci Proračuna planirani su u iznosu od
225.698.371,00 kn.
Odlukom o izmjenama i dopunama
Proračuna grada Slavonskog Broda za 2008.
godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj
12. sjednici održanoj 22. 9. 2008. godine
proračunski prihodi i primici, te rashodi i izdaci
planirani su u ukupnom iznosu od 201.858.148,00
kn.
Članak 3.
Sukladno članku 38. Zakona o proračunu
gradonačelnik je 24. 4. 2008., 30. 6. 2008. i 31. 12.
2008. godine donio Odluku o preraspodjeli
sredstava Proračuna grada Slavonskog Broda za
2008. godinu između pojedinih stavaka rashoda i
izdataka (povećanje, odnosno smanjenje pojedinih
pozicija ne većih od 5% od sredstava utvrđenih
na stavkama koje su umanjene).

Broj: 7

nad rashodima za nabavu nefinancijske imovine
iznosi 28.823.134,00 kn i bit će pokriven iz viška
prihoda poslovanja i prihoda od financijske
imovine i zaduživanja.
Članak 7.
Višak primitaka od financijske imovine i
zaduživanja u iznosu od 5.060.187,00 kn koristi se
za pokriće manjka prihoda od nefinancijske
imovine.
Članak 8.
Sukladno članku 74. Zakona o proračunu
sredstva dobivena prodajom nefinancijske imovine
u ukupnom iznosu od 7.450.579,00 kn koristila su
se za nabavu nefinancijske imovine grada
Slavonskog Broda.
Članak 9.
Izvješće o izvršenju Proračuna grada
Slavonskog Broda za 2008. godinu sastavni je dio
Godišnjeg obračuna Proračuna grada Slavonskog
Broda za 2008. godinu.

Članak 4.
Članak 10.
Ostvarenje Proračuna grada Slavonskog
Broda za 2008. godinu bilo je kako slijedi:
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u
svoti od 157.273.412,00 kn što čini 77,92% od
godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u
svoti od 158.878.006,00 kn, što čini 78,70% od
godišnjeg plana.
Za 2008. godinu utvrđen je manjak
prihoda i primitaka u iznosu od 1.604.594,00 kn.

Godišnji
obračun
Proračuna
grada
Slavonskog Broda za 2008. godinu stupa na
snagu danom donošenja i bit će objavljen u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 400-08/09-01/3
Urbroj: 2178/01-07-09-10
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Članak 5.
Višak prihoda poslovanja nad rashodima
poslovanja iznosi 22.158.353,00 kn i koristi se za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Članak 6.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Temeljem
članka
108.
Zakona
o
proračunu ("Narodne novine RH" broj 87/08) i
članka
83.
Pravilnika
o
proračunskom
računovodstvu i računskom planu ("Narodne
novine RH" br. 27/05, 127/07) i članka 35.
Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 14/01,
10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko vijeće je na
svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo

Klasa : 400-08/09-01/3
Urbroj: 2178/01-07-09-9
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda i primitaka
Proračuna grada Slavonskog Broda
za 2008. godinu
Članak 1.
Godišnjim obračunom Proračuna grada
Slavonskog Broda za 2008. godinu utvrđen je
manjak prihoda i primitaka u iznosu od
1.604.594,00 kuna.

27.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Članak 2.

RJEŠENJE

Manjak prihoda i primitaka za 2008.
godinu pokrit će se iz viška prihoda i primitaka
ostvarenog 2007. godine u iznosu od 1.615.841,00
kn, a preostali iznos viška prihoda i primitaka od
11.247,00 kn koristit će se za nabavu
nefinancijske imovine u 2009. godini.

o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić"
u Slavonskom Brodu

Članak 3.
Višak prihoda i primitaka u iznosu od
11.247,00 kn bit će planiran kod donošenja
Odluke o izmjeni Odluke o Proračunu grada
Slavonskog Broda za 2009. godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Članak I.
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Ivana
Brlić-Mažuranić" u Slavonskom Brodu kako
slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivan Erceg - predstavnik radnika škole
Željka Capuder - Vijeće roditelja
Višnja Kokanović - Učiteljsko vijeće
Staža Lalić - Učiteljsko vijeće
Ljerka Vlajnić - Grad Slavonski Brod
Ivana Kurelović - Grad Slavonski Brod
Anto Ravlić - Grad Slavonski Brod
Članak II.
Gradsko

vijeće

ne

prihvaća

prijedlog

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 752

Ureda državne uprave da se u Školski odbor
imenuje Jelena Lončar Grgić i Vladimir Čondić,
te traži od ovog Ureda da dostavi novi prijedlog.

1.
2.
3.
4.
5.

Članak III.
6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

7.
8.
9.

Broj: 7

Marija Matić - predstavnik radnika škole
Zdravko Marić - Vijeće roditelja
Ina Vlajnić-Kraljik - Učiteljsko vijeće
Višnja Šakić - Učiteljsko vijeće
Vladimir Blekić - prijedlog Ureda državne
uprave
Luka Klaić - prijedlog Ureda državne
uprave
Anto Ivanković - Grad Slavonski Brod
Drago Rubil - grad Slavonski Brod
Slavenka Ključević - Grad Slavonski Brod

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Članak II.
Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

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

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

28.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
u Slavonskom Brodu

29.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Članak I.
RJEŠENJE
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Ivan
Goran Kovačić" u Slavonskom Brodu kako
slijedi:

o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Antun Mihanović"
u Slavonskom Brodu
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Članak I.

RJEŠENJE

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Antun
Mihanović" u Slavonskom Brodu kako slijedi:

o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Hugo Badalić"
u Slavonskom Brodu

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

Katica Ivandić - predstavnik radnika škole
Branka Mitrečić - Vijeće roditelja
Željko Čmelješević - Učiteljsko vijeće
Josip Tandarić - Učiteljsko vijeće
Petar Bodrožić Selak - prijedlog Ureda
državne uprave
Darija Kovač - prijedlog Ureda državne
uprave
Dalibor Damičević- Grad Slavonski Brod
Zoran Senjak - Grad Slavonski Brod
Ivan Kovačević - Grad Slavonski Brod

Članak I.
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Hugo
Badalić" u Slavonskom Brodu kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

Članak II.

6.

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

7.
8.
9.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-3
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

30.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Antun Bartek - predstavnik radnika škole
Gordana Matačić - Vijeće roditelja
Jelena Tandarić - Učiteljsko vijeće
Mara Lebić - Učiteljsko vijeće
Milan Horvatin - prijedlog Ureda državne
uprave
Sanja Rac - prijedlog Ureda državne
uprave
Zlata Pongračić - Grad Slavonski Brod
Ivanka Vrančić - Grad Slavonski Brod
Katarina Pajić - Grad Slavonski Brod
Članak II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-4
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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31.

32.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i
1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na
svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i
1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na
svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Đuro Pilar"
u Slavonskom Brodu

o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Blaž Tadijanović"
u Slavonskom Brodu

Članak I.

Članak I.

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Đuro
Pilar" u Slavonskom Brodu kako slijedi:

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Blaž
Tadijanović" u Slavonskom Brodu kako slijedi:

1.

1.

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

Tomislav Perković - predstavnik radnika
škole
Anto Ivanković - Vijeće roditelja
Senka Jelić - Učiteljsko vijeće
Milenko Lubina - Učiteljsko vijeće
Tanja Sljepčević - prijedlog Ureda državne
uprave
Ružica Zmajić - prijedlog Ureda državne
uprave
Davor Gruber- Grad Slavonski Brod
Stipo Lucić - Grad Slavonski Brod
Zorica Komesarović - Grad Slavonski Brod

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

Kristina Đaković - predstavnik radnika
škole
Jasna Kladarić - Vijeće roditelja
Jasna Terzić - Učiteljsko vijeće
Lucija Brnić - Učiteljsko vijeće
Anita Holob - prijedlog Ureda državne
uprave
Miroslav Jarić - prijedlog Ureda državne
uprave
Anto Oreč - Grad Slavonski Brod
Zvjezdana Saje - Grad Slavonski Brod
Petar Agatić - Grad Slavonski Brod

Članak II.

Članak II.

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

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-5
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-6
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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33.

34.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Vladimir Nazor"
u Slavonskom Brodu

o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Bogoslav Šulek"
u Slavonskom Brodu

Članak I.

Članak I.

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Vladimir
Nazor" u Slavonskom Brodu kako slijedi:

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Bogoslav
Šulek" u Slavonskom Brodu kako slijedi:

1.

1.
2.
3.
4.
5.

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

Jadranka Petričević - predstavnik radnika
škole
Dubravka Pitlović - Vijeće roditelja
Dubravka Pletikapić - Učiteljsko vijeće
Robert Smuda - Učiteljsko vijeće
Mirela Đaković - prijedlog Ureda državne
uprave
Josip Stanić - prijedlog Ureda državne
uprave
Ivica Petrović - Grad Slavonski Brod
Dražen Filošević - Grad Slavonski Brod
Ivan Kovačević - Grad Slavonski Brod

6.
7.
8.
9.

Stipo Brkić - predstavnik radnika škole
Mate Brekalo - Vijeće roditelja
Marija Ivaniš - Učiteljsko vijeće
Slavica Đurđević - Učiteljsko vijeće
Antun Vucković - prijedlog Ureda državne
uprave
Slavica Ilakovac - prijedlog Ureda državne
uprave
Vjenceslav Draženović - Grad Slavonski
Brod
Ozana Duspara - Grad Slavonski Brod
Ružica Žepčan - Grad Slavonski Brod

Članak II.

Članak II.

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

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-7
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-8
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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35.

36.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i
1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na
svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Dragutin Tadijanović"
u Slavonskom Brodu

o imenovanju članova Školskog odbora
OŠ "Milan Amruš"
u Slavonskom Brodu

Članak I.

Članak I.

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Dragutn
Tadijanović" u Slavonskom Brodu kako slijedi:

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora OŠ "Milan
Amruš" u Slavonskom Brodu kako slijedi:

1.
2.
3.
4.
5.

1.

6.
7.
8.
9.

Saša Režnjak - predstavnik radnika škole
Mandica Veselčić - Vijeće roditelja
Branka Radovanović - Učiteljsko vijeće
Mirna Mikić - Učiteljsko vijeće
Ante Cvitković - prijedlog Ureda državne
uprave
Zrinka
Novaković - prijedlog
Ureda
državne uprave
Jozo Šimić - Grad Slavonski Brod
Ivan Došlić - Grad Slavonski Brod
Zvonko Jurišić - Grad Slavonski Brod

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

Marina
Tomljenovič
Damičević predstavnik radnika škole
Romeo Mustapić - Vijeće roditelja
Zvonko Šabić - Učiteljsko vijeće
Zdenka Begić - Učiteljsko vijeće
Dinka Novaković - prijedlog Ureda državne
uprave
Mario Rubil - Grad Slavonski Brod
Marko Opačak - Grad Slavonski Brod
Snježana Čikardić - Grad Slavonski Brod
Članak II.

Članak II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Gradsko vijeće ne prihvaća prijedlog
Ureda državne uprave da se u Školski odbor
imenuje Slava Jurišić, te traži od ovog Ureda da
dostavi novi prijedlog.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak III.

Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-9
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-10
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Strana: 757
Članak II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Klasa : 021-01/09-01/63
Urbroj: 2178/01-07-09-11
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

37.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine RH" br. 87/08) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Glazbene škole Slavonski Brod
u Slavonskom Brodu

38.
Na temelju članka 18. Statuta Ustanove
Kazališno-koncertna
dvorana
"Ivana
BrlićMažuranić" i članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.),
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj
3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009. godine,
donijelo je

Članak I.

RJEŠENJE

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
imenuje članove Školskog odbora Glazbene škole
Slavonski Brod u Slavonskom Brodu kako slijedi:

o razrješenju članova Upravnog vijeća
Ustanove Kazališno-koncertna dvorana
"Ivana Brlić-Mažuranić" koje imenuje grad

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

Naike Dapiran - predstavnik radnika škole
Željka Grgić - Vijeće roditelja
Marta Suričević - Učiteljsko vijeće
Mirela Jagodić - Učiteljsko vijeće
Gorana Jagarinac - prijedlog Ureda
državne uprave
Mario Alerić - prijedlog Ureda državne
uprave
Anto Rašić - Grad Slavonski Brod
Ružica Đuretić - Grad Slavonski Brod
Mureveta Trtica - Grad Slavonski Brod

I.
Gradsko
vijeće
razrješuje
dužnosti
dosadašnje članove Upravnog vijeća Ustanove
Kazališno-koncertna
dvorana
"Ivana
BrlićMažuranić" koje imenuje grad:
1.
2.
3.
4.

Nives Romanjek - predsjednik
Hermina Podvorac
Terezija Marković
Mirna Grubanović
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II.

II.

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

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-01/09-01/67
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Klasa : 021-01/09-01/67
Urbroj: 2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

39.

40.

Na temelju članka 18. Statuta Ustanove
Kazališno-koncertna
dvorana
"Ivana
BrlićMažuranić" i članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.),
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj
3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009. godine,
donijelo je

Na temelju članka 18. Statuta Ustanove za
gospodarenje
športskim
objektima
grada
Slavonskog Broda i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Ustanove Kazališno-koncertna dvorana
"Ivana Brlić-Mažuranić" koje imenuje grad

o razrješenju članova Upravnog vijeća
Ustanove za gospodarenje športskim
objektima

I.

I.

Gradsko vijeće za članove Upravnog
vijeća Ustanove Kazališno-koncertna dvorana
"Ivana Brlić-Mažuranić" koje imenuje grad
imenuje sljedeće:

Gradsko
vijeće
razrješuje
članove
Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje
športskim objektima kako slijedi:

1.
2.
3.
4.

Davor Gruber - predsjednik
Dalibor Vašarević
Andrea Letić
Boro Kovačević

1.
2.
3.
4.
5.

Vjenceslav Draženović - predsjednik
Josip Zorić
Ivica Perković
Vjekospava Golob
Krešimir Tomac
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II.

II.

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

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-01/09-01/68
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Klasa : 021-01/09-01/68
Urbroj: 2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

42.
41.
Na temelju članka 18. Statuta Ustanove za
gospodarenje
športskim
objektima
grada
Slavonskog Broda i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Na temelju članka 17. Statuta Ustanove
Gradska knjižnica i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je
RJEŠENJE

RJEŠENJE

o razrješenju članova Upravnog vijeća
Ustanove Gradska knjižnica koje imenuje
grad

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Ustanove za gospodarenje športskim
objektima

I.
I.
Gradsko vijeće imenuje članove Upravnog
vijeća Ustanove za gospodarenje športskim
objektima kako slijedi:
1.
2.
3.

Anto Ivanković - predsjednik
Ante Rašić
Hrvoje Andrić

Gradsko
vijeće
razrješuje
članove
Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski
Brod u ime grada:
1.
2.
3.
4.

Tomislav Vlajnić
Pero Matić
Zlatka Čičić
Davorin Đanić
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Broj: 7

II.

II.

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

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-01/09-01/66
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Klasa : 021-01/09-01/66
Urbroj: 2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

43.

44.

Na temelju članka 17. Statuta Ustanove
Gradska knjižnica i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Na temelju članka 17. Statuta Ustanove
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda i
članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko vijeće
grada Slavonskog Broda na svojoj 3. sjednici
održanoj 19. lipnja 2009. godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Ustanove Gradska knjižnica koje imenuje
grad

o razrješenju članova Upravnog vijeća
Ustanove Galerija umjetnina grada
Slavonskog Broda koje imenuje grad

I.

I.

U Upravno vijeće Gradske knjižnice
Slavonski Brod u ime grada imenuju se sljedeći:

Gradsko
vijeće
razrješuje
dužnosti
dosadašnje članove Upravnog vijeća Ustanove
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda koje
imenuje grad:

1.
2.
3.
4.

Miroslav Skorupski - predsjednik
Romana Mišić
Josip Pehar
Domagoj Babić

1.
2.

Predrag Goll - predsjednik
Smiljka Šakić - član

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 7

Strana: 761

II.

