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- akti  Poglavarstva: "Članak  3.a

Za  obračun  plaća  ravnatelja  javnih  
113. ustanova  iz  članka  3.  stavak  2.  ove  Odluke,  

kojima  se  sredstva  za  plaće  osiguravaju  u  
Županijskom  proračunu,  utvrđuje  se  koeficijent  

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  3,0,  te  primjena  obračunske  osnovice  za  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  službenike  i  namještenike  županijskih  upravnih  
novine"  br.  33/01.,  60/01.-vjerodostojno  tumačenje  tijela".
i  129/05.)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije", broj  9/06-pročišćeni  tekst,  23/07.  i  Članak  2.
3/08.),  Županijsko  poglavarstvo  na  68.  sjednici  
održanoj  1.  srpnja  2008.  godine,  donosi Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  

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

o  izmjeni  Odluke  o  visini  naknada  Klasa  :  400-01/08-01/2
predsjedniku  i  članovima  upravnih  vijeća,  te  Urbroj:  2178/1-02-08-1

visini  koeficijenta  za  plaće  ravnatelja  ustanova  Slavonski  Brod,  1.  srpnja  2008.
čiji  je  osnivač  Brodsko-posavska  županija

     Predsjednik
       Županijskog  poglavarstva

Članak  1.    Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

U  Odluci  o  visini  naknada  predsjedniku  i  
članovima  upravnih  vijeća,  te  visini  koeficijenta  
za  plaće  ravnatelja  ustanova  čiji  je  osnivač  
Brodsko-posavska  županija  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske županije"  br.  4/06.  i  17/06.),  
članak  3.a  mijenja  se  i  glasi:

ŽUPANIJA
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- ostali  akti:

128.

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 2.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih 
saziva predsjednik Gradskog vijeća grada Slavonskog 

Na temelju članka 15. Zakona o savjetima Broda, koji sjednicom predsjedava do izbora 
mladih (NN 23/07) i članka 10. stavak 1. Odluke o predsjednika Savjeta mladih.
osnivanju Savjeta mladih grada Slavonskog Broda Predsjedavatelj ima, do izbora predsjednika 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", Savjeta mladih, sva prava i dužnosti predsjednika u 
br.19/07),  Savjet mladih grada Slavonskog Broda na pogledu predsjedavanja sjednicom.
1. konstituirajućoj sjednici održanoj 17. srpnja. 2008. Nakon izbora predsjednika Savjeta mladih, 
godine donio je izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje 

sjednicom.

POSLOVNIK
Članak 3.

o radu savjeta mladih grada Slavonskog Broda
Predsjednika i zamjenika predsjednika 

Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih na 
I. OPĆE ODREDBE konstituirajućoj sjednici iz reda svojih članova.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta 
Članak 1. mladih biraju se na prijedlog najmanje 1/3 članova 

Savjeta mladih.
Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta mladih Član Savjeta mladih može sudjelovati u 

grada Slavonskog Broda / u daljnjem tekstu: podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za 
Poslovnik/ uređuje konstituiranje, izbor predsjednika predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika.
Savjeta mladih grada Slavonskog Broda i njegovog 
zamjenika, način rada i odlučivanja Savjeta mladih 
grada Slavonskog Broda / u daljnjem tekstu: Savjet Članak 4.
mladih/, sazivanje, rad i tijek sjednica, te druga pitanja 
od značaja za rad Savjeta mladih. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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Savjeta mladih obavlja se javnim glasovanjem za grada Slavonskog Broda, koje ujedno obavlja stručne 
svakog od kandidata ponaosob. Glasovanje za i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih.
kandidata se obavlja po redoslijedu zaprimljenih 
prijava.

Za predsjednika, odnosno zamjenika Članak 8. 
predsjednika Savjeta mladih izabran je kandidat koji 
je dobio većinu glasova svih članova Savjeta mladih. Na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta 

mladih može se pokrenuti pitanje razrješenja 
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta 

Članak 5. mladih.
Odluka o razrješenju je prihvaćena ako je za 

Kada je predloženo više kandidata za nju glasovala  većina svih članova Savjeta mladih.
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih 
a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od 
ukupnog broja članova Savjeta mladih, glasovanje se IV. RADNA TIJELA
ponavlja na način da se ne glasuje o kandidatu koji je 
dobio najmanji broj glasova. Članak 9.

U ponovljenom glasovanju kandidat je 
izabran ako je dobio većinu glasova od ukupnog broja Za proučavanje i razmatranje pojedinih 
članova Savjeta mladih. pitanja, za pripremu odgovarajućih materijala i akata 

iz djelokruga Savjeta mladih, Savjet mladih može 
osnovati radna tijela, te organizirati forume, tribine i 

III. PREDSJEDNIK  I  ZAMJENIK radionice za pojedine dobne skupine mladih.
 PREDSJEDNIKA SAVJETA MLADIH Radna tijela imaju predsjednika i dva člana 

koje bira Savjet mladih na prijedlog 1/3 članova 
Članak 6. Savjeta.

Predsjednik radnog tijela organizira rad ovog 
Predsjednik Savjeta mladih: tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

- zastupa Savjet mladih
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

Savjeta mladih V. NAČIN RADA  I  ODLUČIVANJA
- potpisuje odluke i akte koje donosi Savjet 

mladih Članak 10.
- brine o suradnji Savjeta mladih s Gradskim 

vijećem i Gradskim poglavarstvom Savjet mladih održava redovite i izvanredne 
- brine o zaštiti prava članova Savjeta mladih sjednice.
- obavlja i druge poslove određene ovim Redovite sjednice Savjeta mladih održavaju 

Poslovnikom i Odlukom o osnivanju Savjeta se najmanje jedanput u dva mjeseca.
mladih Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati 

izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na obrazloženi 
Zamjenik predsjednika Savjeta mladih zahtjev najmanje 1/3 članova Savjeta mladih u roku 

zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove od sedam dana.
spriječenosti ili odsutnosti. Ako predsjednik Savjeta mladih ne sazove 

sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će 
sazvati predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 7.

