
God.  XV                                                                                                    Broj  12/20078.  lipnja  2007.

SADRŽAJ:

ISSN 1846-0267

Županija: - akti  Poglavarstva:

- akti  Skupštine: 59. R j e š e n j e   o   i m e n o v a n j u   
Povjerenstva  za  raspodjelu  

52. Rješenje  o  razrješenju  dužnosti  sredstava  za  razvoj  inovatorstva  u  
člana  Županijskog  poglavarstva  Brodsko-posavskoj  županiji  za  
Brodsko-posavske  županije  ........... 2007.  godinu  .................................

53. Rješenje  o  izboru  člana  60. R j e š e n j e   o   i m e n o v a n j u   
Ž u p a n i j s k o g   p o g l a v a r s t v a   Povjerenstva  za  raspodjelu  
Brodsko-posavske  županije  ........... sredstava  za  poticanje  certifikacije  

54. R j e š e n j e   o   i m e n o v a n j u   sustava  kvalitete  u  Brodsko-
predstavnika  Brodsko-posavske  posavskoj  županiji  za  2007.  
županije  u  Skupštinu  HZZO-a  ...... godinu  ............................................

55. Rješenje  o  imenovanju  ravnatelja  61. R j e š e n j e   o   i m e n o v a n j u   
Županijske  uprave  za  ceste  ........... Povjerenstva  za  raspodjelu  

56. Rješenje  o  razrješenju  jednog  sredstava  za  poticanje  umjetničkih  
člana  Školskog  odbora  OŠ  "Ivan  obrta  u  Brodsko-posavskoj  
Mažuranić"  Sibinj .......................... županiji  za  2007.  godinu  ..............

57. Rješenje  o  imenovanju  člana  62. Pravilnik  o  sufinanciranju  nabave  
Školskog  odbora  OŠ  "Ivan  voćnih s adnica  i  loznih  cijepova  
Mažuranić"  Sibinj za  podizanje  dugogodišnjih  nasada  

  ...................................... na  području  Brodsko-posavske  
58. Godišnji  obračun  Proračuna  županije  .........................................

Brodsko-posavske  županije  za  
2006.  godinu  .................................

iz  reda  
nastavnika

815

815

816

816

817

817

818

858

859

859

860



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  12Strana:  814

63. Pravilnik  o  uvjetima  i  načinu  Općina  Podcrkavlje:
k o r i š t e n j a   s r e d s t a v a   z a   
finanicranje  osiguranja  od  4. Izmjene  i  dopune  Plana  nabave  za  
mogućih  šteta  proizvodnje  u  2007.  godinu  .................................
poljoprivredi  na  području  
Brodsko-posavske  županije  ...........

64. R j e š e n j e   o   i m e n o v a n j u   Općina  Sikirevci:
Povjerenstva  za  raspodjelu  
sredstava  za  poticanje  tradicijskih  11. Odluka  o  ispravci  pogreške  u  
obrta  u  Brodsko-posavskoj  kartografskom  dijelu  u  Prostornom  
županiji  za  2007.  godinu  .............. planu  uređenja  općine  Sikirevci  ...

65. Odluka  o  izmjeni  Popisa  prioriteta  
za  raspored  dodijeljenih  sredstava  
između  zdravstvenih  ustanova  čiji  Općina  Slavonski  Šamac:
je  osnivač  Brodsko-posavska  
županija  u  2007.  godini  ................ 30. Odluka  o  plaćanju  prijevoza  

66. Odluka  o  povjeravanju  poslova  KUD-ova  .......................................
i z g r a d n j e   R e g i o n a l n o g   31. Odluka  o  dodjeli  financijskih  
vodoopskrbnog  sustava  "Davor"  sredstava  Lovačkom  društvu  
na  zapadnom  dijelu  Brodsko- "Fazan"  ..........................................
posavske  županije  ......................... 32. Odluka  o  dodjeli  financijskih  

sredstava  NK  "Graničar"-u  
Slavonski  Šamac  ...........................

Općina  Okučani: 33. Odluka  o  dodjeli  financijskih  
sredstava  KUD-u  "Tamburica"  

18. Godišnji  izvještaj  o  izvršenju  Slavonski  Šamac  ...........................
Proračuna  općine  Okučani  za  34. Odluka  o  osnivanju  Povjerenstva  
razdoblje  od  1.  siječnja  do  31.  za  popis  birača  ..............................
prosinca  2006.  godine  ...................

19. Zaključak  o  usvajanju  Izvješća  o  
izvršenju  Proračuna  2006.  godine  Općina  Vrpolje:
općine  Okučani  za  razdoblje  I-XII  
2006.  godine  .................................. 13. Godišnji  izvještaj  o  izvršenju  

20. Odluka  o  dodjeli  zlatne  i  srebrne  Proračuna  općine  Vrpolje  za  
plakete  općine  Okučani  u  2007.  razdoblje  od  1.  siječnja  do  31.  
godini  ............................................ prosinca  2006.  godine  ...................

21. Odluka  o  dodjeli  priznanja  općine  
Okučani  u  2007.  godini  ................

22. Odluka  o  osnivanju  Povjerenstva  
za  popis  birača  ..............................

23. Odluka  o  davanju  koncesije  za  
obavljanje  auto-taxi  djelatnosti  na  
području  općine  Okučani  ..............

861

862

863

866

867

872

872

873

874

874

876

877

878

879

879

880

880

882



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  815Broj:  12

- akti  Skupštine: 53.

52.

Na  temelju  članka  35.  točka  3.  Zakona  o  
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  
("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01.  i  129/05.)  i  
članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
11/01. - pročišćeni  tekst,  4/03,  13/05.  i  2/06.),  
Županijska  skupština  na  17.  sjednici,  održanoj  5.  
lipnja  2007.  godine,  na  prijedlog  župana  Brodsko-
posavske  županije,  donijela  je

RJEŠENJE

o  razrješenju  dužnosti  člana Županijskog  
poglavarstva  Brodsko-posavske  županije

I

Mario  Pavičić,dipl.ing.,  razrješuje  se  
dužnosti  člana  Županijskog  poglavarstva  na  
vlastiti  zahtjev.

II

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/07-01/32
Urbroj:  2178/1-01-07-1
Slavonski  Brod,  5.  lipnja  2007.

Predsjednica
     Županijske  skupštine
Ružica  Vidaković,oec., v.r.

Na  temelju  članka  35.  točka  3.  Zakona  o  
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  
("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01.  i  129/05.)  i  
članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
11/01. - pročišćeni  tekst,  4/03,  13/05.  i  2/06.),  
Županijska  skupština  na  17.  sjednici,  održanoj  5.  
lipnja  2007.  godine,  na  prijedlog  župana  Brodsko-
posavske  županije,  donijela  je

RJEŠENJE

o  izboru  člana Županijskog  poglavarstva  
Brodsko-posavske  županije

I

Zlatko  Aga  izabire  se  na  dužnost  člana  
Županijskog  poglavarstva  Brodsko-posavske  
županije  za  područje  prostornog  uređenja  i  zaštite  
okoliša  iz  djelokruga  Županijskog  poglavarstva.

II

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/07-01/31
Urbroj:  2178/1-01-07-1
Slavonski  Brod,  5.  lipnja  2007.

Predsjednica
     Županijske  skupštine
Ružica  Vidaković,oec., v.r.

ŽUPANIJA



54. 55.

Na  temelju  članka  89.  Zakona  o  Na  temelju  članka  38.  Zakona  o  
obveznom  zdravstvenom  osiguranju  ("Narodne  ustanovama  ("Narodne  novine"  br.  76/93.  i  
novine"  br.  58/06.),  te  članka  21.  Statuta  Brodsko- 29/97.)  i  članka  60.  Zakona  o  javnim  cestama  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- ("Narodne  novine"  br.  180/04.),  Županijska  
posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst),  skupština  na  17.  sjednici  održanoj  5.  lipnja  2007.  
Županijska  skupština  je  na  17.  sjednici  održanoj  godine,  donijela  je
5.  lipnja  2007.  godine,  donijela

RJEŠENJE
RJEŠENJE

o  imenovanju  ravnatelja
o  imenovanju  predstavnika  Brodsko-posavske  Županijske  uprave  za  ceste

županije  u  Skupštinu  HZZO-a

1. Tomislav  Ninčević,dipl.ing.prometa,  
I. imenuje s e  za  ravnatelja  Županijske  uprave  za  

ceste,  na  mandat  od  četiri  godine.
Dragica  Alerić  imenuje  se  za  člana  

Skupštine  HZZO  ispred  Brodsko-posavske  2. Danom  konačnosti  ovog  Rješenje  
županije. imenovani  će  stupiti  na  dužnost  ravnatelja.