II.

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

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-01/09-01/65
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Klasa : 021-01/09-01/65
Urbroj: 2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

45.

46.

Na temelju članka 17. Statuta Ustanove
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda i
članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko vijeće
grada Slavonskog Broda na svojoj 3. sjednici
održanoj 19. lipnja 2009. godine, donijelo je

Na temelju članka 37. Statuta Ustanove
Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" i članka 35.
Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01,
10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 3. sjednici održanoj
19. lipnja 2009. godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Ustanove Galerija umjetnina grada
Slavonskog Broda koje imenuje grad

o razrješenju članova Upravnog vijeća
Ustanove Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić"
koje imenuje grad

I.

I.

Gradsko vijeće za članove Upravnog
vijeća Ustanove Galerija umjetnina grada
Slavonskog Broda koje imenuje grad imenuje
sljedeće:

Gradsko
vijeće
razrješuje
dužnosti
dosadašnje članove Upravnog vijeća Ustanove
Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" koje imenuje
grad:

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Predrag Goll - predsjednik
Goran Knežević

Slavica Nikšić - predsjednica
Ivica Petrović - član
Mario Rubil - član
Dejan Kovačević - član
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Broj: 7

II.

II.

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

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-01/09-01/64
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Klasa : 021-01/09-01/64
Urbroj: 2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

47.

48.

Na temelju članka 37. Statuta Ustanove
Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" i članka 35.
Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01,
10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 3. sjednici održanoj
19. lipnja 2009. godine, donijelo je

Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka
11. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za
2009. godinu (NN 8/09), točke VII. Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u
2009. godini (NN 8/09) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće je na svojoj 3. sjednici,
održanoj 19. lipnja 2009. godine, donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Ustanove Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić"
koje imenuje grad
I.

ODLUKU

Gradsko vijeće za članove Upravnog
vijeća Ustanove Dječji vrtić "Ivana BrlićMažuranić" koje imenuje grad imenuje sljedeće:

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
grada Slavonskog Broda za 2009. godinu

1.
2.
3.
4.

Mario Rubil - predsjednik
Željko Tomljenović
Josip Mijatović
Dejan Kovačević

I.
Ovom Odlukom se utvrđuju kriteriji,
mjerila i način financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva grada Slavonskog
Broda za 2009. godinu, temeljem Uredbe o
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načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za 2009.
godinu (NN 8/09) i Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u
2009. godini (NN 8/09).

2.
3.
4.
5.
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Redovnu djelatnost škole - materijalni i
financijski rashodi
Održavanje škole - rashodi za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
Opremanje škole - rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine
Dodatna
ulaganja
na
građevinskim
objektima škola

II.
U Proračunu Republike Hrvatske za 2009.
godinu za decentralizirane funkcije osnovnog
školstva za grad Slavonski Brod (koje se
financiraju iz Proračuna grada Slavonskog Broda),
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
utvrdilo je ukupna bilančna prava za navedeno
financiranje za 2009. godinu, a koje se odnosi na
minimalni financijski standard javnih potreba u
osnovnom školstvu u Republici Hrvatskoj.
Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske
prosječna godišnja cijena po učeniku u
Slavonskom Brodu iznosi 1.475,08 kuna.

Zajednički rashodi - rashodi
prijevoz učenika

za

energiju

i

IV.
Zajednički rashodi osnovnih škola po
ekonomskoj klasifikaciji spadaju u skupinu
materijalnih rashoda, a čine ih rashodi za energiju
i prijevoz učenika. Grad Slavonski Brod provodi
postupke javne nabave i sklapa ugovore s
dobavljačima tih usluga.

Sukladno stavku 1. ovog članka, gradu
Slavonskom Brodu osiguravaju se financijska
sredstva i to:

Energija

Materijalni i financijski rashodi 10.768.096,00 kn

Energenti
se
koriste
za
rasvjetu,
zagrijavanje i pogon škole. To su električna
energija, loživo ulje, plin, drva i toplinska
energija.
Sredstva za plaćanje troškova za
isporučene energente doznačuju se na žiro-račun
dobavljača energenata prema stvarnim troškovima,
nakon dostave zahtjeva ili računa u Upravni odjel
za računovodstvo i financije.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini (kapitalni projekti i nužni
veći zahvati)
3.418.406,00 kn
Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
1.037.627,00 kn
UKUPNO:

V.

15.224.129,00 kn
VI.
III.

Sustavom Gradske riznice svi prihodi i
rashodi proračunskih korisnika - osnovnih škola,
planiraju se i izvršavaju kroz Proračun grada
Slavonskog Broda. Svi proračunski korisnici osnovne škole su međusobno programski
umrežene s gradom i dio su sustava Gradske
riznice. Od decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva u Proračunu grada Slavonskog Broda
osiguravaju se sredstva za:
1.

Zajedničke rashode - rashodi za energiju i
prijevoz učenika

Za financiranje troškova iz prethodnog
članka utvrđuju se iznosi troškova škola za
energente iz prethodnih godina, uvećani za stopu
rasta cijena energenata u 2008. godini.
Prijevoz učenika
VII.
Škole sukladno članku 69. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08), koriste usluge prijevoza učenika za
što su u Proračunu grada Slavonskog Broda
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osigurana sredstva. Prijevoz koriste učenici od 1.
do 4. razreda koji imaju adresu stanovanja
udaljenu od škole najmanje tri kilometra i učenici
od 5. do 8. razreda koji imaju adresu stanovanja
udaljenu od škole najmanje pet kilometara.
Sredstva za plaćanje troškova za prijevoz
učenika doznačuju se na žiro račun prijevoznika
prema stvarnim troškovima, nakon dostave računa
u Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Redovna djelatnost
financijski rashodi

škole - materijalni

i

*
*
*
*
*
*
*
*
*

VIII.
Radi obavljanja redovite djelatnosti,
odnosno odvijanja redovitog nastavnog procesa u
osnovnim školama, potrebno je financirati
materijalne i financijske rashode škola u visini
koja osigurava minimalni financijski standard
osnovnih škola.

hitni popravci:

*
*

*
*

na plinskim instalacijama
na
sustavu
centralnog
grijanja
i
toplovodnom sustavu
puknuća,
oštećenja
i
začepljenja
vodovodne i kanalizacijske instalacije,
radi sprečavanja daljnjih štetnih posljedica
na električnoj instalaciji
znatnija oštećenja dimnjaka i dimovodnih
kanala
prodiranja oborinskih voda u zgradu,
saniranja posljedica istog prodora, te
znatnijeg oštećenja krova
narušene statičke stabilnosti zgrade ili
pojedinih dijelova zgrade
otpadanje dijelova pročelja
nužne staklarske usluge.

2)

Zdravstveni pregledi zaposlenika škole

-

sukladno odluci MZOŠ i osiguranim
financijskim
sredstvima
u
tijeku
kalendarske godine vrše se zdravstveni
pregledi 1/3 zaposlenika svake osnovne
škole.

*

opći troškovi i hitni popravci
zdravstveni pregledi zaposlenika škole

1)

Pod
općim
troškovima
i
hitnim
popravcima škola smatraju se sljedeće
vrste troškova:

*
*
*

-

opći troškovi:

*

uredski materijal, materijal za nastavu i
pedagošku dokumentaciju
komunalne usluge i naknade
usluge HT-a (telefonski, telefaks troškovi i
poštarina)
pedagošku i drugu obveznu periodiku i
časopise prema uputi MZOŠ-a
zdravstveni pregledi zaposlenika škole
zakupnine prostora i opreme za realizaciju
nastave
nabavu pribora za izvođenje nastavnih
planova i programa, nabavu sitnog
invenatara i sredstava zaštite na radu
materijal za čišćenje
odvoz smeća
potroak vode i propisane vodne naknade
sredstva za zaštitu na radu
seminare, stručnu literaturu i časopise
bankarske usluge i zatezne kamate

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

intelektualne usluge, usluge studentskih
servisa
reprezentaciju
dnevnice i troškove putovanja na
službenom putu
stručno usavršavanje prema programu
MZOŠ-a
povećane troškove za korištenje računalne
opreme, i to: održavanje softvera,
popravak računala, potrošni materijal i sl.
čuvanje objekata
osiguranje imovine
korištenje vlastitog prijevoznog sredstva
(registracija, servisi, benzin i dr.)
ostale tekuće troškove nužne za osiguranje
nastavnog plana i programa rada škole

-

Pod materijalnim i financijskim rashodima
smatraju se sljedeće vrste troškova:
1)
2)

Broj: 7

*

Sredstva za plaćanje navedenih troškova
doznačuju se na žiro račun dobavljača prema
stvarnim troškovima, nakon dostave zahtjeva ili
računa škole u Upravni odjel za računovodstvo i
financije.
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IX.

-

Za financiranje troškova iz prethodnog
članka utvrđuju se sljedeća mjerila:

-

*
*

-

*
*
*

po učeniku u iznosu od 20 kuna mjesečno
po razrednom odjelu u iznosu od 300 kuna
mjesečno
po područnoj školi u iznosu od 300 kuna
mjesečno
po osnovnoj školi u iznosu od 3.000 kuna
mjesečno
po računalu u iznosu od 50 kuna
mjesečno.

Održavanje škole - rashodi za materijal, dijelove
i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
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-

održavanje krovova kako ne bi procurili i
kako ne bi nastale popratne štete
održavanje elektroinstalacija u cilju
postizanja
propisanih
tehničkih
i
zakonskih standarda
održavanje kotlovnica i sustava grijanja u
cilju
održavanja
funkcionalnosti
postrojenja
održavanje
sanitarija
i
vodovodnih
instalacija
u
cilju
poboljšavanja
zdravstveno-higijenskih uvjeta korištenja
održavanje vanjskih zatvora (prozori i
vrata)
ostali zahvati.

2)

Tekuće održavanje

-

Odnosi se na:
X.
Održavanje škola obuhvaća sve rashode za
materijal,
dijelove
i
usluge
tekućeg
i
investicijskog održavanja škole, a odnosi se na
održavanje sredstava rada i opreme radi
osiguravanja
pretpostavki
za
redovito
funkcioniranje škole, te popravak kvarova koji se
ne mogu planirati, kao i otklanjanje nedostataka
utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i
upravnim tijelima (inspekcijski nalazi) čije
neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole.

-

Rashodi za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju
rashode za:
1)
2)

investicijsko održavanje
tekuće održavanje

1.

Investicijsko održavanje

Predvidivi su i planski izdaci u
održavanje i obavljanje školskih zgrada. Opseg i
visina investicijskog održavanja utvrđuje se u
skladu sa stvarnim tehničkim stanjem (vijek
trajanja),
potrebnim
adaptacijama,
rekonstrukcijama
i
zamjenama
u
cilju
poboljšavanja uvjeta korištenja ili udovoljavanja
promijenjenim zakonskim i tehničkim propisima
zgrada, a u iznosima koji se ne smatraju
dodatnim ulaganjem na nefinancijskoj imovini.
Utvrđuje se redoslijed prioriteta u
izvođenju investicijskog održavanja, kako slijedi:

-

-

popravak kvarova koji se ne mogu
planirati, te održavanje sredstava rada i
opreme radi osiguravanja pretpostavki za
redovito funkcioniranje škole
ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske
i unutarnje stolarije i tapetarski radovi
ličenje bravarije, radijatora i drugih tijela
za zagrijavanje prostora, te ostalih
odgovarajućih elemenata u zgradi
manji keramičarski i drugi radovi na
završnim oblogama podova i zidova
zamjena podnih obloga i premazivanje
podova
popravak pročelja
zamjena i popravak stolarije uključujući i
elemente zaštite od vanjskih utjecaja
(kapci, žaluzine, grilje i sl.)
manji popravak pokrova i ravnog krova
održavanje rasvjete i d rugih električnih
uređaja (zamjena žarulja, prekidača,
utičnica, zvonca, svjetiljki, internog
govornog uređaja i sl.) kao i održavanje
vanjske rasvjete koja pripada zgradi
zamjena i popravak brava i drugih
elemenata koji pripadaju zgradi
održavanje nasada, staza, opreme i drugih
elemenata na zemljištu koji pripadaju
zgradi
redoviti servisi na uređajima za grijanje i
pripremu tople vode (kotlovnica i
toplinska podstanica i dr.)
redoviti servisi protupožarne instalacije i
protupožarnih aparata u zgradi
redoviti servisi na instalacijama vodovoda,
kanalizacije, elektrike, plina i dr.
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redoviti servisi i registracija vozila koje
služe za prijevoz učenika
redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u
zgradi prema naputku proizvođača
premazivanje dimnjaka, čišćenje dimnjaka
i dimovodnih kanala (dimnjačarske
usluge)
dezinsekcija i deratizacija zajedničkih
prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade
kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju
trajnog otklanjanja štetočina i gamadi
čišćenje septičkih jama
čišćenje odvodnih rešetaka i oluka.

Po izvršenim radovima tekućeg i
investicijskog održavanja izvršitelj je dužan
dostaviti zahtjev ili račun koji mora sadržavati:
specifikaciju izvršenih radova ili usluga po vrsti,
količini i jediničnoj cijeni. Sredstva će se
doznačiti na žiro račun izvršitelja usluge tekućeg i
investicijskog održavanja.
XI.
Kao mjerilo za financiranje troškova
tekućeg i investicijskog održavanja škola utvrđuju
se iznosi planiranih sredstava za rashode za
materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja iz Odluke o operativnom planu
rashoda za materijal i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola grada
Slavonskog Broda za 2009.

Broj: 7
XIII.

Kao mjerilo za financiranje opremanja
škola utvrđuju se iznosi planiranih sredstava za
rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine iz Odluke za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola grada
Slavonskog Broda za 2009. godinu.
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
škola
XIV.
Dodatna
ulaganja
na
građevinskim
objektima škola su predvidivo i plansko
održavanje i obnavljanje školskih objekata
(školske zgrade, školske športske dvorane,
školskog igrališta, kotlovnice škole, itd.). Opseg i
visina dodatnih ulaganja utvrđuje se u skladu sa
stvarnim tehničkim stanjem (vijek trajanja),
potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i
zamjenama u cilju poboljšavanja uvjeta korištenja
ili udovoljavanja promijenjenim zakonskim i
tehničkim propisima.
Sredstva za izvedene radove na dodatnim
ulaganjima na objektima škola će se doznačiti na
žiro račun izvoditelja radova.
XV.

Opremanje
škole - rashodi
proizvedene dugotrajne imovine

za

nabavu

XII.
Nabavu proizvedene dugotrajne imovine školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala,
škole mogu izvršiti u skladu s Planom opremanja
škole za 2009. godinu do visine sredstava
osiguranih u Proračunu grada Slavonskog Broda
za 2009. godinu.
Škola je dužna po izvršenoj nabavi
opreme, nastavnih sredstava i pomagala u
nadležni Upravni odjel za računovodstvo i
financije dostaviti zahtjev koji mora sadržavati:
specifikaciju opreme po vrsti, količini i jediničnoj
cijeni, te presliku računa. Sredstva će se doznačiti
na žiro račun dobavljača opreme, nastavnih
sredstava i pomagala.