Predsjedniku Savjeta mladih u pripremi i 
organizaciji sjednice Savjeta mladih pomaže tajništvo 
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Članak 11. VI. AKTI SAVJETA MLADIH

Sjednica Savjeta mladih saziva se pisanim Članak 14.
putem.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda Savjet mladih u ostvarivanju svojih prava i 
i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dužnosti donosi Program rada i Financijski plan za 
dostavlja se članovima Savjeta mladih i pozvanim svaku kalendarsku godinu, Izvješće o radu za proteklu 
osobama, u pravilu, najmanje tri dana prije održavanja godinu, te odgovarajuće akte /odluke, zaključke, 
sjednica. preporuke/ sukladno odredbama zakona, Odluci o 

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovog članka, osnivanju Savjeta mladih grada Slavonskog Broda i 
kada se radi o stvarima hitne prirode, predsjednik ovog Poslovnika.
može odrediti i kraći rok za sazivanje sjednice i Prijedloge materijala za raspravu na Savjetu 
dostavu materijala. mladih može podnijeti svaki član Savjeta mladih, 

Poziv za sjednicu Savjeta mladih dostavlja se radno tijelo Savjeta mladih, Poglavarstvo grada i 
i upravnim tijelima grada Slavonskog Broda u čijem njegov predsjednik, te ustanove i druge pravne osobe 
su djelokrugu poslovi vezani uz programske vezane za područje djelovanja mladih.
aktivnosti Savjeta mladih.

VII. DNEVNI RED
Članak 12.

Članak 15.
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati 

ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta Dnevni red na sjednici predlaže predsjednik 
mladih. Savjeta mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez Prijedlog dnevnog reda može se na sjednici 
prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih mijenjati ili dopunjavati na način da se pojedini 
za mlade i skrb o mladima. predmet izostavi iz dnevnog reda ili da se prijedlog 

dnevnog reda dopuni pojedinim predmetom.
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, 

Članak 13. članovima Savjeta mladih se uz prijedlog za dopunu 
dnevnog reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

Ako predsjednik Savjeta mladih utvrdi da O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje 
sjednici nije nazočan dovoljan broj članova za se na način da se najprije glasuje o prijedlogu da se 
održavanje sjednice, odgodit će sjednicu. pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim da 

Započetu sjednicu predsjednik Savjeta se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.
mladih će prekinuti: Nakon što je utvrđen dnevni red, predsjednik 
- ako se tijekom sjednice broj nazočnih članova Savjeta mladih može po potrebi, promijeniti 

smanji ispod broja potrebnog za održavanje redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog 
sjednice dnevnog reda.

- ako dođe do težeg remećenja reda na sjednici
- ako je za raspravljanje i odlučivanje o 

pojedinom predmetu potrebno pribaviti Članak 16.
dodatnu dokumentaciju

Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj po 
U slučaju odgode ili prekida sjednice, predloženoj točki dnevnog reda, Savjet mladih može 

predsjednik Savjeta mladih će zakazati sjednicu ili odlučiti da se predmet izostavi s dnevnog reda.
nastavak sjednice za određeni dan i sat.
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Članak 17. Članak 20.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, usvaja se Glasovanje na sjednici je javno i provodi se 
zapisnik s prethodne sjednice. dizanjem ruke.

Svaki član Savjeta mladih ima pravo iznijeti Članovi Savjeta mladih glasuju „za“, „protiv“ 
primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. ili „suzdržan“.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik Poslije glasovanja predsjednik Savjeta 
odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba mladih utvrđuje rezultat glasovanja.
prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća 
izmjena.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne IX. RED NA SJEDNICI
sjednice, pristupa se raspravi o pojedinim točkama 
dnevnog reda, redoslijedom utvrđenim u dnevnom Članak 21.
redu.

Red na sjednici osigurava predsjednik 
Savjeta mladih.

Članak 18. U slučaju da sudionik sjednice svojim 
ponašanjem ili izlaganjem remeti rad na sjednici, 

Na početku rasprave izvjestitelj podnosi predsjednik ga može opomenuti ili prekinuti u govoru, 
kratko obrazloženje predmeta koji je na dnevnom a može mu i oduzeti riječ.
redu. U slučaju kada narušavanje reda i kršenje 

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog odredbi ovog Poslovnika dovodi u pitanje daljnje 
reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako održavanje sjednice, predsjednik može sudionika 
Savjet mladih ne odluči da se o pojedinom predmetu udaljiti sa sjednice.
neće raspravljati.

Predsjednik Savjeta mladih zaključuje 
raspravu po pojedinom predmetu kada utvrdi da više X. ZAPISNIK
nema prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se Članak 22.
glasovanju.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi zapisničar, koji se određuje 

VIII. ODLUČIVANJE I GLASOVANJE prije svake sjednice.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na 

Članak 19. sjednici, o sudjelovanju u raspravi, te o usvojenim 
zaključcima, odlukama i drugim aktima.

Savjet mladih donosi odluke većinom U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
glasova nazočnih članova. pojedinom predmetu.
Poslovnik o radu Savjeta mladih, Program rada i Zapisnik potpisuju predsjednik Savjeta 
financijski plan Savjet mladih donosi većinom mladih i zapisničar.
glasova svih članova. Izvornici zapisnika čuvaju se u tajništvu 

Član savjeta mladih koji je neposredno grada Slavonskog Broda.
osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom 
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali 
je izuzet od odlučivanja. XI. JAVNOST RADA

Smatra se da je član Savjeta mladih 
neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka Članak 23.
o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u 
kojem sudjeluje on osobno ili pravna osoba u kojoj on Sjednice Savjeta mladih su javne.
ima udio u vlasništvu. O radu Savjeta mladih javnost se obavještava 
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i putem sredstava javnog priopćavanja i WEB stranice I.
grada Slavonskog Broda.