II. Obrazloženje

Mandat  člana  Skupštine  traje  četiri  Prema  odredbi  članka  60.  Zakona  o  
godine. javnim  cestama,  ravnatelja  Županijske  uprave  za  

ceste  imenuje  Upravno  vijeće  ŽUC-a,  putem  
javnog  natječaja,  na  mandat  od  četiri  godine.

III. Istekom  četverogodišnjeg  mandata  
ravnatelja  ŽUC-a  Upravno  vijeće  raspisalo  je  u  

Ovo  Rješenje   objavit  će  se  u  "Službenom  "Narodnim  novinama"  natječaj  na  koji  su  pristigle  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". tri  prijave,  te  sukladno  odredbama  članka  41.  i  

42.  Zakona  o  ustanovama  provelo  postupak  izbora  
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA i  utvrdilo  konačan  prijedlog  za  ravnatelja  ŽUC-a  

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE u  osobi  Tomislava  Ninčevića.
Upravno  vijeće  ŽUC-a  ocijenilo  je  da  

Klasa  :  080-02/07-01/6 kandidat  Tomislav  Ninčević  u  potpunosti  
Urbroj:  2178/1-01-07-1 udovoljava  uvjetima  za  imenovanje  ravnatelja  i  
Slavonski  Brod,  5.  lipnja  2007. predložilo  Županijskoj  skupštini  da  ga  imenuje  

ravnateljem.
Predsjednica Slijedom  naprijed  iznesenog  odlučeno  je  

     Županijske  skupštine kao  u  izreci  Rješenja.
Ružica  Vidaković,oec., v.r.

Uputa  o  pravnom  lijeku

Protiv  ovog  Rješenja  ne  može  se  izjaviti  
žalba,  ali  se  može  podnijeti  tužba  Upravnom  sudu  
Republike  Hrvatske  u  Zagrebu  u  roku  30  dana  od  
dana  prijema  ovog  Rješenja.  Tužba  se  predaje  
neposredno  Upravnom  sudu  ili  putem  pošte,  
preporučeno.
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA 57.
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  UP/I-112-01/07-01/1 Na  temelju  članka  97.  Zakona  o  
Urbroj:  2178/1-01-07-1 osnovnom  školstvu  ("Narodne  novine"  br.  69/03. - 
Slavonski  Brod,  5.  lipnja  2007. proč.  tekst  i  76/05.)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
Predsjednica posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst)  

     Županijske  skupštine Županijska  skupština  je  na  prijedlog  Učiteljskog 
Ružica  Vidaković,oec., v.r. vijeća  OŠ  "Ivan  Mažuranić"  Sibinj,  na  17.  

sjednici,  održanoj  5.  lipnja  2007.  godine,  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  člana  Školskog  odbora
56. OŠ  "Ivan  Mažuranić"  Sibinj

Na  temelju  članka  97.  Zakona  o  I
osnovnom  školstvu  ("Narodne  novine"  br.  69/03. - 
proč.  tekst  i  76/05.)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko- Manda  Puškarić,  nastavnica  matematike  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- imenuje s e  za  člana  Školskog  odbora  OŠ  "Ivan  
posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst)  Mažuranić"  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća  OŠ:
Županijska  skupština  je  na  prijedlog  Učiteljskog 
vijeća  OŠ  "Ivan  Mažuranić"  Sibinj,  na  17.  
sjednici,  održanoj  5.  lipnja  2007.  godine,  donijela II

RJEŠENJE Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

o  razrješenju  jednog  člana  Školskog  odbora Brodsko-posavske  županije".
OŠ  "Ivan  Mažuranić"  Sibinj

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

I
Klasa  :  602-02/07-01/5

Irena  Nikičić,  profesor  glazbene  kulture  Urbroj:  2178/1-01-07-1
razrješuje  se  dužnosti  člana  Školskog  odbora  OŠ  Slavonski  Brod,  5.  lipnja  2007.
"Ivan  Mažuranić"  radi  prestanka  radnog  odnosa  u  
istoj  školi. Predsjednica   

      Županijske  skupštine
II Ružica  Vidaković,oec., v.r.

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-02/07-01/4
Urbroj:  2178/1-01-07-1
Slavonski  Brod,  5.  lipnja  2007.

Predsjednica   Županijske  skupštine
Ružica  Vidaković,oec., v.r.
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58. B. Rezultat  iz  prethodne  godine

Manjak  prihoda/višak  prihoda   -9.321.039,95
Na  temelju  članka  124.  Zakona  o  

proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.)  i  članka  
21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  C. Račun  zaduživanja/Financiranja
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  9/06. - 
pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  Brodsko- Primici  od  financijske 
posavske  županije  na  17.  sjednici  održanoj  5.   imovine  i  zaduživanja     1.359.128,07
lipnja  2007.  godine,  donijela  je

Izdaci  za  financijsku  imovinu
GODIŠNJI  OBRAČUN i  otplate  zajmova       238.444,97

Proračuna  Brodsko-posavske  županije Neto  zaduživanje / Financiranje     1.120.683,10
za  2006.  godinu

Višak / Manjak + Raspoloživa
sredstva  iz  prethodnih  godina + 

Članak  1. Neto  zaduživanje / Financiranje    -6.668.015,52

Godišnji  obračun  Proračuna  Brodsko-
posavske  županije  za  2006.  godinu  sastoji  se  od:

A. Računa  prihoda  i  rashoda

Prihodi  poslovanja 100.570.551,91

Prihodi  od  prodaje
nefinancijske  imovine     5.810.291,19

Rashodi  poslovanja   81.654.566,56

Rashodi  za  nefinancijsku 
 imovinu   23.193.935,21

Razlika - Višak / Manjak   +1.532.341,33
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 7.   PREGLED PLANIRANIH I  IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE (PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI)

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2006. GODINE 
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 8.    PREGLED PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE  RASPOREĐENIH U TEKUĆE I RAZVOJNE 

PROGRAME ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2006. GODINE  - POSEBNI DIO
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Članak  2. ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Proračun  Brodsko-posavske  županije  za  
2006.  godinu  donijela  je  Županijska  skupština  Klasa  :  400-08/07-01/1
Brodsko-posavske  županije  na  6.  sjednici  održanoj  Urbroj:  2178/1-01-07-1
20.  prosinca  2005.  godine  u  ukupnom  iznosu  od  Slavonski  Brod,  5.  lipnja  2007.
133.511.607,00 kn.

Odluku  o  izmjenama  i  dopunama  Predsjednica
Proračuna  Brodsko-posavske  županije  za  2006.  Ružica  Vidaković,oec., v.r.
godinu  donijela  je  Županijska  skupština  na  svojoj  
14.  sjednici  održanoj  5.  prosinca  2006.  godine,  
temeljem  koje  je  Proračun  Brodsko-posavske  
županije  za  2006.  godinu  smanjen  na  iznos  od  
126.903.420,39 kn,  odnosno  za  4,95%  u  odnosu  
na  prethodni  plan. - akti  Poglavarstva:

Članak  3. 59.

Ostvarenje  Proračuna  Brodsko-posavske  
županije  za  2006.  godinu  bilo  je,  kako  slijedi: Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko-

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
Ukupni  prihodi  i  primici  ostvareni  su  u  posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst)  i  

svoti  od  107.739.971,17 kn  što  predstavlja  84,90%  točke  4.  Projekta  "Razvoj  inovatorstva  u  Brodsko-
godišnjeg  planiranog  iznosa. posavskoj  županiji"  za  2007.  godinu,  Županijsko  

Ukupni  rashodi  i  izdaci  izvršeni  su  u  poglavarstvo  je  na  44.  sjednici  održanoj  22.  
svoti  od  105.086.946,74 kn,  što  predstavlja  svibnja  2007.  godine,  donijelo
89,37%  godišnjeg  plana.

Razlika  između  ostvarenih  prihoda  i  RJEŠENJE
izvršenih  izdataka  Proračuna  Brodsko-posavske  
županije  za  2006.  godinu  u  iznosu  od  o  imenovanju  Povjerenstva  za  raspodjelu  
2.653.024,43 kn  predstavlja  financijski  rezultat,  sredstava  za  razvoj  inovatorstva  u  Brodsko-
odnosno  višak  prihoda  nad  rashodima,  koji  će  biti  posavskoj  županiji  za  2007.  godinu
namjenski  utrošen  u  2007.  godini.