Kao mjerilo za financiranje dodatnih
ulaganja na objektima škola utvrđuju se iznosi
planiranih sredstava za rashode za dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini iz Odluke za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
grada Slavonskog Broda za 2009. godinu.
XVI.
Uštede na pojedinim vrstama troškova
koristit će se isključivo za poboljšanje uvjeta rada
osnovnih škola.
XVII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za financije i računovodstvo,
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Upravni odjel za društvene djelatnosti i Služba za
graditeljstvo i prostorno uređenje.
XVII.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
grada Slavonskog Broda u 2009. godini.
Odredbom točke V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini
(NN br. 8/09), sredstva za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola u ukupnom
iznosu od 3.418.406,00 kn raspoređuju se za:
-

Klasa : 602-02/09-01/4
Urbroj: 2178/01-07-09-3
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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-

izgradnja školske-športske dvorane OŠ
"Đuro Pilar", PŠ Kolonija
izrada projektne dokumentacije dogradnje
škole i školske športske dvorane,
izvedbeni projekt - OŠ "Antun Mihanović",
PŠ Mali Pariz

Naziv škole

Radovi

Odobrena sredstva
s PDV

OŠ "Đuro Pilar, PŠ Kolonija
izgradnja školske-športske dvorane
3.077.879,82
49.
Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka
11. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za
2009. godinu (NN 8/09), točke VII. Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u
2009. godini (NN 8/09) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće je na svojoj 3. sjednici,
održanoj 19. lipnja 2009. godine, donijelo
ODLUKU
o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i
dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini
osnovnih škola grada Slavonskog Broda u
2009. godini
I.
Ovom Odlukom se usvaja Plan rashoda za

OŠ "Antun Mihanović", PŠ Mali Pariz
izrada projektne dokumentacije dogradnje
škole i školske športske dvorane,
izvedbeni projekt
340.526,18
UKUPNO:
3.418.406,00
II.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Služba za
graditeljstvo i prostorno uređenje i Upravni odjel
za financije i računovodstvo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 602-02/09-01/6
Urbroj: 2178/01-07-09-3
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Broj: 7

tehničkim propisima zgrada, opreme, nastavnih
sredstava i pomagala.
Za investicijsko održavanje i opremanje
osnovnih škola osigurano je u 2009. 1.037.627,00
kuna.
Ovom Odlukom se utvrđuje plan prioriteta
rashoda za materijal i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola grada
Slavonskog Broda u 2009. godine, temeljem
dostavljenih planova i potreba škola.
Naziv škole

Radovi

Odobrena sredstva
s PDV

OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" MŠ
izmjena dotrajale stolarije

50.

432.000
Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka
11. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za
2009. godinu (NN 8/09), točke VII. Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u
2009. godini (NN 8/09) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko vijeće je na svojoj 3. sjednici,
održanoj 19. lipnja 2009. godine, donijelo
ODLUKU
o Operativnom planu rashoda za materijal i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola grada Slavonskog Broda u
2009. godini

OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" PŠ Gromačnik
radovi na instalacijama centralnog grijanja
64.000
PŠ "Vladimir Nazor"
sanacija školske športske dvorane
418.000
Izrada troškovnika i nadzor
UKUPNO:

123.627
1.037.627,00

II.
Nedostajuća sredstva za investicijsko
održavanje i popravak kvarova na školama koji se
ne
mogu
planirati,
temeljem
Zaključka
gradonačelnika, izdvojit će se iz sredstava
Proračuna grada Slavonskog Broda.
III.

I.
Investicijsko održavanje školskog prostora,
opreme, nastavnih sredstava i pomagala u
osnovnim školama je predvidivo i plansko
održavanje i obnavljanje školskih zgrada i
ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena
pokretne opreme, nastavnih sredstava i pomagala.
Opseg i visina rashoda za materijal i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja utvrđuje se u
skladu sa stvarnim tehničkim stanjem (vijek
trajanja), posebnim adaptacijama, rekonstrukcijama
i zamjenama u cilju poboljšanja uvjeta korištenja
ili udovoljavanja promijenjenim zakonskim i

Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Služba za
graditeljstvo i prostorno uređenje i Upravni odjel
za financije i računovodstvo.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 7

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 602-02/09-01/5
Urbroj: 2178/01-07-09-3
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,
117/01, 150/02. i 147/03.) i članka 35. Statuta
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", broj 14/01, 10/05,
2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko vijeće je na svojoj
3. sjednici, održanoj 19. lipnja 2009. godine
donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
grada Slavonskog broda
Članak 1.

51.
Na temelju članka 3. i 30. Zakona o
financiranju
jedinica
lokalne
i
područne

U Odluci o porezima grada Slavonskog
Broda ("Narodne novine" broj 119/01, 113/02,
63/03. i 37/08) u članku 26., tabela "Fizičke
osobe" i "Pravne osobe" mijenja se i glasi:

Područje
NKD-a

Fizičke osobe

Pravne osobe
- male -

Pravne osobe
- srednje -

Pravne osobe
- velike -

01, 02, 03, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
33, 41, 42, 43,
45.20, 45.40, 58,
95, 96.01, 96.02,
98, 99

400,00 kn

600,00 kn

800,00 kn

1.000,00 kn

05, 06, 07, 08, 09,
31, 32.11, 32.12,
32.13,
35, 36, 37, 38, 39,
49.32, 59, 60, 72,
75, 85, 86, 87, 88,
90, 91, 93, 94, 96,
97

600,00 kn

700,00 kn

1.000,00 kn

1.200,00 kn

45, 46, 47, 49, 50,
51, 52, 53, 55, 56,
95.11, 95.12

900,00 kn

1.000,00 kn

1.100,00 kn

1.400,00 kn

61, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 69, 70, 71,
73, 74, 77, 78, 79,
81, 81, 82, 84, 92

1.000,00 kn

1.200,00 kn

1.500,00 kn

2.000,00 kn
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Članak 2.

Članak 1.

Za statističke i analitičke potrebe u
prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2009.
godine istodobno će se koristiti i članak 26.
tabela "Fizičke osobe" i "Pravne osobe" iz Odluke
o porezima grada Slavonskog Broda ("Narodne
novine" broj 119/01, 113/02, 63/03. i 37/08.).

U cijelom tekstu Odluke o visini naknade
za pravo služnosti na zemljištu u vlasništvu grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/08.), riječ "Gradsko
poglavarstvo", odnosno "Poglavarstvo" zamjenjuje
se riječju "Gradonačelnik" u odgovarajućem
padežu.

Članak 3.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objavljivanja u "Narodnim
novinama Republike Hrvatske".

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 400-09/08-01/1
Urbroj: 2178/01-07-09-6
Slavonski Brod, 19. lipnja 2009.

GRADONAČELNIK
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 940-01/09-01/216
Urbroj: 2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 24. lipnja 2009. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

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

52.
53.
Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te
Zakona
o
izborima
općinskih
načelnika,
gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada
Zagreba ("Narodne novine" 109/07, 125/08) i
članka 49. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01, 10/05, 2/06. i 19/07), gradonačelnik je 24.
lipnja 2009. godine donio

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te
Zakona
o
izborima
općinskih
načelnika,
gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada
Zagreba ("Narodne novine" 109/07, 125/08) i
članka 49. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01, 10/05, 2/06. i 19/07), gradonačelnik je 24.
lipnja 2009. godine donio

ODLUKU
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade
za pravo služnosti na zemljištu u vlasništvu
grada Slavonskog Broda

o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u
najam stana
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U cijelom tekstu Odluke o davanju u
najam stanova ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/97, 12/99, 16/01, 12/03,
2/08, 13/08) riječ "Gradsko poglavarstvo",
zamjenjuje
se
riječju
"Gradonačelnik"
u
odgovarajućem padežu.
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54.
Na temelju članka 9. Zakona o policiji
("Narodne novine" 129/2000.) i članka 39.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("NN" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08. i 36/09.), gradonačelnik grada Slavonskog
Broda donosi

Članak 2.

ODLUKU

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

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada
Slavonskog Broda

GRADONAČELNIK
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 1.

Klasa : 371-03/09-01/90
Urbroj: 2178/01-07-09-1
Slavonski Brod, 24. lipnja 2009. godine
Gradonačelnik
Mirko Duspara,dr.med., v.r.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Vijeća
za prevenciju kriminaliteta grada Slavonskog
Broda u točki II pod rednim brojem 2. "Željka
Krištof, zamjenica gradonačelnika, zamjenica
predsjednika" mijenja se i glasi: "Ilijana Vrbat
Pejić, zamjenica gradonačelnika, zamjenica
predsjednika".
GRADONAČELNIK
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 550-01/09-01/81
Urbroj: 2178/01-07-09-6
Slavonski Brod, 24. lipnja 2009. godine
Gradonačelnik
Mirko Duspara,dr.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

11.

1. Stjepan Šoldra (HDZ) - za predsjednika
2. Josip Ruda (HSS)
- člana
3. Stjepan Martić (SDP) za člana

Na temelju članka 26. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), i članka 5. Poslovnika Vijeća općine
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 10/2001) Općinsko vijeće općine
Bebrina, na 1.konstituirajućoj sjednici održanoj 8.
lipnja 2009. godine donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
i članova Mandatne komisije

Član 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
Klasa:021-05/09-02/17
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 8.lipnja 2009.godine
PREDSJEDAVAJUĆI:
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.

Član 1.
U Mandatnu komisiju izabiru se:
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11.
Na temelju članka 26. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), i članka 5. Poslovnika Vijeća općine
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 10/2001) članovi Općinskog vijeća
općine Bebrina, na 1.konstituirajućoj
sjednici
održanoj 8. lipnja
2009. godine na prijedlog
Mandatne komisije donose

12.
13.
14.

ZAKLJUČAK
15.
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i potvrđivanju mandata
izabranim članovima

Član 1.
Usvaja se Izvješće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće, održanim 17.svibnja 2009.godine i
potvrđuju mandati izabranim vijećnicima kako
slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

MIJO BELEGIĆ - HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
STJEPAN ŠOLDRA - HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
ŽELJKO STVORIĆ HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
STJEPAN VESELIČIĆ - HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PAVO CESAREC - HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
MARINKO ĆOSIĆ - HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
JOSIP ŽELINSKI SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE
ŽELJKO HAS SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE
DANICA CRNAC SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE
STJEPAN HRAJNEK - HRVATSKI
DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I
BARANJE-
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HRVATSKA NARODNA STRANKA
LIBERALNI DEMOKRATI (koalicija)
DARKO KARAMAZAN - HRVATSKI
DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I
BARANJE-HRVATSKA NARODNA
STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI
(koalicija)
IVAN HRAJNEK HRVATSKA
SELJAČKA STRANKA
MATO SUDAREVIĆ HRVATSKA
SELJAČKA STRANKA
SLAVKO CESAREC HRVATSKA
STRANKA UMIROVLJENIKA
LUKA GRGIĆ - HRVATSKA STRANKA
PRAVA

Ostavku na dužnost vijećnika podnijeli su:
Vijećnik IVAN HRAJNEK (HRVATSKA
SELJAČKA STRANKA) podnio je ostavku na
dužnost člana Općinskog vijeća općine Bebrina
budući da je na izborima za načelnika i zamjenika
načelnika održanim 31.svibnja 2009.godine 2. krug izabran za zamjenika načelnika, te je sukladno članku
7.Zakona o izborima članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
dužan podnijeti ostavku na nespojivu dužnost.
Umjesto njega dužnost vijećnika započinje
obnašati JOSIP RUDA.
Vijećnik MATO SUDAREVIĆ (HRVATSKA
SELJAČKA STRANKA) podnio je ostavku na
dužnost člana Općinskog vijeća općine Bebrina iz
osobnih razloga.
Umjesto njega dužnost vijećnice započinje
obnašati BARA OLUJEVIĆ.
Vi j e ć n i k
JOSIP
ŽELINSKI
( S O C I J A L D E M O K R AT S K A P A R T I J A
HRVATSKE) podnio je zahtjev za mirovanje mandata
budući da je izabran za člana Županijske skupštine, te
sukladno članku 5. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave time obnaša dužnost koja je
nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća.
Umjesto njega dužnost vijećnika započinje
obnašati STJEPAN MARTIĆ.
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Član 2.

Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Općinskog vijeća općine
Bebrina, te zamjenicima vijećnika
koji će iz
spomenutih razloga započeti obnašati dužnost
vijećnika.

Broj: 7
Član 1.

U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se:
1. Željko Stvorić (HDZ)
2. Stjepan Veseličić (HDZ)
3. Bara Olujević (HSS)
4. Željko Has (SDP)
5. Luka Grgić (HSP)

za predsjednika
za člana
za člana
za člana
za člana

Član 3.
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za
početak pravovaljanog rada svih 15 izabranih
vijećnika iz člana 1. ovog Zaključka.

Član 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Član 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Klasa:021-05/09-02/19
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 8. lipnja 2009.godine
PREDSJEDAVAJUĆI:
Stjepan Hrajnek, v.r.

Klasa:021-05/09-02/18
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 8.lipnja 2009.godine
PREDSJEDAVAJUĆI:
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.
14.

13.

Na temelju članka 26. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), i članka 5. Poslovnika Vijeća općine
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 10/2001) Općinsko vijeće općine
Bebrina, na 1.konstituirajućoj sjednici održanoj 8.
lipnja 2009. godine donijelo je

Na temelju članka 27. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), i članka 5. Poslovnika Vijeća općine
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 10/2001) Općinsko vijeće općine
Bebrina, na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 8.
lipnja 2009. godine donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Bebrina

RJEŠENJE
Član 1.
o izboru predsjednika
i članova Odbora za izbor i imenovanja

Za predsjednika Općinskog vijeća općine
Bebrina izabire se MIJO BELEGIĆ.
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Član 2.

RJEŠENJE

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća
općine Bebrina

Klasa:021-05/09-02/20
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 8. lipnja 2009. godine

Član 1.
Za potpredsjednicu Općinskog vijeća općine
Bebrina izabire se BARA OLUJEVIĆ.

PREDSJEDAVAJUĆI:
Stjepan Hrajnek, v.r.
Član 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
15.

Na temelju članka 27. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), i članka 5. Poslovnika Vijeća općine
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 10/2001) Općinsko vijeće općine
Bebrina, na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 8.
lipnja 2009. godine donijelo je

Klasa:021-05/09-02/21
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 8. lipanj 2009. godine
PREDSJEDAVAJUĆI:
Stjepan Hrajnek, v.r.
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Broj: 7

OPĆINA BUKOVLJE

2.

Članak 2.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01 i 04/06), članovi Općinskog vijeća
općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj 16. lipnja 2009. godine
donijeli

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Klasa:021-05/09-01/4
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 16. lipnja 2009 .g.

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije

Članak 1.
U Mandatnu komisiju izabiru se:
1.
2.
3.

Miroslav Brblić /SDP/ - za
predsjednika
Igor Đaković /HSP/
- za člana
Slavko Milković /HDZ/- za člana

Predsjedatelj
Predstojnik Ureda državne uprave
U Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01 i 04/06), članovi Općinskog vijeća
općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj 16. lipnja 2009. godine na
prijedlog Mandatne komisije donijeli

Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 11 izabranih
vijećnika.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa:021-05/09-01/5
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 16. lipnja 2009 .g.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i potvrđivanju mandata
izabranim članovima

Predsjedatelj
Predstojnik Ureda državne uprave
U Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće održanim 17. svinja 2009. godine
kako slijedi:

Ime i prezime

Adresa Stranka
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DAVOR PETRIK
1968.
S.Radića 69
SDP
MIROSLAV BRBLIĆ 1964.
J.Kozarca 53 SDP
ŽELJKO MLADAR
1960.
Firov kraj 16 SDP
DRAGICA PETRIK 1941.
S.Radića 50
HSS
MARIJANA JURILJ 1983.
D. Rakovca 98 HNS
DANIJEL KOVAČEVIĆ
Bukovlje, D. Rakovca 86
FERDO MARIĆ
1960.
Masleničkih vitezova 4 HDZ
SLAVKO MILKOVIĆ 1958.
S.Radića 2A HDZ
SLAVKO DRČELIĆ 1960.
Danka Mataića 16
HDZ
DOMAGOJ MARATOVIĆ
Vranovci, Stjepana Radića 3
IGOR ĐAKOVIĆ
1973.
Domovinskog rata 5
HSP

Bukovlje,
Bukovlje,
Bukovlje,
Bukovlje,

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01 i 04/06), članovi Općinskog vijeća
općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj 16. lipnja 2009. godine
donijeli

Bukovlje,
RJEŠENJE
1984.
SDP
Bukovlje,

o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Bukovlje,

Članak 1.

Bukovlje,

U Komisiju za izbor i imenovanja izabiru se:

1977.
HDZ
Bukovlje,

1.
2.
3.

Željko Mladar /SDP/
Marijana Jurilj /HNS/
Ferdo Marić /HDZ/

-za predsjednika
- za člana
- za člana
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Članak 2.