Ivana  Mikulić  izabire  se  za  predsjednicu  
Savjeta  mladih  grada  Slavonskog  Broda.

XII. PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24. II.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Poslovnikom na odgovarajući način primjenjuju se donošenja,  a  objavit će  se  u  "Službenom v jesniku  
odredbe Poslovnika Gradskog vijeća grada Brodsko-posavske  županije".
Slavonskog Broda.

SAVJET  MLADIH

Članak 25. Klasa  :  021-01/08-01/109
Urbroj:  2178/01-07-08-3

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana Slavonski  Brod,  15.  srpnja  2008.
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".      Potpredsjednik  Gradskog  vijeća

     Mijo  Golubičić, v.r.
SAVJET  MLADIH

Klasa  :  021-01/08-01/109
Urbroj:  2178/01-07-08-2
Slavonski  Brod,  15.  srpnja  2008.

130.
           Predsjednica  Savjeta  mladih

      Ivana  Mikulić, v.r.
Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  osnivanju  

Savjeta  mladih  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  
br.  ),  Savjet  mladih  grada  Slavonskog  Broda  je  na  
svojoj  1.  konstituirajućoj  sjednici  održanoj  15.  

129. srpnja  2008.  godine,  donio

RJEŠENJE
Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  osnivanju  

Savjeta  mladih  grada  Slavonskog  Broda  o  izboru  zamjenice  predsjednice  Savjeta  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  mladih  grada  Slavonskog  Broda
br.  ),  Savjet  mladih  grada  Slavonskog  Broda  je  na  
svojoj  1.  konstituirajućoj  sjednici  održanoj  15.  
srpnja  2008.  godine,  donio I.

RJEŠENJE Andrea  Đido  izabire  se  za  zamjenicu  
predsjednice  Savjeta  mladih  grada  Slavonskog  

o  izboru  predsjednice  Savjeta  mladih  grada  Broda.
Slavonskog  Broda
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II. SAVJET  MLADIH

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Klasa  :  021-01/08-01/109
donošenja,  a  objavit će  se  u  "Službenom v jesniku  Urbroj:  2178/01-07-08-4
Brodsko-posavske  županije". Slavonski  Brod,  15.  srpnja  2008.

     Potpredsjednik  Gradskog  vijeća
     Mijo  Golubičić, v.r.
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25. II.

Radnu  skupinu  čine:
Na  temelju  članka  42.  Statuta  općine  

Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- 1. Josip  Salantić,  predsjednik
posavske  županije"  broj  10/01.  i  6/04.),  Općinsko  2. Mijo  Jurišić,  član
poglavarstvo  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  32.  3. Petar  Lovinčić,  član
sjednici  održanoj  23. s rpnja  2008.  godine,  donosi 4. Josip  Medved,  član

5. Krešimir  Prebeg,  član
ODLUKU

o  imenovanju  Radne  skupine  za  poticanje  III
ulaganja  u  gospodarske  projekte  i  
zapošljavanje  na  području  općine  Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom 

Brodski  Stupnik vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
I. OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

U  cilju  poticanja  ulaganja  u  gospodarske  Klasa  :  302-01/08-01/01
projekte  i  zapošljavanje  na  području  općine  Urbroj:  2178/03-03-08-1
Brodski  Stupnik,  imenuje  se Radna  skupina  za  Brodski  Stupnik,  23.  srpnja  2008.  godine
poticanje  ulaganja  i  zapošljavanja  sa  sljedećim  
zadacima: Predsjednik  

    Općinskog  poglavarstva
- Koordiniranje  mjera  i  aktivnosti  općine             Petar  Lovinčić, v.r.

Brodski  Stupnik  u  planiranju,  pripremi  i  
realizaciji  gospodarskih  projekata,

- Kvalitetna  prezentacija  uvjeta  ulaganja  i  
gospodarskih  potencijala  općine  Brodski  
Stupnik,

- U  suradnji  s  nadležnim  institucijama  
potpora  ulagačima  u  pripremi  i  realizaciji  
investicijskog  projekta,

- Priprema  stručne  analize  i  prijedloge  
poticajnih  mjera  i  olakšica  za  ulaganje  i  
zapošljavanje.

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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26. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Na  temelju  članka  24.  stavak  1.  Zakona  o  Klasa  :  350-01/08-01/01
prostornom  uređenju  (NN  br.  30/94,  68/98,  61/00,  Urbroj:  2178/03-02-08-1
32/02.  i  100/04)  i  članka  29.  Statuta  općine  Brodski  Stupnik,  1.  kolovoza  2008.  godine
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.),  Općinsko      Predsjednik
vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  18.  Općinskog  vijeća
sjednici  održanoj  1.  kolovoza  2008.  godine,     Mijo  Jurišić, v.r.
donosi

ODLUKU

o  ispravci  pogreške  Prostornog  plana  27.
uređenja  općine  Brodski  Stupnik - Izmjene  i  

dopune  2007.
Na  temelju  Zakona  o  proračunu  ("NN"  

broj  96/03)  i  članka  29.  Statuta  općine  Brodski  
I. Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  broj  10/01.  i  6/04),  Općinsko  vijeće  
Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  18.  sjednici  

donosi  Odluku  o  ispravci  pogreške  Prostornog  održanoj  1.  kolovoza  2008.  godine,  donijelo  je
plana  uređenja  općine  Brodski  Stupnik - Izmjene  i  
dopune  2007. ZAKLJUČAK

u  povodu  Izvješća  o  ostvarenju  Proračuna  
II. općine  Brodski  Stupnik  u  razdoblju 

 siječanj-lipanj  2008.  godine
Ispravlja  se  sljedeća  pogreška:

U  članku  24.  (58.)  stavak  (5)  Prostornog  I.
plana  uređenja  općine  Brodski  Stupnik - Izmjene  i  
dopune  2007.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  
posavske  županije"  broj  20/07.)  iza  teksta: prihvaća  Izvješće  o  ostvarenju  Proračuna  općine  

Brodski  Stupnik  u  razdoblju  siječanj-lipanj  2008.  
"Iznimno  kod  građevina  na  uskim  godine.

parcelama  unutar  naselja  gdje  širina  građevine  ne  
prelazi  16 m  moguća  je  postava  građevine  na  II.
među  sa  susjednom  parcelom  i  u  tom  slučaju  na  
tom  pročelju  ne  smije  biti  otvora  (u  slučaju  Tekst  Izvješća  o  ostvarenju  Proračuna  
potrebe  izvedbe  otvora  udaljenost  građevine  od  općine  Brodski  Stupnik  u  razdoblju  siječanj-lipanj  
međe  mora  biti  min.  3,0 m). 2008.  godine  u  prilogu  je  Zaključka  i  čini  njegov  

sastavni  dio.
dodaje  se:

OPĆINSKO  VIJEĆE
"i  na  udaljenosti  1,0 m  od  međe  s  padom  OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

krovnih  ploha  prema  susjedu".
Klasa  :  400-04/08-01/03
Urbroj:  2178/03-03-08-3

III. Brodski  Stupnik,  1.  kolovoza  2008.  godine

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana      Predsjednik
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Općinskog  vijeća
Brodsko-posavske  županije".    Mijo  Jurišić, v.r.
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POSEBNI  DIO
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28. 29.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije"  broj  10/01.  i  6/04.),  Općinsko  
posavske  županije"  br.  10/01. i  6/04.),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik,  na  svojoj  18.  
vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  1.  kolovoza  2008.  godine,  
sjednici  održanoj  1.  kolovoza  2008.  godine,  donosi donosi

IZMJENE  I  DOPUNE  PROGRAMA  MJERA ODLUKU
o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  

za  poticanje  ulaganja  i  zapošljavanja  na  upravljanju  i  raspolaganju  nekretninama  u  
području  općine  Brodski  Stupnik vlasništvu  općine  Brodski  Stupnik

Članak  1.
Članak  1.

U  Odluci  o  izmjenama  i  dopunama  
U  Programu  mjera  za  poticanje  ulaganja  i  Odluke  o  upravljanju  i  raspolaganju  nekretninama  

zapošljavanja  na  području  općine  Brodski  Stupnik  u  vlasništvu  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  14/07.),  
14/07.)  članak  4.  stavak  dva  mijenja  se  i  glasi: članak  1.  mijenja  se  i  novi  glasi:

"Kao  poticajna  mjera  za  ulaganje  u  
"Općina  Brodski  Stupnik  je  Odlukom  o  Gospodarskoj  zoni  "Rižino  polje"  u  Brodskom  

početnoj  cijeni  građevinskog  zemljišta  u  Stupniku,  a  na  temelju  odluke  Općinskog  
Gospodarskoj  zoni  "Rižino  polje",  utvrdila  početne  poglavarstva u  skladu  s  posebnim  zakonom  o  
cijene  infrastrukturno  opremljenog  zemljišta  kod  poticanju  ulaganja,  može  se  ulagaču,  uz  
prodaje  javnim  natječajem: odstupanje  od  pravila  o  provođenju  javnog  

natječaja,  dati  bez  naknade,  prodati  ili  dati  u  
- površina  do  1500 m2 30,00 kn/m2 zakup  nekretnina  u  Poslovnoj  zoni  "Rižino  polje"  
- površina  od  1500-3000 m2 25,00 kn/m2 Brodski  Stupnik,  po  pogodovanim  uvjetima  ako  
- površina  preko  3000 m2 20,00 kn/m2 ulagač  ispunjava  sljedeće  uvjete:

1. da  se  radi  o  ulaganju  u  proizvodno-
uz  mogućnost  da  općina  Brodski  Stupnik  može,  u  prerađivačkoj  i  proizvodno-uslužnoj  
slučaju  gospodarskog  projekta  ovisno  o  vrsti  djelatnosti,
djelatnosti  i  vrijednosti  ulaganja,  a  na  temelju  2. da  vrijednost  ulaganja  iznosi  najmanje  10  
stručne  analize  priloženog  investicijskog  plana  od  milijuna  kuna  (kupovina  nove  ili  unos  
strane  Radne  skupine  odrediti  i  drugačiju  cijenu  postojeće  opreme)  ili  da  ulagač  preuzme  
građevinskog  zemljišta  u  Gospodarskoj  zoni." obvezu  zapošljavanja  najmanje  20  

zaposlenika,  na  rok  od  3  godine.

Članak  2. Članak  2.

Ove  Izmjene  i  dopune  Programa  stupaju  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  u  od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  302-01/08-01/02 Klasa  :  302-01/08-01/02
Urbroj:  2178/03-02-08-1 Urbroj:  2178/03-02-08-2
Brodski  Stupnik,  1.  kolovoza  2008.  godine Brodski  Stupnik,  1.  kolovoza  2008.  godine

        Predsjednik  Općinskog  vijeća         Predsjednik  Općinskog  vijeća
     Mijo  Jurišić, v.r.      Mijo  Jurišić, v.r.
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10. V

Stanje žiro računa na dan 30. 6.2008. iznosi  
Na temelju članka 124. Zakona o proračunu 1.205.681 kn. 

("Narodne novine", br. 96/03) i članka 33. Statuta 
općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko  
posavske županije" br. 7/04 i 13/05), Općinsko vijeće VI
općine Donji Andrijevci na  21. sjednici održanoj  22. 
7. 2008. godine donosi: Općina Donji Andrijevci nije primala niti 

davala zajmove. 
ODLUKU

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna VII
Proračuna općine Donji  Andrijevci 

za 2008. godinu Izvršenje Proračuna po proračunskim 
stavkama vidljivo je iz priložene tabele.