I.
Članak  4.

U  Povjerenstvo  za  raspodjelu  sredstava  za  
Izvješće  o  ostvarenim  prihodima  i  razvoj  inovatorstva  u  Brodsko-posavskoj  županiji  

primicima  izvršenim  rashodima  i  izdacima  za  2007.  godinu,  imenuju  se:
Proračuna  Brodsko-posavske  županije  za  2006.  
godinu  po  vrstama  prihoda  i  primitaka,  odnosno  1. Zvonimir  Laslo  -  predsjednik  
rashoda  i  izdataka,  te  po  ekonomskoj,  (Brodsko-posavska  županija)
organizacijskoj  i  funkcijskoj  klasifikaciji  sastavni  2. Stjepan  Bošnjaković -  član
je  dio  ovog  Obračuna  Proračuna. (Brodsko-posavska  županija)

3. Dragan  Bogunović -  član
(Udruga  inovatora  Brodsko-posavske  

Članak  5. županije)
4. Mladen  Damjanović -  član

Ovaj  Godišnji  obračun  Proračuna  (Zajednica  tehničke  kulture  Brodsko-
Brodsko-posavske  županije  za  2006.  godinu  stupa  posavske  županije)
na  snagu  osam  dana  od  dana  objavljivanja  u  5. Dragan  Jelić -  član
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije". (CTR d.o.o.  Slavonski  Brod)
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II

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

Klasa  :  311-01/07-01/12
Urbroj:  2178/1-02/07-1
Slavonski  Brod,  22. s vibnja  2007.

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

60.

Klasa  :  311-01/07-01/13
Urbroj:  2178/1-02/07-1
Slavonski  Brod,  22. s vibnja  2007.

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

61.

Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst)  i  
točke  4.  Projekta  "Poticanje  umjetničkih  obrta  u  
Brodsko-posavskoj  županiji"  za  2007.  godinu,  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  44.  sjednici  

Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko- održanoj  22.  svibnja  2007.  godine,  donijelo
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst)  i  RJEŠENJE
točke  4.  Projekta  "Razvoj  inovatorstva  u  Brodsko-
posavskoj  županiji"  za  2007.  godinu,  Županijsko  o  imenovanju  Povjerenstva  za  raspodjelu  
poglavarstvo  je  na  44.  sjednici  održanoj  22.  sredstava  za  poticanje  umjetničkih  obrta   u  
svibnja  2007.  godine,  donijelo Brodsko-posavskoj  županiji  za  2007.  godinu

RJEŠENJE
I.

o  imenovanju  Povjerenstva  za  raspodjelu  
sredstava  za  poticanje  certifikacije  sustava  U  Povjerenstvo  za  raspodjelu  sredstava  za  
kvalitete    u  Brodsko-posavskoj  županiji  za  poticanje  umjetničkih  obrta  u  Brodsko-posavskoj  

2007.  godinu županiji  za  2007.  godinu,  imenuju  se:

1. Zvonimir  Laslo  -  predsjednik  
I. (Brodsko-posavska  županija)

2. Željka  Pergl -  član
U  Povjerenstvo  za  raspodjelu  sredstava  za   (HOK,  Obrtnička  komora  Brodsko-

poticanje  certifikacije  sustava  kvalitete  u  Brodsko- posavske  županije)
posavskoj  županiji  za  2007.  godinu,  imenuju  se: 3. Dragan  Jelić -  član

(CTR d.o.o.  Slavonski  Brod)
1. Zvonimir  Laslo  -  predsjednik  

(Brodsko-posavska  županija) II
2. Stjepan  Bošnjaković -  član

(Brodsko-posavska  županija) Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
3. Dragan  Jelić -  član donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

(CTR d.o.o.  Slavonski  Brod) Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  311-01/07-01/14
II Urbroj:  2178/1-02/07-1

Slavonski  Brod,  22. s vibnja  2007.
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  Predsjednik  Poglavarstva
Brodsko-posavske  županije".   Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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62. Članak  4.

Zahtjevi  za  odobravanje  sredstava  za  
Temeljem  članka  45.  Statuta  Brodsko- sufinanciranje  nabave  voćnih  sadnica  i  loznih  

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- cjepova  za  podizanje  dugogodišnjih  nasada  
posavske  županije"  br.  9/06pročišćeni  tekst),  podnose  se  na  propisanom  obrascu  Upravnom  
Županijsko  poglavarstvo  na  44.  sjednici  održanoj  odjelu  za  poljoprivredu  Brodsko-posavske  
22. s vibnja  2007.  godine,  donijelo  je županije,  Slavonski  Brod,  Ul.  Petra  Krešimira IV  

br.  1,  tel:035/216-263  u  roku  od  10  dana  od  dana  
PRAVILNIK objavljivanja  Javnog  poziva  u  tjedniku  "Posavska  

Hrvatska".
o  sufinanciranju  nabave  voćnih  sadnica  i  Uz  zahtjev  za  sufinanicranje  nabave  

loznih  cijepova  za  podizanje  dugogodišnjih  voćnih  sadnica  i  loznih  cijepova  za  podizanje  
nasada  na  području  Brodsko-posavske  dugogodišnjih  nasada  podnositelj  treba  priložiti:

županije
- podatke  iz  točke  II  (Tehnološki  podaci  o  

novom  nasadu)  Obrasca  zahtjeva  za  
Članak  1. sufinanciranje  nabave  voćnih  sadnica  i  

loznih  cijepova  popunjava  i  ovjerava  
Ovim  Pravilnikom  propisuju  se  uvjeti  i  djelatnik  HZPSS - Odsjek  Brodsko-

način  na  koji  se  mogu  koristiti  namjenska  posavske  županije,
novčana  sredstva  Županijskog  proračuna  za  - presliku  Obrasca  br.  3. - zahtjev  za  
sufinanciranje  nabave  voćnih  sadnica  i  loznih  podizanje  višegodišnjih  nasada,
cijepova  za  podizanje  dugogodišnjih  nasada. - presliku  računa,  otpremnice  i  deklaracije  o  

kupnji  sadnog  materijala  i
- presliku  kartice  ili  žiro  računa.

Članak  2. Zahtjevi  koji  su  nepotpuni  neće  se  
razmatrati.

Sredstva  iz  Proračuna  Županije  predviđena  
su  za  sufinanciranje  nabave  voćnih  sadnica  i  Članak  5.
loznih  cijepova  za  podizanje  dugogodišnjih  
nasada,  a  iznos  za  pojedinu  kulturu  odredit  će  Odluku  o  odobrenju  sredstava  za  
Županijsko  poglavarstvo  posebnom  odlukom. sufinanciranje  nabave  voćnih  sadnica  i  loznih  

cijepova  za  podizanje  dugogodišnjih  nasada  
donosi  župan  na  prijedlog  Županijskog  

Članak  3. povjerenstva  za  odobrenje  sredstava  za  
sufinanciranje  nabave  voćnih  sadnica  i  loznih  

Pravo  korištenja  sredstava  iz  članka  2.  cijepova  za  podizanje  dugogodišnjih  nasada.
ovog  Pravilnika  mogu  ostvariti  poljoprivredna  
gospodarstva  (obiteljsko  poljoprivredno  
gospodarstvo,  trgovačko  društvo,  obrt  ili  zadruga)  Članak  6.
koja  podnesu  zahtjev  i  zadovolje  sljedeće  uvjete:

Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  danom  
- novi  nasad  podizanja  voćnjaka  za  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

pojedinu  voćnu  vrstu  na  površini  Brodsko-posavske  županije".
najmanjoj  od  0,5 ha

- novi  nasad  podizanja  vinograda  na  ŽUPANIJSKO  POGLAVARSTVO
površini  najmanje  od  0,25 ha BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

- novi  nasad  podizanja  malina  i  kupina  na  
površini  najmanje  od  0,5 ha Klasa  :  320-01/07-01/7

- da  je  podnositelj  zahtjeva  upisan  u  Urbroj:  2178/1-02/07-1
Upisnik  poljoprivrednih  gospodarstava Slavonski  Brod,  22. s vibnja  2007.