Broj: 7
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Klasa:021-05/09-01/7
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 16.lipnja 2009. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Predsjedatelj
Dragica Petrik, v.r.

Klasa:021-05/09-01/6
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 16. lipnja 2009 .g.
Predsjedatelj
Dragica Petrik, v.r.

6.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01), članovi Općinskog vijeća općine
Bukovlje su na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog
vijeća održanoj 16. lipnja 2009. godine donijeli
5.
RJEŠENJE
Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01), članovi Općinskog vijeća općine
Bukovlje su na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog
vijeća održanoj 16. lipnja 2009. godine donijeli

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Bukovlje

RJEŠENJE

Igor Đaković izabire se za potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Bukovlje.

Članak 1.

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Bukovlje
Članak 2.
Članak 1.
Miroslav Brblić izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Bukovlje.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Klasa:021-05/09-01/8
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 16. lipnja 2009 .g.
Predsjedatelj
Dragica Petrik, v.r.
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OPĆINA OKUČANI

15.

1.
2.
3.

Na temelju članka 34 Statuta općine Okučani
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05) i članka 5 Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 3/02), Općinsko
vijeće na konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja
2009. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
i članova Mandatne komisije

MARIO MIJATOVIĆ, za predsjednika
MILAN VUČKOVIĆ, za člana
BORISLAV OJDANIĆ, za člana

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/09-01-13
Ur. br. 2178/21-01-09-01
Okučani, 12. lipnja 2009. godine

I.
U Mandatnu komisiju izabiru se:

PREDSJEDATELJ
Mirko Vilajtović, dip. iur., v.r.
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Broj: 7

16.

17.

Na temelju članka 35 Statuta općine Okučani
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05) i članka 10 Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 3/02), Općinsko
vijeće na konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja
2009. godine, donijelo je

Na temelju članka 35. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/02, 4/03, 8/04 i 5/05.) i članka 10.
Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 3/02.), Općinskog
vijeća općine Okučani na konstituirajućoj sjednici
održanoj 12. lipnja 2009. godine, na prijedlog
Mandatne komisije donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

o verifikaciji mandata izabranim vjećnicima

I.

I.

U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.

ZRINKA GRGIĆ, za predsjednika
MATO RAŠIĆ, za zamjenika predsjednika
JURE ZIRDUM, za člana
VOJISLAV MANDIĆ, za člana
Dr. MARIO BOKULIĆ, za člana

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/09-01-14
Ur. br. 2178/21-01-09-01
Okučani, 12. lipnja 2009. godine

Verificira se mandat izabranim članovima
Općinskog vijeća općine Okučani i utvrđuje se da će
dužnost vijećnika obnašati:
1.
ACA VIDAKOVIĆ, HDZ
2.
ANKA POSAVAC, HDZ
4.
IVAN GOLUB, HDZ
5.
IVICA PIVAC, HDZ
6.
MATO RAŠIĆ, HDZ
7.
MARIO MIJATOVIĆ
8.
ŽELJKO SILADI, SDP
9.
JOSIP KOLAR, SDP
10.
MARIO BOKULIĆ, dr. vet. med.,
HSS, HSLS, HDSSB
11.
BORISLAV OJDANIĆ, NEZAVISNA
LISTA

II.

PREDSJEDATELJ
Jure Zirdum, v.r.

Radi ostvarivanja odgovarajuće
zastupljenosti predstavnika srpske nacionalne
manjine, a sukladno odredbama čl. 10, stav. 2 Zakona
o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave, broj članova
Općinskog vijeća općine Okučani povećava se za dva
člana, a izabranim predstavnicima srpske nacionalne
manjine smatraju se MILAN VUČKOVIĆ, Srbin koji
je bio kandidat na listi HDZ i VOJISLAV MANDIĆ,
Srbin koji je bio kandidat na listi SDP, a koji nisu
izabrani.
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Broj: 7
III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa: 021-05/09-01-15
Ur. br. 2178/21-01-09-01
Okučani, 12. lipnja 2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

PREDSJEDATELJ
Jure Zirdum, v.r

Klasa: 021-05/09-01-12
Ur. br. 2178/21-01-09-01
Okučani, 12. lipnja 2009. godine
PREDSJEDATELJ
Mirko Vilajtović, dipl. iur.

19.

Na temelju članka 32 Statuta općine
Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 3/02, 4/03, 8/04 i 5/059) i članka 12
Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
3/02), Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici
održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijelo je

18.

Na temelju članka 31 i 32 Statuta općine
Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 3/02, 4/03, 8/04 i 5/059) i članka 12
Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
3/02), Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici
održanoj 12. lipnja 2009. godine, donijelo je
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

I.
ANKA POSAVAC,
izabrana
je za
potpredsjednicu Općinskog vijeća općine Okučani.

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
II.
I.
IVICA PIVAC, izabran je za predsjednika
Općinskog vijeća općine Okučani.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

Klasa: 021-05/09-01-16
Ur. br. 2178/21-01-09-01
Okučani, 12. lipnja 2009. godine
PREDSJEDATELJ
Jure Zirdum, v.r.
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20.

21.

Na temelju članka 35 Statuta općine Okučani
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05) i članka 37 Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 3/02), Općinsko
vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj 12. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN br. 152/08)
i
članka 48 Poslovnika Općinskog vijeća općine
Okučani («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije» br. 3/02), Općinsko vijeće na 2. sjednici
održanoj 12. lipnja 2009. godine , donosi
ODLUKU

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora
za Statut i Poslovnik

usvajanju izmjena Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području općine Okučani

I.

Članak 1.

U Odbor za Statut i Poslovnik biraju se:
1.
2.
3.

IVICA PIVAC, za predsjednika
IVAN GOLUB, za člana
ŽELJKO SILADI, za člana

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/09-01-18
Ur. br. 2178/21-01-09-01
Okučani, 12. lipnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

Mijenja se Odluka za k.o Bodegraj i k.o.
Lađevac Klasa: 021-05/02-01-35 Urbr.: 2178/21-0102-01 iz Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države zbog provedene
izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta u tzv.
bloku Bodegraj-Lađevac u periodu 2001-2007.
godine po investitoru općini Okučani, Brodskoposavskoj županiji i državnoj Geodetskoj upravi, a
temeljem sređivanja stanja u zemljišnoj knjizi prema
Zakonu o vlasničko pravnim odnosima.

Članak 2.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage dio
Odluke Klasa: 021-05/02-01-35 Urbr.: 2178/21-0102-01 za k.o Bodegraj i k.o. Lađevac

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
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OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/09-01-19
Urbr.: 2178/21-01-09-01
U Okučanima , 12. lipnja 2009.god.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Ivica Pivac, v.r.
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obitelji na području općine Okučani
3. MATI VIŠIĆU, direktoru radio « Bljesak»
Okučani zbog nesebičnog zalaganja u objektivnom
informiranju slušatelja radio «Bljesak» iz Okučana
iz svih oblasti života
4. PEKARNICI «D E N I» I Z OKUČANA, za
poslovne rezultate i poticaj u razvitku poduzetništva
na području općine Okučani
5.
TOMISLAVU CINDRIĆU iz Gornjih
Bogićevaca, za sudjelovanje u izgradnji tolerancije i
suživota svih građana na području policijskopostajnog područja gdje obnaša dužnost

22.
6. HRVATSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA
OPĆINE OKUČANI u znak uspješne suradnje s
općinom Okučani i vođenju brige o svojim članovima
Na temelju članka 4. i 5a Odluke o nagradama
i priznanjima općine Okučani (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 6/00) i Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i priznanjima
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 11/02 i članka 48. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 3/02), Općinsko vijeće
je na svojoj 2. sjednici održanoj 12. lipnja 2009.g.
donijelo

7. JOSIPU LIPOVCU iz Okučana, za doprinos
općini Okučani u razvoju društvenog i političkog
života, a naročito u Mjesnom odboru Okučani
8. PAVLU GUBIĆU iz Lađevca, za doprinos općini
Okučani u razvoju društvenog i političkog života, a
naročito u Mjesnom odboru Bodegraj - Lađevac

Članak 2.
ODLUKU
o dodjeli priznanja općine Okučani u 2009.g.

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

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Priznanja općine Okučani u 2009.g.
dodjeljuju se:
1. KATICI MIŠKOVIĆ državna tajnica Ministarstva
regionalnog razvoja
šumarstva i vodnog
gospodarstva, za pružanje potpore u izgradnji
kapitalnih objekata od značaja za razvoj općine
Okučani
2. ŽELJKI GALONJA iz Slavonskog Broda, zbog
zalaganja i predanog rada na stambenom zbrinjavanju

Klasa: 061-06/09-01/01
Urbr .2178/21-01-09-01
Okučani, 12. lipnja 2009.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

10.

1. Jadranko Mličević
2. Darko Krznarić
3. Ivan Perić

Na temelju članka 29. Statuta općine Oriovac
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
13/01, 10/04, 4/06 i 11/06) i članka 7. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oriovac, Općinsko vijeće na
1.konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja
2009.godine, donosi
RJEŠEN JE
o izboru Mandatnog povjerenstva Općinskog
vijeća općine Oriovac

I
U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća
općine Oriovac izabiru se:

(HSS) - za predsjednika
(HDZ) - za člana
(HSU) - za člana

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Brodsko-posavske županije.
Klasa: 022-01/09-01/30
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 10. 6. 2009. odine.
PREDSJEDATELJ
Dalibor Bošnjaković, dipl.iur., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 7

Strana: 785

11.

12.

Na temelju članka 29.Statuta općine Oriovac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
13/01,10/04, 4/06 i 11/06) i članka 7. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oriovac, članovi Općinskog
vijeća općine Oriovac su na 1. konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća od 10. lipnja 2009. godine
donijeli

Na temelju članka 5. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01, 10/04, 04/06 i 11/06) Općinsko vijeće općine
Oriovac na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 10. 6.
2009. godine., donijelo je

RJEŠENJE

o verifikaciji mandata izabranim vijećnicima

o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

I
Verificiraju se mandati izabranim članovima
Općinskog vijeća općine Oriovac i utvrđuje se da će
dužnost vijećnika obnašati:

I

1.
2.
3.

RJEŠENJE

U Odbor za izbor i imenovanja imenuje se:
Vladimir Prpić (HSS-HSLS) za
predsjednika
Marko Jagodar (HDZ) - za člana
Petar Delić (SDP-HNS) - za člana

1.
2.
3.
4.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

5.
6.
7.
8.

Klasa: 022-01/09-01/32
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 10. 6. 2009. godine.

9.
10.
PREDSJEDATELJ
Pavao Pernar, v.r.

11.
12.
13.

VJEKOSLAV ŠTEFANČIĆ (HSS-HSLS) Radovanje
MARKO PEJIĆ (HDZ) - Oriovac
MIJO GALOVIĆ (HSS-HSLS)- Slavonski
Kobaš
JADRANKO MLIČEVIĆ(HSS-HSLS) Lužani
PETAR DELIĆ(SDP- HNS) - Lužani
DARKO KRZNARIĆ (HDZ) - Malino
VLADIMIR PRPIĆ
(HSS-HSLS) Radovanje
DUBRAVKO KOLUNDŽIĆ (HDSSB) Slavonski Kobaš
DAMIR VUČKOVIĆ (HSS HSLS)
Oriovac
MARKO JAGODAR (HDZ) - Slavonski
Kobaš
MARIJAN PANDURIĆ (HSP) - Oriovac
IVAN PERIĆ (HSU) - Oriovac
PAVO PERNAR (HSS-HSLS) - Lužani

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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Klasa: 022-01/09-01/31
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 10. 6. 2009. godine.

Broj: 7

14.

PREDSJEDATELJ
Dalibor Bošnjaković, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 23. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.
13/01, 10/04, 4/06 i 11/06) i članka 18. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 9/03), Općinsko
vijeće općine Oriovac na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 10. 6. 2009. godine, donosi
RJEŠENJE

13.
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Oriovac
Na temelju članka 27. Statuta općine Oriovac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
br.13/01, 10/04, 4/06 i 11/06) i članka 18. Poslovnika
Vijeća općine Oriovac, članovi Općinskog vijeća
općine Oriovac su na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 10. lipnja 2009. godine donijeli

I
MARKO PEJIĆ izabire se za potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Oriovac.

RJEŠENJE
II
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Oriovac

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

I
JADRANKO MLIČEVIĆ, izabire se za
predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/34
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 10. 6. 2009. godine.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 022-01/09-01/33
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 10. 6. 2009. godine.
PREDSJEDATELJ
Pavao Pernar, v.r.

PREDSJEDATELJ
Pavo Pernar, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 7

Strana: 787

OPĆINA PODCRKAVLJE

3.

II

Na temelju članka 33. Statuta općine
Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 22/05.) i članka 29. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 21/05. i
1/06-pročišćeni tekst 5/06.), Općinsko vijeće na
svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 17.
lipnja 2009. godine donosi

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 021-01/09-01/5
Urbroj: 2178/13-01-09-1
Podcrkavlje, 17. lipnja 2009.

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje
I
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje izabiru se:
1.
2.
3.

Miroslav Jarić, predsjednik
Mario Lovrić, član
Željko Berić, član

Predstojnik
Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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4.

5.

Na temelju članka 37. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 21/05. i
1/06-pročišćeni tekst 05/06), Općinsko vijeće na
svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 17.
lipnja 2009. godine donosi

Na temelju članka 33. Statuta općine
Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 22/05.) i članka 40. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 21/05. i
1/06-pročišćeni tekst 5/06.), Općinsko vijeće na
svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 17.
lipnja 2009. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije
i potvrdi mandata izabranim vijećnicima

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja

I
Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije i
potvrđuju se mandati izabranim članovima
Općinskog vijeća i utvrđuje se da će dužnost
vijećnika obnašati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Željko Berić
(HSP)
Šimo Nikolić
(HSP)
Goran Katalinić
(HSP)
Miroslav Jarić, dipl.ing. (HDZ)
Željko Balikić, dipl.polit. (HDZ)
Mario Lovrić
(HSS)
Mijo Kladarić,dipl.iur. (SDP)

I
U Komisiju za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje izabiru se:
1.
2.
3.

Goran Katalinić, za predsjednika
Šimo Nikolić, za člana
Željko Balikić, za člana
II

II

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

Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 021-01/09-01/6
Urbroj: 2178/13-01-09-1
Podcrkavlje, 17. lipnja 2009.
Predstojnik
Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

Klasa : 021-01/09-01/7
Urbroj: 2178/13-01-09-1
Podcrkavlje, 17. lipnja 2009.
Predsjedatelj
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
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6.

7.

Na temelju članka 34. st. 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07. i 125/08), te
članka 29. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 22/05.) i
članka 42. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 21/05. i 1/06-pročišćeni tekst 5/06.),
Općinsko vijeće na svojoj 1. (konstituirajućoj)
sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine donosi

Na temelju članka 34. st. 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07. i 125/08), te
članka 29. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 22/05.) i
članka 42. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 21/05. i 1/06-pročišćeni tekst 5/06.),
Općinsko vijeće na svojoj 1. (konstituirajućoj)
sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje

I

I

Za predsjednika Općinskog vijeća općine
Podcrkavlje izabire se Mijo Kladarić, dipl.iur.

Za potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje izabire se Željko Berić.

II

II

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

Klasa : 021-01/09-01/8
Urbroj: 2178/13-01-09-1
Podcrkavlje, 17. lipnja 2009.
Predsjedatelj
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.

Klasa : 021-01/09-01/9
Urbroj: 2178/13-01-09-1
Podcrkavlje, 17. lipnja 2009.
Predsjedatelj
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

8.