Sastojak polugodišnjeg obračuna  Proračuna 
I za 2008. godinu je:

- Usporedni pregled planiranih i ostvarenih 
Ovom Odlukom prihvaća se Polugodišnji prihoda i rashoda 

obračun Proračuna općine Donji Andrijevci za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.

VIII

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

Polugodišnjim obračunom Proračuna za Brodsko- posavske županije".
2008. godinu utvrđeni su:
Prihodi poslovanja:            1.244.015 kn. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

III Klasa  :  400-01/08-01/5
Urbroj:  2178/04-01-08-1

Rashodi prema pozicijama Proračuna  Donji  Andrijevci,  22. 7. 2008.  godine
utvrđeni su u iznosu od 1.135.914  kn.   

     Predsjednik
          Vlatko  Krznarić, v.r.

IV

Razlika između raspoloživih prihoda i 
rashoda iznosi 108.101 kn što ujedno predstavlja 
višak  prihoda.  

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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REALIZACIJA  PRORAČUNA
OD  1. 1. 2008.   DO  30. 6. 2008.
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13. III

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

(«NN» 96/03), Općinsko vijeće općine Garčina na prihoda i primitaka:
svojoj 22. sjednici održanoj 14. srpnja 2008.g. 
donijelo je Ostvareni prihodi i primici 3.558.732,21 kn

Izvršeni rashodi i izdaci 3.361.307,60 kn
Višak prihoda i primitaka    197.424,61 kn

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Garčin IV
za razdoblje od 1. siječnja - 30.  lipnja 2008.g.

Stanje žiro  računa na dan 1. 1. 2008.g. 
iznosilo je 52.447,91 kn, a na dan 30. 6. 2008.g. 

OPĆI DIO 4.681,98 kn.
Stanje blagajne na dan 30. 6. 2008.g. iznosi 

I 1.039,94 kn.

Polugodišnjim obračunom Proračuna općine 
Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu V
od 3.558.732,21 kn.

Općina Garčin nije primala niti davala 
zajmove.

II
VI

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za 
2008.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od Tekuća pričuva planirana Proračunom za 
3.361.307,60 kn. 2008.g. u iznosu od 5.000,00 kn nije potrošena.

OPĆINA  GARČIN
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VII POSEBNI DIO

Stanje potraživanja općine Garčin na dan X
30.06.2008.g. u ukupnom iznosu od 5.355.553,92 kn 
odnosi se na potraživanja za: Posebni dio polugodišnjeg izvještaja sadrži 

rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima 
- porez za kuće za odmor 7.847,34 kn sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
- porez na potrošnju         72.519,27 kn
- porez na reklame 8.008,27 kn
- porez na tvrtku       161.192,48 kn XI
- kamate           9.637,40 kn
- spomenička renta           9.771,61 kn Polugodišnji izvještaj zajedno s  izvještajem 
- plinska mreža                 3.788.968,15 kn o izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin bit 
- koncesija za dimnjačarske usluge  2.154,24 kn će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko  
- koncesija za plin  7.123,45 kn posavske županije».
- najam poslovnog prostora       135.330,49 kn
- zakup poljoprivrednog zemljišta     182.778,41 kn OPĆINA GARČIN 
- najam javne općinske površine          11.378,00 kn OPĆINSKO VIJEĆE
- komunalni doprinos          50.156,31 kn
- komunalna naknada        476.234,25 kn Klasa  :  021-05/08-01/108
- grijanje          11.320,47 kn Urbroj:  2178/06-08-01-01
- plinska mreža  građani          92.460,10 kn Garčin,  14.  srpnja  2008. god.
- zemljište        325.732,59 kn
- stambeni objekti            2.941,09 kn     Predsjednik

            Općinskog  vijeća
            Mato  Jerković, v.r.

VIII

Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od 
2.811.899,34 kn odnosi se na nepodmirene račune 
dobavljačima.

IX

Izvršenje Proračuna po proračunskim 
stavkama vidljivo je iz priložene tabele  Izvještaj o 
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin za 
razdoblje od 1. siječnja  30. lipnja 2008.g.
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14. OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 28. Statuta općine Garčin Klasa: 021-01/08-01/109
("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br. Ur.broj: 2178/06-08-01-1
13/01) i odbijene suglasnosti Ministarstva Garčin, 14. srpnja 2008. god.
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na Odluku                                                              
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,         Mato Jerković,v.r.
Klasa:320-02/08-01/566, Urbroj:525-9-08-03/ID od 
6.svibnja 2008.g. Općinsko vijeće općine Garčin na 
svojoj 22. sjednici održanoj 14. srpnja 2008.g. 
donijelo je

O D L U K U 15.

o  poništenju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Na temelju članka 32. stavak 2. Zakona o 

Hrvatske za područje općine Garčin poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
66 /01) ,  Zakona  o  izmjenama Zakona  o  
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

I. 87/02), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine“ broj 
48/05), članka 28. Statuta općine Garčin („Službeni 

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je vjesnik“ Brodsko-posavske županije br. 13/01) i 
Odluku o poništenju javnog natječaja za zakup odbijene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na ribarstva i ruralnog razvoja na Odluku o izboru 
području općine Garčin u katastarskim općinama: najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog 
Garčin, Sapci, Bicko Selo, Selna, Trnjani, zemljišta u vlasništvu države, Klasa:320-02/08-
Zadubravlje, Klokočevik i Vrhovina. 01/566, Urbroj:525-9-08-03/ID od 6.svibnja 2008.g. 

Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 22. sjednici 
održanoj 14. srpnja 2008.g. donijelo je

II.
O D L U K U

Poništava se javni natječaj za zakup o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
području općine Garčin raspisan u tjedniku „Posavska Republike Hrvatske za područje općine Garčin
Hrvatska“ dana 21.12.2007.g.