Predsjednik  Poglavarstva
  Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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63. troškova  plaćene  premije  osiguranja,  odnosno  
premije  po  skupnoj  polici  osiguranja,  utvrđene  na  
osnovu  najvišeg  zbira  premije  po  zahtjevu  za  

Temeljem  članka  45.  Statuta  Brodsko- obiteljsko  poljoprivredno  gospodarstvo.
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Maksimalni  iznos  sufinanciranja  
posavske  županije"  br.  9/06 - pročišćeni  tekst),  osiguranja  od  mogućih  šteta  proizvodnje  u  
Županijsko  poglavarstvo  na  44.  sjednici  održanoj  poljoprivredi  trgovačkim  društvima,  obrtima  ili  
22.  svibnja  2007.  godine,  donijelo  je zadrugama  iznosi  do  najvišeg  iznosa  utvrđenog  za  

isplatu  obiteljskom  poljoprivrednom  gospodarstvu.
PRAVILNIK Maksimalni  iznos  sufinanciranja  

osiguranja  od  mogućih  šteta  proizvodnje  u  
o  uvjetima  i  načinu  korištenja  sredstava  za  poljoprivredi  trgovačkim  društvima,  zadrugama  i  
sufinanciranje  osiguranja  od  mogućih  šteta  obrtima  neće  biti  ograničen  najvišom  isplatom  

proizvodnje  u  poljoprivredi  na  području  obiteljskom  poljoprivrednom  gospodarstvu,  ako  se  
Brodsko-posavske  županije pojavljuju  sa  zahtjevom  u s vojstvu  ugovaratelja  

skupne  police.

Članak  1.
Članak  4.

Ovim  Pravilnikom  propisuju  se  uvjeti  i  
način  na  koji  se  mogu  koristiti  namjenska  Zahtjevi  za  odobrenje  sredstava  za  
novčana  sredstva  Županijskog  poračuna  za  sufinanciranje  osiguranja  od  mogućih  šteta  
sufinanciranje  osiguranja  od  mogućih  šteta  proizvodnje  u  poljoprivredi  podnosit  će  se  po  
proizvodnje  u  poljoprivredi  na  području  Brodsko- objavljenom  Javnom  pozivu  u  tjedniku  Posavska  
posavske  županije. Hrvatska.

Članak  2. Članak  5.

Pravo  na  sufinanciranje  iz  članka  1.  ovog  Zahtjevi  za  sufinanciranje  osiguranja  od  
Pravilnika  mogu  ostvariti  pravne  i  fizičke  osobe  mogućih  šteta  proizvodnje  u  poljoprivredi  podnose  
koje  podnesu  zahtjev  i  ukoliko  su: se  na  propisanom  obrascu  Upravnom  odjelu  za  

poljoprivredu  Brodsko-posavske  županije,  
- komercijalna  poljoprivredna  gospodarstva  Slavonski  Brod,  Ul. Petra Krešimira IV  br.  1,  tel: 

upisana  u  Upisnik  poljoprivrednih  035/216-263.
gospodarstava Obrazac  Zahtjeva  za  sufinanciranje  

- u  svojstvu  ugovaratelja  sklopile  skupnu  osiguranja  od  mogućih  šteta  proizvodnje  u  
policu  osiguranja. poljoprivrddi  pod  točkom  I  popunjava  podnositelj  

Zahtjeva,  a  pod  točkom  II  djelatnik  Upravnog  
Pravo  na  sufinanciranje  ostvaruje  se  za  odjela  za  poljoprivredu  na  temelju  uvida  u  

konvencionalnu  i  ekološku  biljnu  i  stočarsku  izvornu  dokumentaciju  Ureda  državne  uprave,  
poljoprivrednu  proizvodnju. Službe  za  gospodarstvo,  koju  su  poljoprivredna  

gospodarstva  bila  dužna  dostavit  sukladno  
Pravilniku  o  ostvarenju  prava  na  potporu  

Članak  3. osiguranja  od  mogućih  šteta  proizdovnji  u  
poljoprivredi,  ribarstvu  i  šumarstvu  (NN  47/03,  

Sredstva  iz  Proračuna  Županije  osigurana    6/04.  i  185/04)  u  zakonskom  roku  od  1.-31.  
u  tekućoj  godini  predviđena  su  sufinanciranju  siječnja  tekuće  godine.
osiguranja  od  mogućih  šteta  proizvodnje  u  Ukoliko  zahtjev  podnosi  ugovaratelj  
poljoprivredi  osiguranicima  po  pojedinoj  polici  skupne  police  obvezan  je  zahtjevu  priložiti  
osiguranja,  ili  ugovarateljima  osiguranja  po  ispunjenu  i  potpisanu  izjavu  osiguranika  kojom  
skupnoj  polici  proizvodnje  osigurane  od  šteta  za  osiguranik  pristaje  da  se  potpora  osiguranju  isplati  
prethodnu  godinu.  Županija  sudjeluje  u  pokriću  preko  računa  ugovaratelja  osiguranja.
premije  osiguranja  na  način  da  osiguraniku  po  Poljoprivredna  gospodarstva  koja  nisu  
pojedinoj  polici  osiguranja  sufinancira  20%  ostvarila  pravo  na  potporu  osiguranja  iz  Državnog  
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proračuna  iz  bilo  kojeg  razloga,  mogu  podnijeti  64.
zahtjev  s  tim  da  prilože  svu  potrebnu  
dokumentaciju  sukladno  Pravilniku  o  ostvarenju  
prava  na  potporu  osiguranja  od  mogućih  šteta  Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko-
proizvodnji  u  poljoprivredi,  ribarstvu  i  šumarstvu  posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
(NN  47/03,  6/04.  i  185/04.). posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst)  i  

Nepotpuni  zahtjevi  neće  se  razmatrati. točke  4.  Projekta  "Poticanje  tradicijskih  obrta  u  
Brodsko-posavskoj  županiji"  za  2007.  godinu,  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  44.  sjednici  

Članak  6. održanoj  22.  svibnja  2007.  godine,  donijelo

Odluku  o  odobrenju  sredstava  za  RJEŠENJE
sufinanciranje  osiguranja  od  mogućih  šteta  
proizvodnje  u  poljoprivredi  donosi  župan  na  o  imenovanju  Povjerenstva  za  raspodjelu  
prijedlog  Županijskog  povjerenstva  za  odobrenje  sredstava  za  poticanje  tradicijskih  obrta   u  
sredstava  za  sufinanciranje  osiguranja  od  mogućih  Brodsko-posavskoj  županiji  za  2007.  godinu
šteta  proizvodnje  u  poljoprivredi.

I.
Članak  7.

U  Povjerenstvo  za  raspodjelu  sredstava  za  
Zahtjevi  za  odobrenje  sredstava  za  poticanje  tradicijskih  obrta  u  Brodsko-posavskoj  

sufinanciranje  osiguranja  od  mogućih  šteta  županiji  za  2007.  godinu,  imenuju  se:
proizvodnje  u  poljoprivredi  zaprimaju  se  do  
konačnog  iskorištenja  sredstava  odobrenih  u  1. Stjepan  Bošnjaković  -  predsjednik  
Proračunu  tekuće  godine  za  ovu  namjenu. (Brodsko-posavska  županija)

2. Željka  Pergl -  član
(HOK,  Obrtnička  komora  Brodsko-

Članak  8. posavske  županije)
3. Dragan  Jelić -  član

Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  danom  (CTR d.o.o.  Slavonski  Brod)
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". II

ŽUPANIJSKO  POGLAVARSTVO Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".
Klasa  :  320-01/07-01/9
Urbroj:  2178/1-02/07-1 Klasa  :  311-01/07-01/11
Slavonski  Brod,  22. s vibnja  2007. Urbroj:  2178/1-02/07-1

Slavonski  Brod,  22. s vibnja  2007.
Predsjednik  Poglavarstva
  Šimo  Đurđević,prof., v.r. Predsjednik  Poglavarstva

  Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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65.

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

I.

U Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih 
Na temelju članka 40. Zakona o zdravstvenoj sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu  

zaštiti («Narodne novine» br. 121/03., 44/05.  i Brodsko-posavske županije u 2007. («Službeni 
48/05.), članka 11. Uredbe o načinu izračuna pomoći vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 2/2007.) 
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica mijenjaju se prioriteti za raspored decentraliziranih 
lokalne i područne (regionalne)  samouprave u 2007. sredstava u Općoj bolnici Nova Gradiška, a prema 
godini («Narodne novine» br. 143/06), točke VI. tablici koja je sastavni dio ove Odluke.
Odluke o minimalnim financijskim standardima za 
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 
2007. godini («Narodne novine» br. 143/06) i čl. 45. II.
Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/06.- Ova Odluka objavit će se u «Službenom 
pročišćeni tekst), Županijsko poglavarstvo na 44. vjesniku Brodsko-posavske županije».
sjednici održanoj  22. svibnja 2007. utvrđuje

Klasa: 500-01/07-01/21
Urbroj: 2178/1-02-07-1ODLUKU
Slavonski Brod, 22. svibnja 2007.

o izmjeni Popisa prioriteta za raspored 
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih 

ustanova čiji je osnivač 
Brodsko-posavska županija u 2007.

BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA

Račun  iz
rač. plana

OB NG

3
3224

3232

OBNG
4
41

42
421

Popis  prioriteta  (namjene  opisno)

OPĆA  BOLNICA  NOVA  GRADIŠKA

INVESTICIJSKO  I  TEKUĆE  ODRŽAVANJE

RASHODI  POSLOVANJA
Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje
...
...
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja
...
...

INVESTICIJSKO  ULAGANJE
RASHODI  ZA  NABAVU  NEFINANCIJSKE  IMOVINE
Rashodi  za  nabavu  neproizvedene  imovine
...
...
Rashodi  za  nabavu  proizvedene  dugotrajne  imovine
Građevinski  objekti
...

Plan  2006.

3.511.200,00

0,00
0,00
0,00

0,00

3.511.200,00
3.511.200,00

0,00

1.991.200,00
0,00

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  863Broj:  12



Račun  iz
rač. plana

422

423

426

45
451

452

453

454

Popis  prioriteta  (namjene  opisno)

Postrojenja  i  oprema
4221 - Uredska  oprema  i  namještaj
...
...
4222 - Komunikacijska  oprema
...
...
4223 - Oprema  za  održavanje  i  zaštitu

...
4224 - Medicinska  i  laboratorijska  oprema
Oprema  za  sterilizaciju - 1  komplet
Tamna  komora - 1  kom.
Respirator  za  intenzivno  liječenje - 1  komplet
Tračna  bušilica  i  oscilirajuća  pila - 1  komplet
Stol  operacijski - 1  komplet
Aspirator  prijenosni  s  priborom - 2 kom

4225 - Instrumenti,  uređaji  i  stojevi

...
4227 - Uređaji,  strojevi  i  oprema  za  ostale  namjene

Prijevozna  sredstva

...
Nematerijalna  proizvedena  imovina
...
...

Rashodi  za  dodatna  ulaganja  na  nefinancijskoj  imovini
Dodatna  ulaganja  na  građevinskim  objektima
Adaptacija  i  dogradnja  internog  odjela - I.  faza
Projektna  dokumentacija  za  praonicu  rublja
Adaptacija  i  dodtano  ulaganje  na  intenzivnom  odjelu
Projektna  dokumentacija  za  psihijatrijski  odjel

Dodatna  ulaganja  na  postrojenjima  i  opremi

...
Dodatna  ulaganja  na  prijevoznim  sredstvima
...
...
Dodatna  ulaganja  za  ostalu  nefinancijsku  imovinu
...
...

Plan  2006.

1.991.200,00
0,00

0,00

0,00

1.991.200,00
1.252.777,74

84.000,00
242.700,00
95.000,00

292.000,00
24.722,26

0,00

0,00

0,00

0,00

1.520.000,00
1.520.000,00
1.400.000,00

20.000,00
50.000,00
50.000,00

0,00

0,00

0,00
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Račun  iz
rač. plana

OB NG
3
3224

3232

4
41

422

426

3
4

Popis  prioriteta  (namjene  opisno)

INFORMATIZACIJA  ZDRAVSTVENE  DJELATNOSTI
RASHODI  POSLOVANJA
Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje
...
...
Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja
...
...
RASHODI  ZA  NABAVU  NEFINANCIJSKE  IMOVINE
4123 - Licence
...
...
42211 - Računala  i  računalna  oprema

...
4262 - Ulaganja  u  računalne  programe
...
...

UKUPNO - RASHODI  POSLOVANJA
UKUPNO - RASHODI  ZA  NABAVU  NEFIN.  IMOVINE

UKUPNO  -  OPĆA  BOLNICA  NOVA  GRADIŠKA

Plan  2006.

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
3.511.200,00

3.511.200,00
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66. III.

Izgrađeni  Regionalni  vodopskrbni  sustav  
Na  temelju  članka  4.  stavka  5.  Zakona  o  "Davor"  na  zapadnom  dijelu  Brodsko-posavske  

komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  br.  županije,  daje  se  na  upravljanje  "Vodovodu  
26/03 - pročišćeni  tekst,  br.  82/04.  i  178/04.)  i  Davor" d.o.o.  iz  Davora  u  svrhu  opskrbe  pitkom  
članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  vodom.
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
9/06 - pročišćeni  tekst),  Županijsko  poglavarstvo  
na  45.  sjednici  održanoj  5.  lipnja  2007.  godine,  IV.
donijelo  je

Uložena  financijska  sredstva  Brodsko-
ODLUKU posavske  županije,  jedinica  lokalne  samouprave  i  

Hrvatskih  voda  u  izgradnji  distribucijske  
o  povjeravanju  poslova  izgradnje  Regionalnog  vodovodne  mreže  imaju  status  poslovnih  udjela  u  
vodoopskrbnog  sustava  "Davor"  na  zapadnom  komunalnom  trgovačkom  društvu  "Vodovod  

dijelu  Brodsko-posavske  županije Davor" d.o.o.  iz  Davora,  a  sukladno  Zakonu  o  
financiranju  vodnog  gospodarstva.

I.
V.

Ovom  Odlukom  ovlašćuje  se  "Vodovod  
Davor"  d.o.o.  iz  Davora  da  kao  investitor  i  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
nositelj  razvoja  provede  sve  poslove  na  izradi  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
projektne  dokumentacije,  ishođenja  dozvola  i  Brodsko-posavske  županije".
izgradnje  Regionalnog  vodoopskrbnog  sustava  
"Davor"  na  zapadnom  dijelu  Brodsko-posavske  
županije.

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

"Vodovod  Davor"  d.o.o.  iz  Davora  
financirat  će  radove  iz  točke  I.  ove  Odluke,  
uključujući  i  izgradnju  vodovodne  mreže  unutar  
naselja  općina  na  području  regionalnog  
vodoopskrbnog  sustava  "Davor".

Klasa: 363-01/07-01/5
Urbroj: 2178/1-02/07-1
Slavonski Brod, 5.  lipnja 2007.
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18. V

     Općina Okučani nije primala , niti davala zajmove 
u 2006g.Na temelju čl .128 i  130 Zakona  o  

                                                                                                         proračunu(N.N.br.96/03) i čl. 24. Statuta općine Okučani 
VI(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”,  br.3/02  i 

4/03,8/04 i 5/05), Općinsko vijeće na svojoj  17.sjednici 
     Izvršenje Proračuna općine Okučani za 2006g. u održanoj 30.svibnja  2007.g. donijelo je :  
proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene tabele:
usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda  i GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ 
izdataka, te indexni postotak izvršenja za 2006g.

                                                                                                         
o izvršenju Proračuna općine Okučani                                                                                                           

 za  razdoblje od  1. siječnja do 31.prosinca 2006g. VII

     Potraživanja na dan 31.12.2006g.iznose  
OPĆI DIO 1.651.818,12 kn , a odnose se najvećim  dijelom na 

                                                                                                                                        potraživanja s osnova prihoda po posebnim propisima 
I (kom.naknade), te ostala potraživanja potraživanja za 

poreze, doprinose,po sudskoj ovrsi,potraživanja po 
Godišnjim obračunom Proračuna općine Okučani izdanim računima).

za 2006g. utvrđeni su ostvareni prihodi  i primici u 
 iznosu od  4.119.773,07 kn .                                                                                                           

VIII

 II Stanje nepodmirenih obveza po računima  na dan 
31.12.2006g. u ukupnom iznosu od 383.218,75 kn, a odnosi 

Rashodi utvrđeni prema pozicijama  Proračuna za se na obveze prema dobavljačima , od toga su u iznosu od 
2006g. izvršeni su u ukupnom iznosu od  4.270.560,49 kn.                                         128.862,17 kn nedospjele obveze.

                         
                                                         

III     POSEBNI DIO
  
     IX

Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži  rashode i 
izdatke izvršene po korisnicima i nositeljim,a sredstva po 
osnovnim  i potanjim  namjenama .