1.
2.
3.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.) i članka 9. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 8/06.),
članovi Općinskog vijeća općine Sikirevci na 1.
konstituirajućoj
sjednici
Općinskog
vijeća
održanoj 12. lipnja 2009. godine donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije
I
U Mandatnu komisiju izabrani su:

Mato Majhen (HDZ) za predsjednika
Ivan Dorić (SDP) za člana
Mato Živić (HSS) za člana
II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/09-01/1
Urbroj: 2178/26-02-09-1
Sikirevci, 12. lipnja 2009. godine
Predsjedatelj
Dalibor Bošnjaković,dipl.iur., v.r.
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III.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.) članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj 12. lipnja 2009. godine
donijeli su
ZAKLJUČAK

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/09-01/2
Urbroj: 2178/26-02-09-1
Sikirevci, 12. lipnja 2009. godine

o usvajanju Izvješća o provedenim izborima
za članove Općinskog vijeća općine Sikirevci i
potvrđuje mandat izabranim članovima

Predsjedatelj
Dalibor Bošnjaković,dipl.iur., v.r.

I
Usvaja se Izvješće o provedenim izborima
za Općinsko vijeće održanim 17. svibnja 2009.
godine, kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mijo Živić (1965.), Lj. Gaja 83, Sikirevci,
HDZ
Ivan Ivešić, (1960.), Jaruge 7, Jaruge,
HDZ
Mato Majhen, (1980.), A. Stepinca 33a,
Sikirevci, HDZ
Antun Jurišić, (1960.), V. Nazora 19,
Sikirevci, HDZ
Stjepan Džambo, (1964.), Jaruge 11B,
Jaruge, HDZ
Mato Galović, (1967.), A. Stepinca 82,
Sikirevci, Nezavisna općinska lista
Anto Joskić, (1956.), Jaruge 114, Jaruge,
Nezavisna općinska lista
Mato Jarić, (1958.), A. Stepinca 55,
Sikirevci, HSS
Mato Živić, (1964.), Lj. Gaja 117,
Sikirevci, HSS
Ivan Dorić, (1968.), Lj. Gaja 24, Sikirevci,
SDP
Stjepan Rakitić, (1962.), B. Kašića 1,
Sikirevci, HSU

10.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.) i članka 6. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 8/06.),
članovi Općinskog vijeća općine Sikirevci na 1.
konstituirajućoj
sjednici
Općinskog
vijeća
održanoj 12. lipnja 2009. godine donijeli su
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja
I
U Odbor za izbor i imenovanja izabrani
su:
1.
2.
3.

II.
Konstatira se da putem Mandatne komisije
nije zaprimljena ostavka na dužnost člana
Općinskog vijeća.
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 11
izabranih vijećnika.

4.
5.

Stjepan Džambo (HDZ) za predsjednika
Antun Jurišić (HDZ) za člana
Anto Joskić (nezavisna općinska lista) za
člana
Mato Jarić (HSS) za člana
Ivan Dorić (SDP) za člana
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
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donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/09-01/3
Urbroj: 2178/26-02-09-1
Sikirevci, 12. lipnja 2009. godine

Broj: 7

12.
Na temelju članka 26. i 28. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj 12. lipnja 2009. godine
donijeli su

Predsjedatelj
Anto Joskić, v.r.

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Sikirevci
I

11.
1.
Na temelju članka 26. i 28. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj 12. lipnja 2009. godine
donijeli su

2.

Stjepan Rakitić (HSU), Sikirevci, ul. B.
Kašića br. 1
Mijo Živić (HDZ), Sikirevci, ul. Lj. Gaja
br. 83

izabrani su za potpredsjednike Općinskog
vijeća općine Sikirevci.

RJEŠENJE

II

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća općine Sikirevci

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

I

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Ivan Ivešić (1960.) HDZ, Jaruge br. 7,
Jaruge, izabire se za predsjednika Općinskog
vijeća općine Sikirevci.
II

Klasa : 021-05/09-01/5
Urbroj: 2178/26-02-09-1
Sikirevci, 12. lipnja 2009. godine
Predsjedatelj
Anto Joskić, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/09-01/4
Urbroj: 2178/26-02-09-1
Sikirevci, 12. lipnja 2009. godine
Predsjedatelj
Anto Joskić, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci na svojoj 2. sjednici održanoj 24. lipnja
2009. godine donijelo je

Klasa : 021-05/09-01/23
Urbroj: 2178/26-02-09-1
Sikirevci, 24. lipnja 2009. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.

ODLUKU
o izboru Komisije za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
općine Sikirevci
14.
I
U Komisiju za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost općine Sikirevci imenuju se:
1.
2.
3.

Mato Galović - predsjednik
Ivo Dorić - član
Stjepan Rakitić - član

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci na svojoj 2. sjednici održanoj 24. lipnja
2009. godine donijelo je
ODLUKU

II.
Komisija
za
normativnu djelatnost:

Statut,

o visini naknade za prisustvovanje sjednicama
Općinskog vijeća općine Sikirevci
Poslovnik

i
Članak 1.

-

predlaže Statut općine i Poslovnik
Općinskog vijeća
predlaže pokretanje postupaka za izmjenu
Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog
vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće u
pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i
pravnim sustavom, te u pogledu njihove
pravne obrade i o tome daje mišljenje i
prijedloge Općinskom vijeću, obavlja i
druge poslove određene ovim Statutom.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o
visini naknade za prisustvovanje sjednicama
Vijeća u općini Sikirevci.
Članak 2.
Visina dnevnice određuje se:
-

za Općinsko vijeće u iznosu od 100,00 kn
u netu

III

Članak 3.

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

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

1.
2.

Klasa : 021-05/09-01/10
Urbroj: 2178/26-02-09-1
Sikirevci, 24. lipnja 2009. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.

3.
4.
5.
6.
7.

Broj: 7

Bariša Živković, zapovjednik, zamjenik
načelnika općine
Frano Tomas, član, djelatnik Općinske
uprave i komunalni djelatnik općine
Sikirevci
Ilija Lučić, član, predstavnik Policijske
uprave
Jadranka
Čorluka,
član,
djelatnik
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Mato Čivić, član, zapovjednik VZO
Sikirevci
Darko Lacković, član, predstavnik Doma
zdravlja Sikirevci,
Eugen
Cvitan,
član,
predstavnik
veterinarske službe.

15.
Članak 4.
Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04
i 79/07), te članka 26. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 3/06), Općinsko vijeće Sikirevci na svojoj 2.
sjednici održanoj 24. lipnja 2009. godine, donosi

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Sikirevci objavljena u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije", br. 4/08.

ODLUKU
Članak 5.
o osnivanju i imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja općine Sikirevci

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

Članak 1.
Stožer zaštite i spašavanja općine
Sikirevci osniva se za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa općine u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i veće nesreće sa ciljem
sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i veće nesreće.
Članak 2.
Stožer zaštite i spašavanja za općinu
Sikirevci rukovodi i zapovijeda operativnim
snagama na razini općine Sikirevci i obavlja
druge zadatke propisane Zakonom o zaštiti i
spašavanju.
Članak 3.
U Stožer zaštite i spašavanja općine
Sikirevci imenuju se:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 810-01/09-01/4
Urbroj: 2178/26-02-09-1
Sikirevci, 24. lipnja 2009. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.
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II.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.) i članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 3/06), Općinsko vijeće Sikirevci na
svojoj 2. sjednici održanoj 24. lipnja 2009.
godine, donosi

Nalaže se načelniku općine da poduzme
radnje vezano oko utvrđivanja ukupne vrijednosti
jedne građevinske parcele koja će biti ponuđena u
natječaju.
III.

ODLUKU

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

o raspisivanju javnog natječaja za
prikupljanje pismenih ponuda za prodaju
građevinskih placeva s dokumentacijom u
vlasništvu općine Sikirevci

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

I.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Sikirevci raspisuje javni natječaj za prikupljanje
pismenih ponuda za prodaju nekretnina u
vlasništvu općine Sikirevci građevinske parcele i
to na Novom naselju - Vašarište: k.č.br. 368/1
upisana u z.k.ul br. 773 k.o. Sikirevci, ukupno 16
parcela cca 600 m2.

Klasa : 022-05/09-02/13
Urbroj: 2178/26-02-09-1
Sikirevci, 24. lipnja 2009. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.
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Broj: 7

OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

15.

1.
2.

Na temelju članka 35. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/06.) i članka 29.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske
županije"
broj
10/06.),
članovi
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac su na
1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac održanoj 12. lipnja 2009.
godine donijeli
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatnog povjerenstva

3.

Manda Nikolić (HSS) - koalicija HSS,
HNS, za predsjednika
Ivan Milošević (HSS) - koalicija HSS,
HNS, za člana
Franjo Vuksanović (HDZ) - koalicija HDZ,
HSLS, za člana.
Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/09-02/15
Urbroj: 2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 12. lipnja 2009. godine

Članak 1.
U Mandatno povjerenstvo izabiru se:

Predsjedavatelj
Dalibor Bošnjaković,dipl.iur., v.r.
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16.

11.

Na temelju članka 35. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/06.) i članka 30.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske
županije"
broj
10/06.),
članovi
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac su na
1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac održanoj 12. lipnja 2009.
godine donijeli

12.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima
za Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac i
potvrđivanju mandata izabranim članovima
I.
Usvaja
se
Izvješće
Mandatnog
povjerenstva o provedenim izborima za Općinsko
vijeće održanim 17. svibnja 2009. godine, kako
slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Đuro Božić (HSS), (1953.), K. Zvonimira
16, Slavonski Šamac, koalicija HSS, HNS
Ivan Milošević (HSS), (1968.), B. Radića
3, Kruševica, koalicija HSS, HNS
Vera
Bošnjak
(HNS),
(1962.),
Kolodvorska 3, Kruševica, koalicija HSS,
HNS
Šimun Suratlić (HSS), (1957.), K.
Zvonimira 71, Slavonski Šamac, koalicija
HSS, HNS
Manda Nikolić (HSS), (1962.), Savska
cesta 24, Slavonski Šamac, koalicija HSS,
HNS
Marko Mušić (HSS), (1953.), Braće Radić
55, Kkruševica, koalicija HSS, HNS
Branislav Milinović,ing. (HDZ), (1975.),
K. Branimira 16, Slavonski Šamac,
koalicija HDZ, HSLS
Josip Kocić (HDZ), (1975.), B. Radić 59,
Kruševica, koalicija HDZ, HSLS
Josip Vuksanović,dipl.iur., (HDZ), (1973.),
V. Nazora 50, Slavonski Šamac, koalicija
HDZ, HSLS
Tomislav
Brkić (HDZ),
(1975.), K.
Tomislava 43, Kruševica, koalicija HDZ,
HSLS

13.
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Franjo Vuksanović (HDZ), (1964.), V.
Nazora 19, Slavonski Šamac, koalicija
HDZ, HSLS
Zdenko Lucić, (1966.), M. Gupca 52,
Slavonski Šamac, nezavisna općinska lista
Sofija Jurić, (1964.), A. Starčevića 6,
Kruševica, nezavisna općinska lista.
II.

Konstatira se da je zaprimljena ostavka na
dužnost člana Općinskog vijeća koju je podnio
Đuro Božić, kandidat izabran na kandidacijskoj
listi koalicija Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske
narodne stranke - Liberalni demokrati.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
koalicijskoj listi političkih stranaka HSS-a i HNSa, u slučaju podnošenja ostavke zamjenjuje
neizabrani kandidat s ove liste, a kojeg određuje
politička stranka HSS, sukladno članku 8. Zakona
o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
(pročišćeni tekst), ("Narodne novine" broj 44/05.).
Koalicija HSS i HNS kao predlagatelj
liste odredili su da Đuru Božića zamjenjuje
neizabrani kandidat s ove liste Danijel Popović,
V. Nazora 42, Slavonski Šamac.
U smislu gore naznačenog ispunjeni su
zakonski uvjeti da se verificira mandat Danijelu
Popoviću.
Konstatira se da je zaprimljena ostavka na
dužnost člana Općinskog vijeća koju je podnijela
Sofija Jurić, Ante Starčevića 6. Kruševica,
kandidatkinja izabrana na nezavisnoj općinskoj
listi.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
nezavisnoj općinskoj listi koji je podnio ostavku,
zamjenjuje Lovro Šunić, Braće Radića 13,
Kruševica, prvi sljedeći neizabrani kandidat s
nezavisne općinske liste sukladno članku 8.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave (pročišćeni tekst), ("Narodne novine"
44/05.).
U smislu gore naznačenog ispunjeni su
zakonski uvjeti da se verificira mandat Lovri
Šuniću.
III.
Slijedom utvrđenog potvrđuju se mandati
izabranim članovima Općinskog vijeća općine
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Slavonski Šamac, odnosno zamjenicima
Danijelu Popoviću umjesto Đure Božića
Šuniću umjesto Sofije Jurić koji će iz
navedenih razloga započeti obnašati
vijećnika.

članova
i Lovri
naprijed
dužnost

2.
3.

Broj: 7

Lovro Šunić - nezavisna općinska lista - za
člana
Danijel Popović (HSS) - koalicija HSS,
HNS - za člana
Članak 2.

IV.
Utvrđeno je da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 13.
izabranih vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika
iz točke III. ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/09-02/16
Urbroj: 2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 12. lipnja 2009. godine

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/09-02/17
Urbroj: 2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 12. lipnja 2009. godine
Predsjedavatelj
Marko Mušić, v.r.

Predsjedavatelj
Dalibor Bošnjaković,dipl.iur., v.r.

18.
17.
Na temelju članka 35. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/06.) i članka 40.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/06.), Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na 1. konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac
održanoj 12. lipnja 2009. godine donosi

Na temelju članka 30. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/06.) i članka 42.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske
županije"
broj
10/06.),
članovi
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac su na
1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac održanoj 12. lipnja 2009.
godine donijeli
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac
Članak 1.

Članak 1.
U Komisiju za izbor i imenovanja izabiru
se:
1.

Josip Vuksanović (HDZ) - koalicija HDZ,
HSLS - za predsjednika

Za predsjednika Općinskog vijeća općine
Slavonski
Šamac
izabire
se
Branislav
Milinović,ing., Kneza Branimira 16, Slavonski
Šamac.
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Članak 2.

RJEŠENJE

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 1.

Klasa : 021-05/09-02/18
Urbroj: 2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 12. lipnja 2009. godine
Predsjedavatelj
Marko Mušić, v.r.

Za potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac izabire se Zdenko Lucić,
Matije Gupca 52, Slavonski Šamac.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

19.
Na temelju članka 30. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/06.) i članka 42.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske
županije"
broj
10/06.),
članovi
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac su na
1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac održanoj 12. lipnja 2009.
godine donijeli

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/09-02/19
Urbroj: 2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 12. lipnja 2009. godine
Predsjedavatelj
Marko Mušić, v.r.
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Broj: 7

OPĆINA
VELIKA KOPANICA

2.

3.

Na temelju članka 27. Statuta općine Velika
Kopanica («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» 10/01.) članovi Općinskog vijeća općine
Velika Kopanica su na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 9. lipnja 2009.godine donose

Na temelju članka 26. Statuta općine Velika
Kopanica («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» 10/01.) članovi Općinskog vijeća općine
Velika Kopanica su na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 9. lipnja 2009.godine na prijedlog
Mandatnog povjerenstva donose

RJEŠENJE
ZAKLJUČAK
o izboru Mandatnog povjerenstva

I

o usvajanju Izvješća o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i potvrđivanju mandata
izabranim članovima

U Mandatno povjerenstvo izabiru se:
1.
2.
3.

Matija Vidaković (HDZ,HSS,HSLS) za
predsjednika,
Pavo Babić (HDZ,HSS,HSLS) za člana,
Mijo Mikinčić (HDZ,HSS,HSLS) za člana.

I
Usvaja se Izvješće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće, održanim 17. svibnja 2009.godine
kako slijedi:
1.

II

2.
3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

4.

Klasa:021-01/09-01/10
Ur.broj:2178/12-03-09-6
Velika Kopanica, 9. lipnja 2009.g.

5.
6.
7.

PREDSJEDATELJ,
Matija Vidaković, v.r.

8.