I.
III.

Predmet javnog natječaja je poljoprivredno 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja zemljište u vlasništvu države na području općine 

i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko  Garčin u katastarskim općinama: Garčin, Sapci, Bicko 
posavske županije". Selo, Selna, Trnjani, Zadubravlje, Klokočevik i 

Vrhovina u Brodsko - posavskoj županiji.
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II. zaključak o potrebi raspisivanja javnog natječaja za 
zakup državnog poljoprivrednog zemljišta sukladno 

Popis poljoprivrednog zemljišta koji se izlaže Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
zakupu, označen je kao Pregled čestica u natječaju, vlasništvu države na području općine Garčin na koji je 
prilaže se ovoj  Odluci i čini njezin sastavni dio. suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede i 

šumarstva, klasa: 320-02/02-01/710, ur.broj:2178-02-
02-1 od 15. srpnja 2002.godine.

III.
Natječaj se poništava temeljem odbijene 

Oranice, pašnjaci i livade daju se u zakup na suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i 
vrijeme od 10 godina. ruralnog razvoja na Odluku Općinskog vijeća općine 

Voćnjaci i vinogradi daju se u zakup na Garčin, o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
vrijeme od 25 godina. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 

Klasa:320-02/08-01/566, Urbroj:525-9-08-03/ID od 
6.svibnja 2008.g..

IV.

Postupak javnog natječaja provest će Sumarni pregled površina po k.o. 
Općinsko vijeće općine Garčin.

Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni 
natječaj najkasnije u roku 8 dana od dana objave ove 
Odluke u jednom od dnevnih glasila.

Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za 
zakup je 15 dana.

Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru 
najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za zakup u 
roku 30 dana nakon isteka roka za prikupljanje 
ponuda.

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/08-01/110
Ur.broj: 2178/06-08-01-2
Garčin, 14.srpnja 2008.g. Ukupna površina predviđena za zakup: 853 

ha 61 a 55 m2
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Mato Jerković,v.r. Ukupna cijena zakupa: 150.190,79 kn

OBRAZLOŽENJE

Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog 
natječaja za zakup poljoprivrednog  zemljišta u 

vlasništvu RH za područje  općine Garčin

Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 4. 
sjednici održanoj dana 9. prosinca 2005.g. donijelo je 
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23. - započeti s radom najranije u 8,00 sati
- završiti s radom najkasnije u 18,00 sati „ 

Na temelju članka 26. Zakona o trgovini 
(“Narodne novine” br. 49/03), članka 3. i 4. Pravilnika  Članak 2.
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika 
trgovine na malo (“Narodne novine” br. 80/01),  i  Ostale odredbe ove Odluke ostaju 
članka 53. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni nepromijenjene.
vjesnik Brodsko posavske županije” br. 03/06) 
Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba na svojoj 
28. sjednici održanoj 29. 7. 2008.godine donijelo je  Članak 3.
sljedeću:

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
ODLUKU objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko - 

posavske županije.”
o izmjeni i dopuni Odluke

o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika OPĆINSKO  VIJEĆE
trgovine na malo OPĆINE  GORNJA  VRBA

 KLASA: 330-01/08-01/1
Članak 1. URBROJ: 2178/28-02-08/6

U  Gornjoj Vrbi, 30. 7. 2008
U Odluci o radnom vremenu prodavaonica i 

drugih oblika trgovine na malo  (“Službeni vjesnik Načelnik:
Brodsko posavske županije” br. 07/08), u čl. 3. dodaje    Niko Pavić,ing.str.,v.r.
se stavak 4. koji glasi:
  

„Trgovački centri koji rade na području 
općine Gornja Vrba mogu raditi i nedjeljom na način 
da će:

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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24. *  grobnice

a) za 2 osobe ………….1.000,00 kn
Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o b) za više osoba ……….2.000,00 kn.

grobljima (“Narodne novine” br. 19/98) i članka 26. 
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 10/01), Općinsko Članak 4.
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj  19. sjednici 
održanoj 19. 8.  2008. godine, donijelo je:         Za utvrđivanje visine naknade iz članka 2. ove 

Odluke, prebivalište se utvrđuje temeljem osobne 
O D L U K U iskaznice pokojnika ili drugog dokumenta iz kojeg je 

vidljivo mjesto prebivališta.
o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta

i godišnjih naknada za korištenje
II. GODIŠNJA NAKNADA ZA
 KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 1.
Članak 5.

      Ovom Odlukom uređuje se osiguranje 
financijskih sredstava za provođenje Zakona o       Iznos godišnje naknade za korištenje grobnog 
grobljima mjesta utvrđuje se kako slijedi:
 („NN“19/98) i Odluke o grobljima - grobno mjesto za ukop 1 osobe 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. ……………….. 30,00 kn
2/99). - grobno mjesto za ukop 2 osobe
                                                                 ………………  60,00 kn
I.  NAKNADA ZA DODJELU GROBNOG - grobno mjesto za ukop 3 osobe

 MJESTA  ……………….  90,00 kn
- grobno mjesto za ukop 4 osobe

Članak 2.  ……………….120,00 kn
- grobno mjesto za ukop 5 i više osoba 

     Naknadu za dodjelu grobnog mjesta plaća ..……    150,00 kn
korisnik grobnog mjesta pri dodjeli grobnog mjesta.
       Za dodjelu grobnog mjesta izdaje se rješenje o * grobnice
dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme. a) za 2 osobe ……………..90,00 kn

b) za više osoba ……..…..120,00 kn.

Članak 3.
Članak 6.