IV

X
Stanje žiro računa na dan 31.12.2006g. iznosio je 

362.272,77 kn. Godišnji izvještaj  zajedno s izvještajem o 
  Stanje  računa  na dan 31.12.2006g. u knjižnici izvršenju općeg dijela Proračuna zajedno s usporednim 
iznosilo je 6.000,00 kn pregledom planiranih i ostvarenih  prihoda i primitaka te 

rashoda  i  izdataka bit  će objavljen u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

OPĆINA  OKUČANI

1.  Ukupni  prihodi  Proračuna
2.  Ukupni  izdaci  Proračuna
3.   Manjak  prihoda

Proračun 06

4.509.000,00
4.509.000,00

Izvršeno
I-XII 06

4.119.773,07
4.270.560,49

150.787,42

Index

91,37
94,71
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XI. Klasa  :  400-06/07-01/04
Urbroj:  2178/21-01-07-01

Ovo  Izvješće  stupa  na  snagu danom  U  Okučanima,  30.  svibnja  2007. g.
donošenja  bit  će  objavljeno  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".       Predsjednik

Općinskog  vijeća
OPĆINSKO  VIJEĆE     Ivica  Pivac, vr.
OPĆINE  OKUČANI
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19. 20.

Na temelju članka 25. Statuta općine Okučani Na temelju članka 4.i 5.a Odluke o nagradama 
“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. i priznanjima općine Okučani (“Službeni vjesnik 
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05) Općinsko vijeće općine Brodsko-posavske županije” br. 6/00) i Odluke o 
Okučani na svojoj 17. sjednici održanoj 30. svibnja izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i priznanjima 
2007.g. donijelo je općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” br. 11/02 i članka 48. Poslovnika 
Z A K LJ U Č A K Općinskog vijeća općine Okučani (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” br. 3/02), Općinsko 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna vijeće je na svojoj 17. sjednici održanoj 30. svibnja 

2006.g.  općine Okučani za razdoblje 2007.g. donijelo 
I.-XII.2006.g. 

O D L U K U 

I o dodjeli zlatne i srebrne plakete
općine Okučani u 2007.g.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna 
2006.g.  općine Okučani za razdoblje I-XII 2006.g.

Članak 1. 

II ZLATNA PLAKETA općine Okučani dodjeljuje se 
državnicima, istaknutim i uglednim pojedincima, 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom pravnim osobama, međunarodnim i inozemnim 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku organizacijama koji su djelovanjem i djelom dali 
Brodsko-posavske županije”. iznimno značajan doprinos utemeljenju i razvitku 

Republike Hrvatske, razvitku odnosa i suradnje s 
OPĆINSKO VIJEĆE međunarodnim i inozemnim organizacijama, obnovi 
OPĆINE OKUČANI ratom razorenih područja i općem napretku općine i 

to:
Klasa:400-06/07-01/04
Urbr:2178/21-01-07-02 1. General  pukovniku  MLADENU 
Okučani, 30. svibnja 2007.g. KRULJCU za svesrdnu i svekoliku pomoć 

okučanskom puku, te za dugogodišnji doprinos 
inžinjerijskih postrojbi na izgradnji i uređenju šireg 
područja Okučana.

2. HRVATSKIM VODAMA, Zagreb za 
iznimno dobru suradnju i pomoć pri realizaciji 
projekata vodopskrbe i vodoodvodnje na području 
općine Okučani. 

Članak 2. 

SREBRNA PLAKETA općine Okučani dodjeljuje se 
istaknutim i uglednim pojedincima, pravnim 
osobama, jedinicama lokalne vlasti i međunarodnim 
organizacijama koji su svojim djelovanjem u dužem 
vremenskom razdoblju dali značajan doprinos 

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
    Ivica  Pivac, vr.
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razvitku određenih djelatnosti, razvitku odnosa i O D L U K U 
suradnje općine i drugih jedinica lokalne samouprave 
i vlasti, te suradnje s međunarodnim i inozemnim o dodjeli priznanja općine Okučani u 2007.g.
organizacijama, ili su na drugi način značajno 
pridonijeli promicanju položaja i ugleda općine i to: Članak 1.

1. VINKU  BREKALU iz Bodegraja za Priznanja općine Okučani u 2007.g. 
višegodišnje volontersko obavljanje  različitih dodjeljuju se:
poslova iz djelokruga općine Okučani.

1. GRADU TASZAR /Mađarska/ za dugogodiš
nju suradnju i njegovanje prijateljskih 

Članak 3. odnosa.

Ova Odluka stupa na snagu danom 2. Brigadiru IVANU BABIĆU za iznimno 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku zalaganje i doprinos s inžinjerijskim 
Brodsko-posavske županije”. postrojbama na uređenju centra Okučana, 

putova i vodoodvodnje na području općine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI 3. Fra ANTI IVANOVIĆU župniku, za 

duhovnu i materijalnu skrb u župi sv. Vida 
Klasa:061-01/07-01/01 Okučani.
Urbr:2178/21-01-07-01
Okučani, 30.svibnja 2007.g. 4. ANKI POSAVAC ravnateljici Osnovne 

škole Okučani, za uspjehe i postignuće u 
odgojno-obrazovnom radu.

5. Centru “DRAGI BLIŽNJI” Okučani za 
iznimnu pomoć i brigu za stare i nemoćne 
osobe na području općine Okučani.

6. MIRKU AGATIĆU iz Okučana za poslovne 
rezultate i uspješan razvitak tvrtke “Iver” 
čime doprinosi napretku općine.

21. 7. TINI  VUKŠIĆ iz Okučana za predani 
volonterski rad u općini Okučani.

Na temelju članka 4. i 5a Odluke o nagradama 8. dr. DANIJELU  MARUŠIĆU  u povodu 
i priznanjima općine Okučani (“Službeni vjesnik desetogodišnjice konstituiranja Općinskog 
Brodsko-posavske županije” br. 6/00) i Odluke o vijeća čiji je bio predsjednik u složenim 
izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i priznanjima političkim uvjetima.
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 11/02 i članka 48. Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Okučani (“Službeni vjesnik Članak 2.
Brodsko-posavske županije br. 3/02), Općinsko vijeće 
je na svojoj 17. sjednici održanoj 30. svibnja 2007.g. Ova Odluka stupa na snagu danom 
donijelo donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
    Ivica  Pivac, vr.
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OPĆINSKO VIJEĆE Članak 3.
OPĆINE OKUČANI

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Klasa:061-06/07-01/01 donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Urbr.2178/21-01-07-02 Brodsko-posavske županije”.
Okučani, 30. svibnja 2007.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:021-05707-01-20
Urbr:2178/21-01-07-02
Okučani, 30.svibnja 2007.g.

22.

Na temelju članka 34. i 35. Zakona o popisu 
birača (“Narodne novine” broj 19/07) i članka 48. 
Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
3/02), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 17. 23.
sjednici održanoj 30. svibnja 2007.g. donijelo je 

O D L U K U Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu / Narodne novine broj 

o osnivanju Povjerenstva za popis birača 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 11/04 / , članka 4. 
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije u općini Okučani, 

Članak 1. klasa:023-05/01-07/02 od 21. veljače 2007. godine, 
javno provedenog natječaja i članka 48. Poslovnika 

Ovom Odlukom se osniva Povjerenstvo za Općinskog vijeća općine Okučani / Službeni vjesnik 
popis birača Općinskog vijeća općine Okučani u Brodsko-posavske županije broj 3/02 /,  Općinsko 
sastavu: vijeće općine Okučani na svojoj 16. sjednici održanoj   

15.  svibnja  2007. godine donijelo je
1. Katica Horvat  predsjednik
2. Ana Otopal  član O  D  L  U  K  U
3. Nikola Dragosavljević  član
4. Mario Mijatović  zamjenik predsjednika o davanju koncesije za obavljanje auto-taxi 
5. Luka Tomić  zamjenik člana djelatnosti na području općine Okučani
6. Pejo Tomić  zamjenik člana

I
Članak 2.

- Općinsko vijeće općine Okučani dvije 
Povjerenstvo za popis birača Općinskog koncesije za obavljanje auto-taxi djelatnosti daje

vijeća općine Okučani će obavljati poslove sukladno 
odredbama Zakona o popisu birača. - TAXI SLUŽBA, vl. Ivica Lukenda, Okučani, 

Cage 25

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
    Ivica  Pivac, vr.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
    Ivica  Pivac, vr.
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- TAXI ĆUMURDŽIĆ, vl. Mirko Ćumurdžić, Razmatrajući pristigle ponude u postupku je 
Okučani , Lađevac 67 utvrđeno da obje ponude zadovoljavaju uvjete 

natječaja i da su oba ponuđača ponudili koncesijsku 
- koncesija se dodjeljuje na rok od 5 godina, a naknadu u iznosu od 1.510,00 kuna /slovima: 

počinje teći od dana sklapanja ugovora o tisućupetstotinadesetkuna/, pa je odlučeno kao u 
koncesiji izreci ove Odluke.