MATIJA VIDAKOVIĆ koalicija HDZ,
HSS, HSLS
JOSIP VUKASOVIĆ - koalicija HDZ, HSS,
HSLS
MATO RADIČEVIĆ - koalicija HDZ, HSS,
HSLS
ZORAN JULARIĆ - koalicija HDZ, HSS,
HSLS
IVAN DIVIĆ - koalicija HDZ, HSS, HSLS
PAVO BABIĆ - koalicija HDZ, HSS, HSLS
MIJO MIKINČIĆ - koalicija HDZ, HSS,
HSLS
MARIJA PERČEVIĆ - koalicija HDZ,
HSS, HSLS
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9.
10.
11.
12.
13.

IVICA UREMOVIĆ - HSP
SVJETLANA ZEČEVIĆ - HSP
MARICA HOSU - SDP
BLAŽ KLADARIĆ SDP
MIJO ILAKOVAC - koalicija HDZ, HSS,
HSLS

1.
2.
3.
4.
5.
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Mato Radičević (HDZ,HSS,HSLS)
za
predsjednika
Zoran Jularić (HDZ,HSS,HSLS) za člana
Josip Vukasović (HDZ,HSS,HSLS) - za
člana
Ivica Uremović (HSP) za člana
Marica Hosu (SDP) za člana

II
II
Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Općinskog vijeća općine Velika
Kopanica.

III
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 13 izabranih
vijećnika.

Ovo
Rešenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
Klasa:021-01/09-01/12
Ur.broj:2178/12-03-09-6
Velika Kopanica, 9. lipnja 2009.g.
PREDSJEDATELJ,
Matija Vidaković, v.r.

Klasa:021-01/09-01/11
Ur.broj:2178/12-03-09-4
Velika Kopanica, 9. lipnja 2009.h.
PREDSJEDATELJ,
Dalibor Bošnjaković,dipl. iur., v.r.

5.

Na temelju članku 28. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br.10/01), članovi Općinskog vijeća na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj
9. lipnja 2009.godine donijeli su

4.

Na temelju članku 27. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br.10/01), članovi Općinskog vijeća na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj
9. lipnja 2009.godine donose

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica

RJEŠENJE

I

o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanje

Ivan Divić izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica.

I

II

U Komisiju za izbor i imenovanja izabiru se:

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
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donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

7.

Klasa:021-01/09-01/13
Ur.broj:2178/12-03-09-6
Velika Kopanica, 9. lipnja 2009.g.

Na temelju članka 100., stavak 6., Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07.),
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
općine V. Kopanica (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije'', br.20/07.) i članka 27. Statuta
općine Velika Kopanica (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, br.10/01.), Općinsko vijeće
općine Velika Kopanica na svojoj 2. sjednici, održanoj
23. lipnja 2009. godine, donosi sljedeću:

PREDSJEDATELJ,
Matija Vidaković, v.r.

ODLUKU
6.
o Urbanističkom planu uređenja ''Proizvodnoposlovna zona II'' Velika Kopanica
Na temelju članku 28. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br.10/01), članovi Općinskog vijeća na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj
9. lipnja 2009.godine donijeli su
RJEŠENJE

I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja
''Proizvodno-poslovna zona II'' Velika Kopanica.

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica
Članak 2.
I
M a t i j a Vi d a k o v i ć i z a b i r e s e z a
potpredsjednika Općinskog vijeća općine Velika
Kopanica.

Urbanistički plan uređenja (u daljnjem tekstu : Plan)
sastoji se od knjige-elaborata pod nazivom:
Urbanistički plan uređenja ''Proizvodno-poslovna
zona II'', Velika Kopanica, broj Plana: 09/2008.
Plan iz stavka 1., ovoga članka izradio je Zavod za
prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje
Kolarića 5A, MB: 3096629.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
Klasa:021-01/09-01/14
Ur.broj:2178/12-03-09-7
Velika Kopanica, 9. lipnja 2009.g.
PRESJEDATELJ,
Matija Vidaković, v.r

Članak 3.
Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
a) Tekstualni dio
SADRŽAJ
0. OPĆI DIO
1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Rješenje
4. Sadržaj
5. Izvadak iz sudskog registra
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6. Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog
Ministarstva
7. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje
svih stručnih poslova prostornog uređenja
8. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu

I. TEKSTUALNI DIO PLANA
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI
ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE
IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I RJEŠENJE
O UVJETIMA GRAĐENJA
1.UVJETI ODREĐIVANJA I
RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I
DRUGIH NAMJENA
2.UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKE NAMJENE
3.UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA
4.UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I
KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM
OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
4.1.UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE
4.1.1.Javna parkirališta
4.1.2.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje
ostale prometne mreže
4.2.UVJETI GRADNJE
TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE
4.3.UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREŽE
4.3.1. Energetski sustav
4.3.1.1.Plinoopskrba
4.3.1.2.Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta
4.3.2.Vodnogospodarski sustav
4.3.2.1.Vodoopskrba
4.3.2.2.Odvodnja sanitarnih otpadnih i oborinskih
voda
4.3.2.3.Odvodnja oborinskih voda i uređenje
vodotoka i voda
5.GOSPODARENJE OTPADOM
6.MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
7.MJERE PROVEDBE PLANA

Strana: 803

II. OBVEZNI PRILOZI
A) OBRAZLOŽENJE
1.POLAZIŠTA
1.1.POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI
PODRUČJA OBUHVAĆENOG PLANOM U
PROSTORU OPĆINE VELIKA KOPANICA
1.1.1.Osnovni podaci o stanju u prostoru
1.1.1.1.Hidrološka obilježja
1.1.1.2.Hidrogeološka obilježja
1.1.1.3.Zagađenje voda
1.1.1.4.Geološka o tektonska obilježja
1.1.1.5.Uređenje vodotoka i voda i melioracijska
odvodnja
1.1.1.6.Reljef
1.1.1.7.Klima
1.1.1.8.Turizam
1.1.2.Prostorno razvojne značajke
1.1.3.Infrastrukturna opremljenost
1.1.3.1.Promet
1.1.3.2.Telekomunikacije
1.1.3.3.Plinoopskrba
1.1.3.4.Elektroenergetika
1.1.3.5.Vodoopskrba
1.1.3.6.Odvodnja otpadnih i sanitarnih voda
1.1.3.7.Odvodnja oborinskih voda
1.1.4.Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline
i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
1.1.5.Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u
odnosu na gospodarske podatke i prostorne
pokazatelje
2.CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
2.1.CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
OPĆINSKOG ZNAČAJA
2.1.1.Odabir prostorne i gospodarske strukture
2.1.2.Prometna i komunalna infrastruktura
2.1.2.1.Promet
2.1.2.2.Telekomunikacije
2.1.2.3.Plinoopskrba
2.1.2.4.Elektroenergetika
2.1.2.5.Vodoopskrba
2.1.2.6.Odvodnja fekalnih, sanitarnih i oborinskih
voda
2.1.2.7.Odvodnja oborinskih voda
2.1.2.8.Uređenje vodotoka i voda
2.1.2.9.Uređenje vodotoka i voda i melioracijska
odvodnja
2.1.3.Očuvanje prostornih posebnosti zone
izdvojene namjene
2.2.CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA ZONE
IZDVOJENE NAMJENE
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2.2.1.Racionalno korištenje i zaštita prostora
2.2.2.Unapređenje uređenja zone izdvojene
namjene, prometne i komunalne infrastrukture
3.PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1.PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA
PROSTORA
3.1.1.Turizam
3.2.OSNOVNA NAMJENA PROSTORA
3.3.ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA
NAMJENU POVRŠINA
3.4.PROMETNA MREŽA
3.5.KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREŽA
3.5.1.Telekomunikacije
3.5.2.Energetika
3.5.2.1.Plinoopskrba
3.5.2.2.Elektroenergetika
3.5.3.Vodnogospodarstvo
3.5.3.1.Vodoopskrba
3.5.3.2.Odvodnja sanitarnih i otpadnih voda
3.5.3.3.Odvodnja oborinskih voda
3.5.3.4.Uređenje vodotoka i voda
3.6.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA
3.6.1.Uvjeti i način gradnje
3.6.2.Mjere zaštite prirodnih kulturno-povijesnih
cjelina
3.7.GOSPODARENJE OTPADOM
3.8.SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA
NA OKOLIŠ
B) IZVOD IZ PLANA ŠIREG PODRUČJA
Prostorni plan Brodsko-posavske županije
Prostorni plan uređenja općine Velika Kopanica
Promet
Telekomunikacije
Plinoopskrba
Elektroenergetika
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih, sanitarnih i oborinskih voda
C) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO
POŠTIVATI U NJEGOVOJ IZRADI TE SAŽETAK
DIJELOVA TIH DOKUMENATA, KOJI SE
ODNOSE NA SADRŽAJ PROSTORNOG PLANA
D) ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I
ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM
UREĐENJU I GRADNJI
E) IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ
RASPRAVI
F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
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DONOŠENJA PLANA
G) SAŽETAK ZA JAVNOST
b) Grafički dio
III. GRAFIČKI DIO PLANA
Broj prikazaKARTOGRAFSKI PRIKAZI:Mjerilo
1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA1:1.000
2.APROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
- PROMET1:1.000
2.BPROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
- TELEKOMUNIKACIJE1:1.000
2.CPROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
- PLINOOPSKRBA1:1.000
2.DPROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
- ELEKTROENERGETIKA1:1.000
2.EPROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
- VODOOPSKRBA, ODVODNJA OTPADNIH
VODA I UREĐENJE VODOTOKA I
VODA1:1.000
3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
POVRŠINA1:1.000
4.NAČIN I UVJETI GRADNJE1:1.000

II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE
A)ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI
ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE
IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I RJEŠENJE
O UVJETIMA GRAĐENJA
1.UVJETI ODREĐIVANJA I
RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I
DRUGIH NAMJENA

Članak 4.
Za područje obuhvaćeno Urbanističkim planom
uređenja (u daljnjem tekstu: Plan) određuju se
sljedeće osnovne namjene površina:
·Gospodarska namjena- (I)
·Poslovna namjena (K)
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·Površine infrastrukturnih sustava (IS1), (IS2)
·Javne zelene površine
·Vodne površine
·Prometne površine
·Zaštitne zelene površine

Članak 5.
(1)
Na površinama gospodarske namjene Idozvoljena je gradnja proizvodnih i poslovnih
građevina, kamionskog terminala, parkirališnih i
ostalih pristupnih i pomoćnih površina, građevina
sporta i rekreacije i javnih i društvenih djelatnosti
samo za potrebe radnika pomoćnih i pratećih
građevina i površina, te infrastrukturnih građevina.
Također je dozvoljena gradnja građevina mješovite
namjene, sukladno funkcijama i djelatnostima iz
prethodne rečenice.
(2)
Na površinama poslovne namjene (K)dozvoljena je gradnja poslovnih građevina,
parkirališnih i ostalih pristupnih i pomoćnih površina,
građevina sporta i rekreacije i javnih i društvenih
djelatnosti samo za potrebe radnika, pomoćnih i
pratećih građevina i površina, te infrastrukturnih
građevina.
(3)
Na infrastrukturnim površinama IS1 - KTS
2X1000 kVA, dozvoljena je gradnja trafostanice, te
ostale infrastrukture.
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zaštitnih zelenih površina i postavljanje prometne
signalizacije, te izgradnja infrastrukture sukladno
kartografskim prikazima: 2.A.-2.D. i odredbama ove
Odluke.
(8)
Na zaštitnim zelenim površinama moguća je
sadnja niskog i visokog zelenila, gradnja
infrastrukture, postavljanje urbane opreme, uređenje
pristupa građevnim česticama, uređenje parkirališta.
(9)
Na parkirališnim površinama je moguća
gradnja parkirališta, te izgradnja infrastrukture. Do
potrebe za privođenjem parkirališnim površinama,
parkirališta prikazana na kartografskom prikazu br. 1.
i 2.A. moguće je urediti kao zaštitne zelene površine.
(10)
Površine javnih i drugih namjena
razgraničene su regulacijskim pravcima prikazanim
na kartografskom prikazu br. 4.
2.UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKE NAMJENE

Članak 6.
Građevine gospodarskih djelatnosti za područje
obuhvaćeno ovim Planom su građevine gospodarske
namjene, koje se smještaju u okviru površina iste
namjene prikazane na kartografskom prikazu br. 1.

Članak 7.
(4)
Na infrastrukturnim površinama IS2 uređaj
za pročišćavanje otpadnih voda, dozvoljena je gradnja
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, pomoćnih i
pratećih građevina, uređenje zelenih i prometnih
površina, te ostale infrastrukture.
(5)
Na javnim zelenim površinama moguća je
sadnja niskog i visokog zelenila, gradnja
infrastrukture, postavljanje urbane opreme, uređenja
pješačkih i biciklističkih staza.
(6)
Na vodnim površinama moguće je uređenje
postojeće vodene površine koje obuhvaća potrebna
održavanja, hortikulturna i druga uređenja i sl.

Površine unutar kojih je moguća gradnja građevina
gospodarske i poslovne namjene prikazana je na
kartografskom prikazu br. 1. i br. 4.
Ukoliko se granice građevnih čestica gospodarske
namjene i poslovne namjene mijenjaju u odnosu na
granice prikazane na kartografskom prikazu br. 1. i br.
4. površine unutar kojih je moguća gradnja građevine
potrebno je udaljiti min. 5 m od dvorišnih međa.

3.UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA
Članak 8.

(7)
Na prometnim površinama dozvoljena je
izgradnja i uređenje kolnih, pješačkih, parkirališnih i

Granice građevnih čestica prikazane su na
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kartografskom prikazu br. 4.
Granice građevnih čestica su orijentacijske i moguće
ih je pomicati, mijenjati i utvrđivati drugačije u okviru
gospodarske namjene prikazane na kartografskom
prikazu br. 1.

Članak 9.
Građevne čestice na području gospodarske namjene
(osim građevnih čestica infrastrukture) moraju imati
regulacijsku liniju minimalne širine 50 metara.

Članak 10.
Područje proizvodno poslovne zone moguće je
djelomično i/ili potpuno ograđivati.
Na međama građevne čestice za gradnju građevina
mogu se podizati ograde.
Uz regulacijsku liniju se izvode ulične ograde, a uz
dvorišne međe dvorišne ograde.
Ulična ograda može biti visine max. 1,80 m, a
dvorišne max. 2,0 m.
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građevinama na građevnoj čestici i ukupne površine
građevne čestice.
Zemljište pod građevinom utvrđuje se sukladno
posebnom propisu.
(4)
Minimalno 20% površine građevne čestice
gospodarske namjene potrebno je ozeleniti, odnosno
parkovno oblikovati.

4.UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE
MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I
POVRŠINAMA

4.1.UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE
Članak 13.
Položaj i širina planiranih prometnica cestovnog i
željezničkog prometa su orijentacijski, a točan
položaj i elementi poprečnog presjeka definirat će se
projektnom dokumentacijom.

Članak 11.
Članak 14.
(1)
Površine unutar kojih je moguće razvijati
tlocrte građevina prikazane su na kartografskom
prikazu br. 4.A. građevine moguće je smještati samo
unutar tih površina.
(2)
Minimalna udaljenost građevina od granica
građevnih čestica utvrđuje se sukladno članku 7.ove
Odluke.

Članak 12.
(1)
Najveći koeficijent izgrađenosti građevne
čestice (kig) za gradnju gospodarskih građevina na
području gospodarske i poslovne namjene je 0,7, a za
gradnju na građevnim česticama ostale namjene 0,4.

(1)
Prostorni položaj i širina planiranih cesta
unutar Zone zahvata Plana prikazani su na
kartografskom prikazu br. 2.A.
(2)
Prilaz na trasu državne ceste D7 moguć je
samo preko planiranih i uređenih križanja prikazanih
na kartografskom prikazu br. 2.A. Prije stavljanja u
funkciju prostora „Proizvodno-poslovne zone 2„
mora se rekonstruirati „T“ raskrižje priključne ceste iz
zone na državnu cestu D7 u skladu s posebnim
uvjetima Hrvatskih cesta d.o.o. Ispostava Slavonski
Brod.
(3)
Širine prometnih površina naznačene u
poprečnom presjeku su orijentacijske, a točno će se
definirati projektnom dokumentacijom.