        Pri dodjeli grobnog mjesta na korištenje na 
neodređeno vrijeme plaća se jednokratna naknada i to:      Za utvrđivanje korisnih grobnih mjesta, odnosno 

izradu evidencije kao osnove za naplatu godišnje 
1. Za korisnike, odnosno nasljednike koji imaju naknade za korištenje grobnog mjesta zadužuje se 

prijavljeno prebivalište u naselju u kojem se uprava groblja.
nalazi mjesno groblje, naknada za dodjelu 
grobnog mjesta iznosi:

* za ukop 1 osobe ………….  400,00 kn
* za ukop 2 osobe …………  800,00 kn Članak 7.
* za ukop 3 osobe …………1.200,00 kn
* za ukop 4 osobe …………1.600,00 kn Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
* za ukop 5 i više osoba ...…2.000,00 kn važiti Odluka o visini godišnjih naknada za korištenje 
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grobnog mjesta (“Službeni vjesnik Brodsko  posavske Članak 2.
županije” br.18/04)

Komunalne djelatnosti koje se mogu 
Članak 8. obavljati na temelju koncesije su:

- skupljanje, prijevoz obrada i tretiranje otpada
        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po - obavljanje dimnjačarskih poslova
objavi u “Službenom vjesniku Brodsko  posavske - prijevoz pokojnika
županije”

OPĆINSKO  VIJEĆE Članak 3.
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Postupak dodjele koncesije pravnoj ili 
KLASA: 363-02/08-01/5 fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz 
URBROJ: 2178/28-02-08/02 članka 2. ove Odluke provodi se prikupljanjem 
U  Gornjoj Vrbi,  19.  8.  2008 ponuda ili javnim natječajem.

Predsjednik
        Općinskog  vijeća Članak 4.
           Stanko  Jurić, v.r.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 
javnog natječaja  donosi Općinsko poglavarstvo 
općine Gornja Vrba.

Postupak nadmetanja iz čl. 3 ove Odluke 
provodi Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba 
posebno za svaku djelatnost iz članka 2 ove Odluke.

25.  Naknada za koncesiju se uplaćuje u korist 
Proračuna općine Gornja Vrba, a koristi se za građenje 
uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03  
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i članka 30. Članak 5.
Statuta općine Gornja Vrba   („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/06), Općinsko  Natječajna dokumentacija mora sadržavati:
vijeće općine Gornja Vrba na 19. sjednici održanoj - djelatnost za koju se dodjeljuje koncesija
19.8.2008.godine, donijelo je:   -  vrijeme za koje se dodjeljuje koncesija

-  vrstu i opseg poslova 
O D L U K U - način određivanja cijene za obavljanje 

poslova,
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju 

temeljem  koncesije na području općine      te način i rok plaćanja 
Gornja Vrba - visina i način plaćanja naknade za koncesiju

- jamstvo izvršitelja za ispunjavanje ugovora o 
koncesiji

Članak 1. - rok važenja ponude
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi

Ovom Odlukom se određuju komunalne - uvjet za odabir najpovoljnije ponude
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju - način, mjesto i rok podnošenja ponude
koncesije, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog 
natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na temelju Javni natječaj objavljuje se u dnevnom ili 
koncesije na području općine Gornja Vrba. tjednom tisku.
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 Članak 6. Članak 9.

Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
„Ne otvaraj  za natječaj“ u roku od najmanje 15 dana posavske županije“.
od dana objavljivanja natječaja.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Članak 7.
KLASA: 363-02/08-01/6

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti URBROJ: 2178/28-02-08/1
sljedeće isprave: U  Gornjoj Vrbi,  19.  8.  2008
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih 

djelatnosti ( obrtnica ili izvod iz registra Predsjednik
trgovačkog suda)         Općinskog  vijeća

- potvrde BON 1 i BON 2            Stanko  Jurić, v.r.
- potvrda o plaćenim porezima i doprinosima 

za zadnji mjesec prije objavljivanja natječaja
- potvrdu da se protiv direktora, odnosno 

vlasnika obrta ne vodi istražni odnosno 
kazneni postupak, te izjavu da nije kažnjavan 
za kaznena djela iz oblasti gospodarstva

- reference tvrtke/obrtnika za obavljanje 26.
komunalne djelatnosti ( oprema, broj i 
struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi)

Na temelju čl. 35. točka 3 i čl. 44. Zakona o 
lokalnoj i područnoj  ( regionalnoj) samoupravi ( NN 

Članak 8. br. 33/01, 60/01,129/05 )  i čl. 30 Statuta općine 
Gornja Vrba ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

           Na osnovi pristiglih ponuda i provedenog županije“ br. 3/06 ), Općinsko vijeće općine Gornja 
postupka pregleda i ocjene istih Općinsko Vrba na svojoj 19.sjednici održanoj 19.8.2008.g. 
poglavarstvo općine Gornja Vrba proslijedit će donijelo je: 
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba zaključak o 
prijedlogu za odabir radi donošenja konačne odluke o ODLUKU
davanju koncesije.
         Najpovoljnijom ponudom smatrat će se o izboru člana Općinskog poglavarstva općine 
ponuda koja zadovoljava kriterije prema utvrđenom Gornja Vrba
redoslijedu kako slijedi:
- najpovoljnija ponuđena cijena
- najpovoljniji uvjeti plaćanja I
- reference ponuditelja za obavljanje                             

komunalnih djelatnosti (oprema, broj Slavko Popić iz Donje Vrbe, Željka Kožulja 
zaposlenih) 2, izabran je s danom 19.8.2008.godine., za člana 

Općinskog poglavarstva općine Gornja Vrba.
        Općinsko vijeće zadržava pravo da ne 
prihvati niti jednu ponudu, te da poništi natječajni 
postupak.  II          

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u  „Službenom vjesniku 
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Brodsko-posavske županije“ OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA KLASA: 013-03/08-01/2

URBROJ: 2178/28-02-08-03
KLASA: 013-03/08-01/2 U  Gornjoj Vrbi,  20.  8.  2008
URBROJ: 2178/28-02-08-02
U  Gornjoj Vrbi,  20.  8.  2008 Predsjednik

        Općinskog  vijeća
Predsjednik            Stanko  Jurić, v.r.