 Uvjeti obavljanja auto-taxi djelatnosti na 
- godišnja koncesijska naknada utvrđuje se u temelju dodjeljene koncesije određeni su odlukom o 

fiksnom iznosu od 1.510,00 kuna / slovima: javnom natječaju za dodjelu koncesije klasa: 022-
tisućupetstotinadesetkuna / za svakog 05/01-07/89, ur. broj: 2178/21-02-07-01 od 4. travnja 
korisnika koncesije 2007. godine.

II UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

 Uvjeti obavljanja auto-taxi djelatnosti na Protiv ove Odluke sukladno odredbi članka 
temelju koncesije određeni su odlukom o javnom 12. stavak 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu 
natječaju za dodjelu koncesije klasa: 022-05/01- /Narodne novine broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 
07/89, ur. broj: 2178/21-02-07-01 od 04. travnja 2007. 11/04 / žalba nije dopuštena, ali se može podnijeti 
Godine, a detaljno će se urediti ugovorom o koncesiji. tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu 

u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
Tužba se u dovoljnjom broju kopija i priloga 

III može predati neposredno Upravnom sudu Republike 
Hrvatske ili putem pošte preporučeno.

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

Klasa: 021-05/01-07/18
OBRAZLOŽENJE Ur. broj: 2178/21-02-07-01            

Okučani,  15.  svibnja  2007. godine
Na javno objavljeni natječaj za dodjelu 

koncesije za obavljanje auto-taxi djelatnosti na 
području općine Okučani do utvrđenog roka, odnosno 
do  2. svibnja 2007. godine, pristigle su dvije ponude i 
to ponude

- TAXI SLUŽBA, vl. Ivica Lukenda, Okučani, 
Cage 25

- TAXI ĆUMURDŽIĆ, vl. Mirko Ćumurdžić, 
Okučani , Lađevac 67

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
    Ivica  Pivac, vr.
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4. IZMJENE  I  DOPUNE

Plana  nabave  za  2007.  godinu
Na  temelju  članka  14.  točke  1.  Zakona  o  

javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  br.  117/01.,  
197/03.  i  92/05.),  članka  43.  Statuta  općine  I.
Podcrkavlje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  22/05.)  i  članka  4.  Poslovnika  U  Planu  nabave  za  2007.  godinu  
Općinskog  poglavarstva  općine  Podcrkavlje  Klasa:400-02/07-*01/1,  Urbroj:2178/13-03-07-1  od  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  6. 2. 2007. g.  u  točki  I  u  tabelarnom  prikazu  
4/06.),  Općinsko  poglavarstvo  na  svojoj  12.  mijenjaju  se  stavke  na  način  da  se  iznosi  
sjednici  održanoj  18.  svibnja  2007.  godine,  mijenjaju  na  način  kako  slijedi:
donijelo  je

OPĆINA  PODCRKAVLJE

R.
br.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Plan  za
2007.

10.000,00
40.000,00
11.000,00

115.000,00
7.000,00

17.000,00
40.000,00

6.000,00
1.000,00

20.000,00
15.000,00

5.000,00
0,00

300.000,00
0,00

1.000.000,00
111.000,00

1.698.000,00

+ Povećanje
- Smanjenje

+70.000,00

+2.000,00

Novi  plan
za  2007.

10.000,00
40.000,00
11.000,00

115.000,00
7.000,00

17.000,00
40.000,00

6.000,00
1.000,00

20.000,00
15.000,00

5.000,00
70.000,00

300.000,00
2.000,00

1.000.000,00
111.000,00

1.770.000,00

Konto

3221
3224
3225
3232
3233
3234
3237
3238
3239
3293
3299
3722
4111
4214
4221
4513
4514

Opis  nabave

Uredski  materijal  i  ostali  mater.  rashodi
Materijal  i dijelovi  za  tekuće  i  inv.  održ.
Sitan  inventar
Usluge  tekućeg  i  invest.  održavanja
Usluge  promidžbe  i  informiranja
Komunalne  usluge
Intelektualne  i  osobne  usluge
Računalne  usluge
Ostale  usluge
Reprezentacija
Ostali  nespomenuti  rashodi  poslovanja
Naknade  građanima  i  kućanst.  u  naravi
Zemljište
Ostali  građevinski  rashodi
Uredska  oprema  i  namještaj
Dodatna  ulaganja  na  cstama
Dodatna  ulaganja  na  ostalim  građ.  objekt.

UKUPNO

II. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  PODCRKAVLJE

Ostale  stavke  Plana  nabave  ostaju  
nepromijenjene. Klasa  :  400-02/07-01/1

Urbroj:  2178/13-03-07-2
Podcrkavlje,  18. 5. 2007.

III.
 Načelnik

Ove  Izmjene  i  dopune  stupaju  na  snagu  Miroslav  Jarić, dipl.ing., v.r.
danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije"
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11. "Korištenje  i  namjena  prostora"  naselje  Sikirevci  
ispravak  greške - granice  izgrađenog  građevinskog  
područja  i  granice  neizgrađenog  građevinskog  

Na  temelju  članka  24.  Zakona  o  područja,  ispravak  evidentiran  na  kartografskim  
prostornom  uređenju  ("Narodne  novine"  br.  30/94,  prikazima  na  lokacijama:
68/98,  61/00, 32/02.  i  100/04.),  te  članka  26.  
Statuta  općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  1. k.č.br.  1608  i  1610/1
Brodsko-posavske  županije"  br.  3/06.),  Općinsko  2. k.č.br.  746/2
vijeće  općine  SIkirevci  na  17.  sjednici  održanoj  3. k.č.br.  1406, 1408, 1409/1, 1409/2 i 1409/3
15.  svibnja  2007.  godine,  donosi

ODLUKU Članak  3.

o  ispravci  pogreške  u  kartografskom  dijelu  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
Prostornom  planu  uređenja  općine  Sikirevci od  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije".

Članak  1. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIKIREVCI

U  Prostornom  planu  uređenja  općine  
Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Klasa  :  021-05/07-01/9
županije"  br.  12/06.),  utvrđena  je  pogreška  od  Urbroj:  2178/26-02-07-1
strane  izvođača  "Urbanistički  zavod  grada  Sikirevci,  15.  svibnja  2007. g.
Zagreba"  u  grafičkom  dijelu  elaborata  PPUO  
Sikirevci.      Predsjednik

Općinskog  vijeća
   Mijo  Živić, v.r.

Članak  2.

U  kartografskom  prikazu  PPUO  Sikirevci  

OPĆINA  SIKIREVCI
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30. prijevoznika,  a  koji glase  na  KUD  koji  je  koristio  
usluge  prijevoza  općina  Slavonski  Šamac  će  
potrebna  sredstva  za  plaćanje  istih  računa  

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  doznačiti  na  žiro-račun  KUD-a.
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  isplaćivat  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  Šamac  na  teret  konta  38114 - Tekuće  donacije  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  udrugama  građana  u  kulturi.
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  Općinsko  
poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  
10.  sjednici  održanoj  25.  svibnja  2007.  godine,  Članak  3.
donosi

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osam  dana  od  
ODLUKU dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
o  plaćanju  prijevoza  KUD-ova

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Članak  1.
Klasa  :  022-05/07-02/39

Općinsko  poglavarstvo  donosi  Odluku  o  Urbroj:  2178/09-03-07-1
plaćanju  prijevoza  KUD-ova  na  manifestacije  na  Slav.  Šamac,  25.  svibnja  2007.  godine
području  Brodsko-posavske  županije,  Đakovačke  
vezove  i  Vinkovačke  jeseni. Načelnik  općine

Đuro  Božić, v.r.

Članak  2.