(2)
Najveća etažna visina građevina je
Po+P+1+Pk.
Članak 15.
(3)
Koeficijent izgrađenosti građevne čestice
(kig) je odnos površine zemljišta pod svim

U okviru površine označene kao Režim 1 osim
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namjene prikazane na kartografskim prikazima
moguće je graditi površine kolnika, pješačkih staza,
parkirališta, javnih i zaštitnih zelenih površina i
infrastrukturnih vodova i građevina.

(5)
Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih
efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti
(reklamni panoi, rasvjeta i dr.) unutar zaštitnog pojasa
autoceste, a koji je definiran Zakonom o javnim
cestama.

Članak 16.

(6)
Obveza investitora budućih objekata unutar
zone obuhvata ovoga Plana, a koji se nalaze u blizini
trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za
zaštitu od buke, ukoliko se pokaže potreba za
izvođenje istih.

(1)
U okviru zelene površine u uličnom profilu
moguće je polagati vodove druge infrastrukture,
graditi pješačke staze i kolne prilaze, te saditi visoko
zelenilo.
(2)
U slučaju prostornih ograničenja vodove
infrastrukture moguće je polagati ispod planiranih
prometnih površina (pješačke staze, kolnik i sl.).
(3)
Trase zamjenskih poljskih puteva prikazane
su na kartografskom prikazu br. 2.A.

Članak 17.
(1)
Sukladno Zakonu o javnim cestama (NN
180/04), potrebno je osigurati zaštitni pojas autoceste
koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa
autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane.
Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje
nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih,
stambenih i drugih građevina).

(7)
U okviru zone označene kao ''Režim 1'' osim
planiranih zaštićenih zelenih površina mogu se graditi
i: kolne površine, kolno-pješački prilazi parceli,
građevine infrastrukture.
U okviru zone označene kao ''Režim 2'' osim
planiranih pješačkih površina mogu se graditi i: kolne
površine, kolno-pješački prilazi parceli, zaštitne
zelene površine, građevine infrastrukture.
U okviru zone označene kao ''Režim 3'' osim
planiranih zelenih površina i javnih zelenih površina
mogu se graditi: kolne površine-ceste za potrebe
priključka jugozapadne zone na prometni sustav
proizvodno-poslovne zone 2, kolno-pješački prilazi
parceli, građevine infrastrukture i sl.
4.1.1.Javna parkirališta

Članak 18.
(2)
Iznimno ukoliko se zbog prostornih
ograničenja ukaže potreba za izgradnjom objekta
visokogradnje unutar zaštitnog pojasa autoceste,
potrebno je idejno rješenje zahvata dostaviti u
Hrvatske autoceste na razmatranje. Daljnja razrada
projekta i provedba upravnog postupka moguća je
isključivo uz pisanu suglasnost Hrvatskih autocesta za
dostavljeno idejno rješenje.
(3)
Sukladno Zakonu o javnim cestama (NN br.
180/04) potrebno je osigurati zaštitni pojas državne
ceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa
državne ceste, a iznosi minimalno 25,0 m sa svake
strane.
(4)
Svi radovi i radnje u zaštitnom pojasu
državne ceste mogu se izvoditi samo uz suglasnost i
uvjete Hrvatskih cesta, sukladno posebnom propisu.

(1)
Uz sve planirane sadržaje unutar obuhvata
mora se osigurati minimalan broj parkirališnih mjesta
prema sljedećim Normativima:
MINIMALNI BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA
Namjena građevina

Jedinica

Broj
parkirališnih
mjesta

Trgovački (maloprodaja)
Robne kuće, trgovački centri
Poslovne zgrade, uredi, agencije

25 m˛ bruto izgrađene površine
60 m˛ bruto izgrađene površine
100 m˛ bruto izgrađene površine
< 50 m˛
bruto izgrađene površine
100 m˛ bruto izgrađene površine
100 m˛ bruto izgrađene površine
15 m˛ bruto izgrađene površine
-

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
parkirališnih
mjesta za
sve namjene u
sklopu građevine

Industrija i skladište
Servisi i obrt
Ugostiteljstvo
Građevine mješovite namjene
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(2)
Izgradnja parkirališta mora se izvesti na
vlastitoj građevnoj čestici.
Pod pojmom ''vlastita građevna čestica''
podrazumijeva se građevna čestica na kojoj je
izgrađena osnovna građevina.
(3)
Unutar obuhvata ovoga Plana moguća je
gradnja i uređenje manipulacijskih prostora za
pretovar tereta sa željeznice na kamione (pretovarna
rampa).
(4)
Parkiranje teretnih vozila mora se izvesti
unutar vlastite građevne čestice ili u okviru zasebnog
kamionskog parkirališta.

Broj: 7

4.2.UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE
MREŽE
Članak 20.
(1)
Razvoj nepokretne telekomunikacijske
mreže u obuhvatu ovoga Plana obuhvaća dogradnju
mjesne mreže u skladu s potrebama novih sadržaja.
(2)
Planirana telekomunikacijska mreža
prikazana na kartografskom prikazu br. 2.B. je
orijentacijska i može se mijenjati sukladno
odredbama ove Odluke.

Članak 21.
4.1.2.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje
ostale prometne mreže
Članak 19.
(1)
Širina koridora uz trasu postojeće željezničke
pruge od značaja za međunarodni koridor M303 je
20,0 m od osi postojećeg kolosjeka. U okviru tog
koridora dozvoljena je gradnja isključivo za potrebe
odvijanja i moderniziranje željezničkog prijevoza.
Građevine koje se planiraju graditi van koridora od
20,0 m, ne smiju imati ulaz i prilaz sa željezničkog
zemljišta.
(2)
Trasa planirane željezničke pruge za poseban
promet naznačena je na kartografskom prikazu br.
2.A. i orijentacijska je. Točan položaj trase definirat će
se projektnom dokumentacijom.
Spoj planirane željezničke pruge za poseban promet
na trasu postojeće željezničke pruge M303 planiran je
u željezničkom kolodvoru Kopanica-Beravci (izvan
obuhvata ovoga Plana).
(3)
S trase željezničke pruge za poseban promet
moguće je graditi odvojke za pojedine građevne
čestice. Broj odvojaka nije ograničen, a potrebno ih je
planirati i graditi u skladu s min. tehničkim
standardima.

Planiranu mjesnu mrežu nepokretne
telekomunikacije graditi distribucijskom kabelskom
kanalizacijom, a mjesto priključenja je postojeća
telekomunikacijska mreža u naselju Velika Kopanica
i/ili planirani magistralni telekomunikacijski kabelski
vod.
Članak 22.
Mjesna nepokretna telekomunikacijska mreža
(građena s DTK) u pravilu se gradi ispod nogostupa uz
unutarnji rub, jednostrano ili po potrebi s obje strane
ulice.

Članak 23.
Pri projektiranju i izgradnji nepokretne mreže
pridržavati se posebnih propisa, te primjenjivati
suvremena tehnološko-tehnička rješenja.

Članak 24.
U cilju razvoja postojećeg infrastrukturnog sustava
pokretnih elektroničkih komunikacija planira se
daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta
mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (UMTS i
sustavi sljedećih generacija). Na području obuhvata
ovog Plana moguća je izgradnja i postavljanje
osnovnih postaja (baznih stanica) pokretnih
komunikacija smještanjem na samostojećim
antenskim stupovima i na građevine druge namjene.
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Ako se grade osnovne postaje sa štapičastim
(jednocjevnim) samostojećim antenskim stupom
dopušta se izgradnja za svakog operatora. Ako se
osnovna postaja gradi s rešetkastim samostojećim
stupom dozvoljena je izgradnja samo jednog stupa za
potrebe svih operatora.

Članak 25.
Pri projektiranju i izgradnji osnovne postaje (ili
postaja) pokretne mreže pridržavati se posebnih
propisa, te primjenjivati suvremena tehnološkotehnička rješenja.

Članak 26.
Uvjeti građenja su orijentacijski, a definitivno će se
riješiti izvedbenim projektom telekomunikacijske
mreže, te projektno-tehničkom dokumentacijom
priključka svakog pretplatnika.

4.3.UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREŽE
4.3.1.Energetski sustav
4.3.1.1.Plinoopskrba
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(6)
Križanje plinovoda s prometnicama izvesti u
zaštitnim cijevima.
(7)
Križanje plinovoda s otvorenim kanalima
izvesti prolazom ispod kanala na dubini od 1,5 m od
kote dna kanala.
(8)
Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako
da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom i ne
utječu na režim opskrbe plinom potrošača u općinama
V. Kopanica, Sikirevci i Slavonski Šamac.
(9)
Pri projektiranju pridržavati se propisanih
udaljenosti od ostalih instalacija te pribaviti njihove
suglasnosti na projektiranu mrežu.
(10)
Planirano je izmještanje postojećeg
visokotlačnog plinovoda Strizivojna-Sikirevci na
području ovoga Plana. Nova pozicija ovog voda je
vidljiva na kartografskom prikazu br. 2.C.
(11)
Dio trase ovog plinovoda je na kartografskom
prikazu ''Plinoopskrba'' naglašen plavom bojom i za
njega je dozvoljeno i zadržavanje postojećeg stanja,
kao i premještanje na novu trasu. Dio trase koji se
obavezno izmješta označn je crvenom bojom.
(12)
Za slučaj izmještanja postojećeg VT
plinovoda samo unutar obuhvata ovog Plana nužno je
izvođenje privremenog VT spoja od redukcijske
stanice do postojećeg VT plinovoda.

Članak 27.
(1)
Planirana plinoopskrbna mreža u
''Proizvodno-poslovnoj zoni 2'' je srednjetlačna, P=13 bar.
(2)
Osnovni izvor napajanja planirane
plinoopskrbne mreže ''Proizvodno-poslovne zone 2''
je planirana redukcijska stanica 12/3 bar.
(3)
Položaj planiranih plinovoda je orijentacijski
i prikazan je na kartografskom prikazu br. 2.C. i
poprečnim presjecima.
(4)
Plinovode je potrebno ukopati tako da
minimalna visina nadsloja zemlje iznosi 80 cm.
(5)
Plinovodi se s drugim instalacijama križaju
pod kutem od 45°-90°.

4.3.1.2.Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta
Distribucija električne energije
Članak 28.
(1)
Zbog mogućih većih potreba za električnom
energijom i viših vršnih opterećenja od mogućnosti
isporuke izgrađenih (postojećih) građevina
elektrodistribucije (2,0 MW do 5,0 MW) bit će
potreban dodatni izravni 10(20) kV priključak na
postojeću TS 110/10(20) kV s novim nadzemnim DV
10)20) kV ili novim podzemnim KB 10(20) kV.
(2)
Razvoj distribucijskog elektroenergetskog
sustava obuhvaća izgradnju sljedećih građevina:
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KB 10(20) kV za priključak na DV 10(20) kV
V. Kopanica-Jaruge,
2xKB 10(20) kV za povezivanje postojeće
10(20) kV mjesne mreže s planiranim KTS,
5xKTS 10(20)/0,4 kV (u ovoj fazi
procijenjeno 5 KTS, a njihov konačni broj i
stvarna lokacija ovisit će o realnim
potrebama),
KB 10(20) kV za dvostrano povezivanje
(napajanje) planiranih KTS 10(20)/0,4 kV,
2xKB 10(20) kV za povezivanje planiranih
KTS na planirani KB za naselje Jaruge,
KB 0,4 kV za priključenje na KTS svih novih
potrošača unutar obuhvata ovog Plana u
skladu sa stvarnim potrebama.

(3)
Trase i lokacije postojećih i planiranih
elektroenergetskih građevina prikazane na
kartografskom prikazu br. 2.D. su orijentacijske i
mogu se mijenjati sukladno odredbama ove Odluke.

Broj: 7

čestice (npr. po vlastitoj građevinskoj čestici, pravo
služnosti ili dr.). Veličina građevnih čestica za KTS
2x1.000 kVA je 8,0x8,0 m, a do njih treba osigurati
pristup sa šire (ulične) strane i jedne bočne.
Planirane TS prikazane na kartografskom prikazu br.
2.D. moguće je pomicati i/ili planirati nove, sukladno
odredbama ove Odluke.

Članak 32.
Planirane 10(20) kV dalekovode unutar obuhvata
ovog Plana izgraditi isključivo podzemnim kabelima
u površinama javne namjene. Točne trase kabelskih
dalekovoda 10(20) kV odredit će se kada budu
poznate točne lokacije novih transformatorskih
stanica.

Članak 33.
Članak 29.
Pri projektiranju i izvođenju distribucijsku
elektroenergetsku mrežu oblikovati prema planiranoj
parcelaciji i energetskim potrebama, te tako
dimenzionirati da može podmiriti sve planirane
elektroenergetske potrebe sadržaja unutar obuhvata
ovog Plana, te potreba elektroenergetske mreže
okruženja vezane na mrežu u okviru obuhvata ovog
Plana.

Planiranu niskonaponsku 0,4 kV mrežu graditi KBNN
u površinama javne namjene (zaštitni zeleni pojas),
gdje god je moguće u koridoru ostalih
elektroenergetskih vodova.

Članak 34.
Uvjeti građenja su orijentacijski, a definitivno će se
riješiti izvedbenim projektima elektroenergetske
mreže, te projektno-tehničkom dokumentacijom
priključka svakog potrošača.

Članak 30.
Pri projektiranju i izvođenju distribucijskih
elektroenergetskih građevina obvezno se pridržavati
posebnih propisa, te propisa distributera.

Članak 31.
Trafostanice (TS) 10(20)/0,4 kV se ne dozvoljava
graditi u uličnom profilu, nego na posebnim
građevinskim česticama. Planirana TS bit će
kabelska, a njihov stvarni broj i lokacije ovisit će o
realnim potrebama. Veličina potrebne građevinske
čestice za KTS 1.000 kVA je 7,0x5,0 m. Do KTS
osigurati kolni pristup sa šire strane građevinske

Javna rasvjeta
Članak 35.
Javnu rasvjetu graditi podzemnim kabelskim
vodovima i stupovima javne rasvjete visine 8-10 m, te
prosječnim razmakom stupova 35 m. Napajanje javne
rasvjete bit će iz slobodnostojećeg mjernog ormara uz
najbližu transformatorsku stanicu.

Članak 36.
Javnu rasvjetu ulica projektirati i graditi prema
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posebnim propisima i propisima koncesionara.

4.3.2.Vodnogospodarski sustav
4.3.2.1.Vodoopskrba
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Članak 41.

Vodoopskrbnu mrežu, u principu, treba projektirati
izvan kolnika (ukoliko odredbama ove Odluke nije
dozvoljeno drugačije rješenje), a u čvorovima mreže
projektirati zasunska okna sa zapornim organima.

Članak 37.
Članak 42.
(1)
Opskrba vodom korisnika vode na području
ovoga Plana će se rješavati spajanjem na jedan od
navedenih cjevovoda:
-

-

-

magistralni vodoopskrbni vod SikirevciVelika Kopanica-Đakovo planiran uz
državnu cestu D2,
spajanjem na niskotlačni cjevovod planiran
južno od postojeće autoceste LipovacZagreb,
gradnjom opskrbnog cjevovoda proizvodnoposlovne zone od naselja Velika Kopanica do
područja ovoga Plana.

Preduvjet formiranja vodoopskrbne mreže prostora
ovoga Plana je izgradnja jedne od navedenih
mogućnosti.

Mjesto priključka voda s građevne čestice na vod
javnog vodoopskrbnog sustava treba projektirati u
skladu s planiranim sadržajima građevne čestice, a u
pravilu priključak bi trebao biti u zoni ulaza na
građevnu česticu.

Članak 43.
Priključke izvoditi okomito na os cjevovoda bez
horizontalnih i vertikalnih prijeloma.

Članak 44.
Ukoliko se pojavi korisnik koji bi imao potrebe za
vodom veće od mogućnosti planiranog sustava,
njegova opskrba mora se rješavati zasebno.