Po  ispostavljenim  računima  od  strane  

OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC
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31. 32.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  
temelju  zamolbe  Lovačkog  društva  "Fazan"  temelju  zamolbe  NK  "Graničara-a"  iz  Slavonskog  
Slavonski  Šamac-Kruševica  (Klasa:053-01/07- Šamca  (Klasa:053-01/07-01/17;  Urbroj:363-03-07-
01/13;  Urbroj:363-03-07-1),   Općinsko  1),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  Šamac  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  25.  svibnja  
10.  sjednici  održanoj  25.  svibnja  2007.  godine,  2007.  godine,  donosi
donosi

ODLUKU
ODLUKU

o  dodjeli  financijskih  sredstava
o  dodjeli  financijskih  sredstava NK  "Graničar-u"  Slavonski  Šamac

Lovačkom  društvu  "Fazan"

Članak  1.
Članak  1.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
Lovačkom  društvu  "Fazan"  Slavonski  Šamac  je  razmotrilo  obje  zamolbe  NK  "Graničar-

Šamac - Kruševica  odobravaju  se  financijska  a"  te  se  odobravaju  financijska  sredstva  u  iznosu  
sredstva  u  iznosu  od  5.000,00 kn,  na  žiro  račun  od  5.000,00 kn,  za  troškove  organiziranja  i  
Društva,  a  za  pokriće  troškova  udruge. završetka  nogometnog  prvenstva.

Članak  2. Članak  2.

Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  
isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  
Šamac  na  teret  konta  38115 - Tekuće  donacije  Šamac  na  teret  konta  38115 - Tekuće  donacije  
športskim  udrugama. športskim  udrugama,  a  u  korist  računa  NK  

"Graničar".

Članak  3.
Članak  3.

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

Brodsko-posavske  županije".
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC
Klasa  :  022-05/07-02/41
Urbroj:  2178/09-03-07-1 Klasa  :  022-05/07-02/42
Slav.  Šamac,  25.  svibnja  2007.  godine Urbroj:  2178/09-03-07-1

Slav.  Šamac,  25.  svibnja  2007.  godine
Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r. Načelnik  općine

Đuro  Božić, v.r.
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33. 34.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  posavske  županije"  broj  3/06)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  34.  Zakona  o  popisima  birača  ("Narodne  novine"  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  br.  19/07.),  Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  Šamac  na  svojoj  16.  sjednici  održanoj  31.  svibnja  
temelju  zamolbe  KUD-a  "Tamburica"  iz  2007.  godine,  donosi
Slavonskog  Šamca  (Klasa:053-01/07-01/18;  
Urbroj:363-03-07-1),  Općinsko  poglavarstvo  ODLUKU
općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  10.  sjednici  
održanoj  25.  svibnja  2007.  godine,  donosi o  osnivanju  Povjerenstva

za  popis  birača
ODLUKU

o  dodjeli  financijskih  sredstava Članak  1.
KUD-u  "Tamburica"  Slavonski  Šamac

Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  
imenuje  Povjerenstvo  za  popis  birača  (dalje  

Članak  1. "Povjerenstvo).  Povjerenstvo  za  popis birača  čine:

KUD-u  "Tamburica"  Slavonski  Šamac  - Predsjednik  Povjerenstva:
odobravaju  se  financijska  sredstva  u  iznosu  od  
500,00 kn,  na  žiro  račun  Društva,  a  za  pokriće  1. Petar  Lešić,  član  Općinskog  vijeća  općine  
troškova  manifestacije  "Kad  zasvira  samica  na  Slavonski  Šamac - Savska  cesta  12,  
stanu". Slavonski  Šamac

- Zamjenik  predsjednika  Povjerenstva:
Članak  2.

2. Manda  Nikolić,  član  Općinskog  vijeća  
Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  općine  Slavonski  Šamac - Savska  cesta  24,  

isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  Slavonski  Šamac.
Šamac  na  teret  konta  38114 - Tekuće  donacije  
udrugama  građana  u  kulturi,  izvrši  prijenos  - Članovi  Povjerenstva:
odobrenih  financijskih  sredstava.

3. Ivan  Šunić,  Lj.  Gaja  118,  Kruševica
4. Marija  Janković,  Lj.  Gaja  24,  Kruševica

Članak  3.
- Zamjenici  članova  Povjerenstva:

Ova  Odluka  stupa  na  snagu danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- 5. Ana  Bačić,  M. Gupca  22,  Slav.  Šamac
posavske  županije". 6. Josip  Suratlić,  K. Zvonimira 75, Sl. Šamac

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC Članak  2.

Klasa  :  022-05/07-02/43 Općinsko  vijeće  zadužuje  Jedinstveni  
Urbroj:  2178/09-03-07-1 upravni  odjel  općine  Slavonski  Šamac  da  ovu  
Slav.  Šamac,  25.  svibnja  2007.  godine Odluku  dostavi  Uredu  državne  uprave  u  Brodsko-

posavskoj  županiji,  Službi  za  opću  upravu.
Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r.
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Članak  3. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- Klasa  :  021-05/07-02/18
posavske  županije". Urbroj:  2178/09-02-07-1

Danom  stupanja  ove  Odluke  prestaje  Slav.  Šamac,  31.  svibnja  2007.  godine
vrijediti  Odluka  o  osnivanju  Komisije  za  popis  
birača  iz  2004.  godine  (Klasa:021-05/04-02/82;  Predsjednik
Urbroj:2178/09-02-04-1).          Općinskog  vijeća

Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
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13. III

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

proračunu  ("NN"  broj  96/03.),  Općinsko  vijeće  manjak  prihoda  i  primitaka.
općine  Vrpolje  na  11.  sjednici  održanoj  18. 5. 
2007.  godine,  donijelo  je Ostvareni  prihodi  i  primici 3.157.999 kn

Izvršeni  rashodi  i  izdaci 2.547.506 kn
GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

Višak  prihoda  i  primitaka    610.493 kn
o  izvršenju  Proračuna  općine  Vrpolje  za  

razdoblje  od  1.  siječnja - 31.  prosinca  2006.  g.
IV

OPĆI  DIO Stanje  novčanih  sredstava  na  žiro  računu  
na  dan  1. 1.  2006.  godine  bilo  je  99.418,65 kn,  a  

I na  dan  31. 12. 2006.  godine  iznosilo  je  324.972,26 
kn.

Proračun  općine  Vrpolje  za  2006.  godinu  
planiran  je  u  iznosu  4.209.000  kuna.

Prihodi  Proračuna  općine  Vrpolje  u  V
razdoblju  od  1. 1. - 31. 12. 2006.  ostvareni  su  u  
iznosu  od  3.157.999 kn. Općina  Vrpolje  nije  primala  niti  davala  

zajmove  u  2006.  godini.

II
VI

Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  
u  izvještajnom  razdoblju  iznosili  su  2.547.506  Nenaplaćena  potraživanja  na  dan  31.  
kuna. prosinca  2006.  godine  iznose  841.202,54 kn,  a  

odnose  se  na:

OPĆINA  VRPOLJE
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- potraživanja  za  poreze 185.392,16 IX
- potraživanja  od  zakupa  i  

iznajmljivanja  imovine   58.224,26 Godišnji  obračun  Proračuna  općine  
- potraživanja  od  zakupa  i Vrpolje  zajedno  s  usporednim  pregledom  

poljoprivrednog  zemljišta 198.598,77 planiranih  i  ostvarenih  prihoda  i  primitaka  i  
- potraživanja  za  dane  koncesije    11.590,88 rashoda  i  izdataka  bit  će  objavljen  u  "Službenom  
- potraživanja  za  komun.  doprinos 20.362,85 vjesniku  Brodsko-posavske  županije"
- potraživanja  za  kom. naknadu 291.108,11
- potraživanja  za  priključenje OPĆINSKO  VIJEĆE

na  plinsku  mrežu   73.796,02 OPĆINE  VRPOLJE
- potraživanja  za  šumski  doprinos   2.129,49

Klasa  :  021-05/07-01/2
841.202,54 Urbroj:  2178/11-01/07-1

Vrpolje,  18. 5. 2007. g.

VII      Predsjednik
Općinskog  vijeća

Stanje  nepodmirenih  obveza  na  dan  31.     Mijo  Šunić, v.r.
prosinca  2006.  godine  u  iznosu  od  1.996.530,70 
kn  odnosi  se  na  kreditno  zakuženje  i  kamate  za  
Sušionicu  Vrpolje  gdje  je  općina  suosnivač  sa  
5,85%  i  za  nepodmirene  obveze  prema  
dobavljačima.

POSEBNI  DIO

VIII

Posebni  dio  Godišnjeg  izvještaja  općine  
Vrpolje  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  31.  
prosinca  2006.  godine  sadrži  rashode  i  izdatke  
izvršene  po  korisnicima  i  nositeljima  sredstava  po  
osobnim  i  posebnim  namjenama.
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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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