Članak 38.
Vodovodnu mrežu i uređaje treba projektirati i graditi
sukladno posebnim propisima.

Članak 39.
Položaj cjevovoda i zasunskih okana prikazan na
kartografskom prikazu br. 2.E. je orijentacijski i
dozvoljena su manja odstupanja koja ne remete
koncepciju.

Članak 40.
Vodoopskrbna mreža treba se projektirati i izvesti na
principu zatvorenih prstena.

Članak 45.
Svaka građevna čestica mora imati vlastiti spojni vod
za priključak na javnu vodovodnu mrežu na kojem
mora biti ugrađen uređaj za mjerenje količine vode
(vodomjer).

Članak 46.
Priključenje korisnika koji su smješteni u uličnom
koridoru s nasuprotne strane cjevovoda vodoopskrbe
moguće je izvesti pojedinačnim priključkom pomoću
tuneliranja ili gradnjom sekundarnog voda na toj
strani ulice.

Članak 47.
Vodomjer se zajedno sa zapornim elementima
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(ventilima ili zasunima) ispred i iza njega ugrađuje u
zasebnom oknu koje treba biti izgrađeno na
pripadajućoj parceli neposredno iza regulacijske
linije.

Broj: 7

iznad vodova odvodnje sanitarnih i tehnoloških
otpadnih voda.

Članak 52.
Javnu hidrantsku mrežu treba projektirati na javnim
površinama prema posebnim propisima.

Članak 48.
Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava
radi zadovoljavanja protupožarnih uvjeta ne trebaju
biti manje od Ř 100 mm.

Članak 49.
(1)
Internom hidrantskom mrežom smatra se
unutarnja i vanjska hidrantska mreža građevne čestice
za protupožarnu zaštitu građevine. Interna hidrantska
mreža ovisna je o vrsti djelatnosti u građevini koja će
se graditi. Definirati se mora prema posebnim
propisima. Vodovodni priključak na javni sustav
vodoopskrbe, građevine koja mora imati internu
hidrantsku mrežu, treba biti dimenzioniran prema
hidrauličkom proračunu na temelju ukupne potrebne
jedinice opterećenja.

Ukoliko tlak u mreži na mjestu priključka ne bi
odgovarao potrebnom tlaku pojedinog potrošača,
treba ugraditi interni (lokalni) uređaj za povišenje
tlaka kojeg treba priključiti preko prekidnog bazena
na javni vodoopskrbni sustav.

Članak 53.
Na raskrižjima i križanjima cjevovoda s drugim
cjevovodima vodoopskrbne mreže trebaju se postaviti
zasuni (čvorišta) kojima se pojedini dijelovi mreže
mogu izdvojiti iz pogona.

Članak 54.
Na krajevima slijepih vodova vodovodne mreže treba
postaviti hidrante radi zaštite od požara na
vodovodnoj mreži.

Članak 55.
(2)
Unutar vodomjernog okna, takav se
priključak grana na dva sustava - internu hidrantsku
mrežu i instalaciju sanitarne vode koja su od tog
mjesta pa dalje prema građevini koncipirana
razdvojeno sa zasebnim mjerenjima. Vodomjer
interne hidrantske mreže mora biti smješten zajedno s
vodomjerom za registriranje sanitarne potrošnje u
zajedničkom oknu odgovarajućih dimenzija

Pri upotrebi pitke vode u tehnološke svrhe predvidjeti
uređaje za recirkulaciju gdje god je to moguće.

Članak 56.
Iznad vodova nije dozvoljena bilo kakva izgradnja
osim prometnih i infrastrukturnih građevina.

Članak 50.
Članak 57.
Dubina postavljanja cijevi mora biti veća od dubine
smrzavanja, te visinski položaj cijevi vodoopskrbne
mreže u pravilu treba biti cca 1,2 m računajući od
površine terena.

Članak 51.
Na mjestima križanja instalacija vodovod mora biti

Izbor tipa i materijala uređaja i opreme
vodoopskrbnog sustava izvršiti vodeći računa o
jednostavnosti, sigurnosti, fleksibilnosti i
dugotrajnosti u eksploataciji, te praćenju u ponašanju
od strane stručnih službi i drugih stručnih institucija,
ne zanemarujući i potrebu ujednačavanja
odgovarajućih uređaja i opreme vodoopskrbnog
sustava radi kvalitetnog održavanja.
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Članak 58.

Vertikalni razmak između vodovodnih cijevi i ostalih
instalacija na mjestima njihovog križanja ne smije biti
manji od 30 cm mjereno od vanjskog oboda odnosnih
instalacija, a kabeli moraju biti u zaštitnoj cijevi i
označeni trakom.

Članak 59.
Sve zasune na cjevovodima, osim hidrantskih i
priključnih, obavezno smjestiti u zasunsko okno
dimenzija statički utvrđenih i pouzdanih, te određenih
tako da omogućuju normalno i neometano odvijanje
poslova na održavanju armatura.
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tehnoloških otpadnih voda treba projektirati tako da
bude ispod instalacije vodovoda.

Članak 64.
Priključak korisnika lokacijegrađevne čestice na
odvodnu mrežu predvidjeti na temelju izvedbene
tehničke dokumentacije za tu lokaciju, a isključivo
preko kontrolnog okna smještenog uz regulacijsku
liniju.

Članak 65.
Mjesto priključenja, ukoliko je moguće, predvidjeti u
izgrađenim kontrolnim oknima sustava javne
odvodnje.

4.3.2.2.Odvodnja sanitarnih, tehnoloških otpadnih i
oborinskih voda
Članak 66.
Članak 60.
(1)
Odvodni sustav treba izgraditi i koristiti
prema odredbama Zakona o vodama, ostalim
zakonima, pravilnicima i aktima koji reguliraju ovu
problematiku, te prema pravilima struke,
pridržavajući se svih zakona i propisa o odvodnji.
(2)
Na području ovoga Plana treba primijeniti
odvojeni sustav odvodnje.

Priključenje korisnika s nasuprotne strane cjevovoda
odvodnje preporuča se izvesti zajedničkim sabirnim
priključkom koji obuhvaća više korisnika lokacije.

Članak 67.
Položaj vodova i revizijskih okana prikazan na
kartografskom prikazu je orijentacijski i dozvoljena
su manja odstupanja koja ne remete osnovnu
koncepciju.

Clanak 61.
Članak 68.
Oborinsku vodu treba evakuirati zatvorenim cijevnim
vodovima i otvorenim kanalima, tehnološku otpadnu i
sanitarnu vodu zatvorenim cijevnim vodovima.

Odvodnja podrumskih prostorija mora biti isključivo
preko internih precrpnih postaja bez obzira na visinski
položaj odvoda u odnosu na vod javnog odvodnog
sustava.

Članak 62.
Recipijent pročišćenih otpadnih i sanitarnih voda
ovoga Plana je vodotok Moštanik.

Članak 63.
Visinski položaj odvodne mreže sanitarnih i

Članak 69.
Cijevi za odvodni sustav treba odabrati tako da izdrže
opterećenje odozgo i da zadovolje uvjete
nepropusnosti, a što se dokazuje snimanjem kamerom
izvedenog stanja i nivelete novo izvedenog
kanalizacijskog cjevovoda, te programom kontrole i
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osiguranja kvalitete u pripadajućoj projektnoj
dokumentaciji.

Članak 70.
Na svim lomovima nivelete (u horizontalnom ili
vertikalnom smislu) treba projektirati i izvesti
revizijska okna.
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tehnički nadzor i održavanje sustava ili povećavaju
troškovi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Naročito se ne smiju ispuštati tehnološke otpadne
vode i tvari propisane općinskom odlukom o odvodnji
otpadnih voda.
(2)
Također u sustav odvodnje ne smiju se
upuštati vode koje:
-

Članak 71.

-

Na ravnim dionicama trase treba projektirati i izvesti
revizijska okna na udaljenosti ovisnoj o dimenzijama
odvodne cijevi.

-

sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari
veće od maksimalno dopuštenih,
sadrže sastojke koji razvijaju opasne ili
upaljive plinove, -imaju temperaturu iznad
30°C,
nose krute sastojke koji bi mogli oštetiti kanal
i ugroziti njegovo pravilno funkcioniranje,
odnosno vode koje ne odgovaraju propisima
kvaliteti vode koja se upušta u sustav.

Članak 72.
(1)
Odvodni sustav mora biti zaštićen od
smrzavanja dovoljnom visinom nadsloja.
(2)
Visina nadsloja ovisna je o dubini smrzavanja
i dubini koja omogućuje tehnički ispravno
priključenje korisnika sustava javne odvodnje
(preporučena min. visina nadsloja je 1,0 m).

Članak 76.
U slučaju da tehnološka otpadna voda, s građevne
čestice ovoga Plana ne zadovoljava jedan od naprijed
navedenih uvjeta, potrebno je izvršiti prethodno
čišćenje tehnoloških otpadnih voda i dovesti ih na
nivo s karakteristikama svakog parametra koje su
dopuštene za upuštanje u odvodni sustav.

Članak 73.
Članak 77.
Brzina tečenja u cijevima ne smije prijeći kritične
vrijednosti, odnosno mora biti veća od one pri kojoj
dolazi do taloženja pri minimalnim protokama, a
manja od one pri kojoj se cijevi mehanički oštećuju.

Članak 74.
Minimalni profil kanalizacijskih cjevovoda za
razdjelni sustav javne odvodnje je 300 mm. Izuzetno,
na kratkim dionicama, dozvoljeni su i manji profili.

(1)
Za građevine za čije građenje je prema
Zakonu o vodama potrebno izdavanje vodopravnih
uvjeta, obavezno je izdavanje istih.
(2)
To se odnosi na građevine u kojima će
nastajati tehnološke ili druge otpadne vode čija
kvaliteta nije u skladu s Pravilnikom o graničnim
vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim
vodama i u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih
voda.

Članak 78.
Članak 75.
(1)U sustav odvodnje ne smiju se upuštati vode i
otpadne tvari kojima se narušava projektirani
hidraulični režim, stabilnost objekata, rad strojeva,

Sve tehnološke otpadne i sanitarne vode moraju se
pročistiti prije upuštanja u konačni recipijent (kanal
osnovne melioracijske odvodnje-Moštanik), a uređaj
s tehnologijom pročišćavanja treba omogućiti
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odgovarajuću traženu kvalitetu voda koje se ispuštaju.
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način do trenutka predaje ovlaštenom skupljaču te
vrste otpada ili odvoza do legalnog odlagališta (ili
prerade) te vrste otpada.

4.3.2.3.Odvodnja oborinskih voda i uređenje
vodotoka i voda
Članak 84.
Članak 79.
(1)
Oborinsku vodu s područja obuhvata ovoga
Plana treba evakuirati zatvorenim cijevnim vodovima
novoizgrađenog sustava odvodnje i melioracijskim
kanalima šireg područja.

Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju
skladištiti na zakonom propisan način i predati na
daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog
otpada ili posebnih kategorija otpada.

Članak 85.
(2)
Sve postojeće kanale i vodotoke šireg
područja treba regulirati i tehnički urediti na
dionicama značajnim za ''Proizvodno-poslovnu
zonu''. Osnova za navedene radove je odgovarajuća
projektna dokumentacije.

Članak 80.
Prije upuštanja oborinske vode u recipijente nužno je
pročišćavanje i to prema potrebi hvatačima masti,
ulja, benzina i krutih čestica.

Postavljanje eko-otoka dozvoljeno je unutar javnih i
zaštitnih zelenih površina na kojima je omogućen
pristup vozilu za pražnjenje kontejnera.

6.MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
Članak 86.
Maksimalne dopuštene razine buke utvrđene su
posebnim propisom.

5.GOSPODARENJE OTPADOM
Članak 87.
Članak 81.
Područje obuhvata ovoga Plana u cijelosti mora biti
pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta
otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni
otpad, te posebne kategorije otpada).

U cilju stvaranja povoljnijih mikroklimatskih uvjeta,
te sprečavanja širenja buke iz gospodarskih građevina
preporuča se sadnja visokog zelenila-drveća na
ozelenjenim površinama građevnih čestica poslovne
namjene.

Članak 88.
Članak 82.
Komunalni otpad se prikuplja u propisanim posudama
i predaje ovlaštenom privrednom subjektu na daljnje
raspolaganje.

Članak 83.
Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti na
građevnoj čestici proizvođača na zakonom propisani

U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara na
susjedne građevine, građevina mora biti:
a)
udaljena od susjednih građevina najmanje 4
metra ili manje ako se dokaže (uzimajući u obzir
požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne
karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na
vanjskim zidovima i dr.) da se požar neće prenijeti na
susjedne građevine ili
b)
odvojena od susjednih građevina zidom
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vatrootpornosti 90 minuta koji, u slučaju da građevina
ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov
vatrootpornosti najmanje 90 min) koja nadvisuje krov
susjedne građevine najmanje 0,5 m ili završava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine
najmanje 1 m ispod pokrova krovišta koji mora biti od
negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Članak 89.
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i
gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru,
građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema
posebnom propisu (Pravilnik o uvjetima za
vatrogasne pristupe, NN 35/94., 55/94. i 142/03.).

Članak 90.
Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih
mreža mora se, ukoliko već ne postoji, predvidjeti da
vanjska hidrantska mreža za gašenje požara bude
određena prema posebnom propisu (Pravilnik o
hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 08/06.)
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III.ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 93.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na upravne
postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u
obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije
stupanja na snagu ovog Plana. Isti postupci dovršit će
se po odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme
podnošenja zahtjeva.

Članak 94.
Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se imaju
smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u
pismohrani izrađivača Plana.
Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Velika
Kopanica, Vladimara Nazora 1, Velika Kopanica .

Članak 95.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po
objavljivanju u "Službenom vjesniku' Brodskoposavske županije".

Članak 91.
Prilikom prometa, skladištenja ili držanja zapaljivih
tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti
primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i
plinovima (NN 108/95.), te Pravilnika o zapaljivim
tekućinama (NN 54/99.) i Pravilnika o ukapljenom
naftnom plinu (NN 117/07.).

7.MJERE PROVEDBE PLANA
Članak 92.
Prije izgradnje građevina na građevnim česticama
potrebno je izvesti planirane prometne koridore
minimalno do predmetne građevne čestice.

KLASA:350-01/09-01/2
UR. BROJ:2178/12-03-09-1
Velika Kopanica, 23. lipnja 2009.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

13.

-

Josip Ćivić, Vrpolje, S. Radića
zapovjednik VZO Vrpolje

17 -

Na temelju članka 30. Zakona o
vatrogastvu ("Narodne novine" br. 139/04., 174/04.
i 38/09.) i članka 38. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01. i 22/06.), Općinsko poglavarstvo općine
Vrpolje na svojoj 51. sjednici održanoj 8. svibnja
2009. godine donijelo je

-

Darko Novoselović, Čajkovci, B. Radića
36 - dozapovjednik VZO Vrpolje

Članak 2.

ZAKLJUČAK

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

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika
DVD-a Vrpolje

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

Članak 1.
Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje
potvrđuje
imenovanje
zapovjednika
i
dozapovjednika Vatrogasne zajednice općine
Vrpolje u osobama:

Klasa : 022-05/09-02/7
Urbroj: 2178/11-02/09-1
Vrpolje, 8. 5. 2009. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 30. Zakona o
vatrogastvu ("Narodne novine" br. 139/04., 174/04.
i 38/09.) i članka 38. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01. i 22/06.), Općinsko poglavarstvo općine
Vrpolje na svojoj 51. sjednici održanoj 8. svibnja
2009. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika
DVD-a Vrpolje

Članak 1.
Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje
potvrđuje
imenovanje
zapovjednika
i
dozapovjednika DVD-a Čajkovci u osobama:
-
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Darko
Novoselović,
zapovjednik
vatrogasne postrojbe DVD Čajkovci
Mile Pavlović, dozapovjednik vatrogasne
postrojbe DVD Čajkovci

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/09-02/7
Urbroj: 2178/11-02/09-2
Vrpolje, 8. 5. 2009. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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