        Općinskog  vijeća
           Stanko  Jurić, v.r.

28.

27.
Na temelju čl. 35. točka 3 i čl. 41. Zakona o 

lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 
Na temelju čl. 5. i 6.  Zakona o izboru članova br. 33/01, 60/01,129/05)  i čl. 31. Statuta općine 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne Gornja Vrba ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
(regionalne ) samouprave (NN br. 33/01,10/02 )  i čl. županije“ br. 3/06 ), Općinsko vijeće općine Gornja 
30 Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Vrba na svojoj 19.sjednici održanoj 19.8.2008.g. 
Brodsko-posavske županije“ br. 3/06 ), Općinsko donijelo je: 
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 19.sjednici 
održanoj 19. 8. 2008.g. donijelo je: ODLUKU

       o izboru zamjenika općinskog načelnika 
ODLUKU općine Gornja Vrba

o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća 
općine Gornja Vrba

I
                            

I Slavko Popić iz Donje Vrbe, Željka Kožulja 
                            2, bira s danom  19. 8. 2008.godine., za zamjenika 

Utvrđuje se mirovanje mandata vijećnika načelnika općine Gornja Vrba.
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, Slavku Popiću  
iz Donje Vrbe s danom 19.8.2008.godine.

II          

II Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u  „Službenom vjesniku 

Ova Odluka stupa na snagu danom Brodsko-posavske županije“.
donošenja, a objavit će se u  „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“
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OPĆINSKO  VIJEĆE III
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na 
KLASA: 013-03/08-01/2 vrijeme od  3 (tri)  godina.
URBROJ: 2178/28-02-08-04
U  Gornjoj Vrbi,  20.  8.  2008

IV
Predsjednik

        Općinskog  vijeća Postupak javnog natječaja provest će 
           Stanko  Jurić, v.r. Općinsko vijeće općine Gornja Vrba .

           Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za 
zakup je 15 dana od dana objavljivanja natječaja .

Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru 
najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za zakup u 
roku 30 dana od isteka roka za prikupljanje ponuda.

29.             Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta 
sklapa načelnik.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu(Narodne novine, broj V
66/01) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.           Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 
3/2006) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 19. dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-
sjednici održanoj 19. kolovoza  2008. godine donijelo posavske županije».
je

OPĆINSKO  VIJEĆE
O D L U K U OPĆINE  GORNJA  VRBA

o raspisivanju javnog natječaja za zakup KLASA: 320-01/08-02/2
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike URBROJ: 2178/28-04-08-1

Hrvatske na području općine Gornja Vrba U  Gornjoj Vrbi,  19. 8. 2008.  godine

Predsjednik
I         Općinskog  vijeća

           Stanko  Jurić, v.r.
Predmet javnog natječaja  je poljoprivredno 

zemljište u vlasništvu države na području općine 
Gornja Vrba u katastarskoj općini VRBA u Brodsko-
posavskoj  županiji.

II
30.

Popis poljoprivrednog zemljišta koji se daje u 
zakup,  prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni 
dio. Na temelju članka 54. i čl. 33 a stavak 4. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne 
novine” br. 66/01,87/02, 48/05 i 90/05.), te članka 30. 
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 3/06.), Općinsko 
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vijeće općine Gornja Vrba na 19. sjednici održanoj 19. dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-
kolovoza  2008. godine, donijelo je: posavske županije».

O D L U K U OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA

o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu KLASA: 320-01/08-02/1
Republike Hrvatske na području općine URBROJ: 2178/28-02-08-01

Gornja Vrba U  Gornjoj Vrbi,  19. 8. 2008.  godine

Predsjednik
I         Općinskog  vijeća

           Stanko  Jurić, v.r.
            Pristupa se izmjenama i dopunama Programa 
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH na području općine Gornja Vrba, (KLASA: 320-
02/02-02/1, UR.BROJ: 2178/28-02-02-1, od 29. 
travnja 2002.godine)
            U članku 2. Programa, dodaje se stavak 5. koji 31.
glasi:
          „ Zemljište označeno kao kč. br.108,  kč. br. 
110,  kč. br. 111,  kč. br. 112,  kč. br. 113,  kč. br. 239,  Na temelju čl. članka 30. Statuta općine 
kč. br. 244,  kč. br. 517 i kč. br. 524/1, izuzima se iz Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljiš županije” br. 3/2006), a u svezi sa čl. 133. Zakona o 
ta u vlasništvu države u općini Gornja Vrba, obzirom proračunu ( NN br. 96/03 ) Općinsko vijeće općine 
da se radi o zemljištu zamijenjenom s RH.“ Gornja Vrba na 19. sjednici održanoj 19. kolovoza 

2008. godine donijelo je  sljedeći:

 II Z AKL JUČA K

     U članku 9. Programa raspolaganja  o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na reviziju
području općine Gornja Vrba, dodaje se stavak 5. koji 
glasi: I
   „ Poljoprivredno zemljište namijenjeno za 
zakup pravnoj ili fizičkoj osobi ograničava se na Prihvaća se izvješće Državnog ureda za 
maksimalnu površinu od 40 ha“. reviziju , područni ured Slavonski Brod  KLASA: 

041-01/08-01/12, URBROJ: 613-14-08-8 od 
III 19.06.2008.g.o obavljenoj reviziji financijskih 

izvještaja i poslovanja općine Gornja Vrba za 2007.g.
     Oblici raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH u ostalom dijelu 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u II
vlasništvu RH na području općine Gornja Vrba, ostaju 
nepromijenjeni. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom 

              vjesniku Brodsko-posavske županije».

IV

    Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od       
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OPĆINSKO  VIJEĆE III.
OPĆINE  GORNJA  VRBA

    Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
KLASA: 041-01/08-01/1 primitaka  i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 
URBROJ: 2178/28-02-08-07 prihoda:
U  Gornjoj Vrbi,  19. 8. 2008.  godine

Ostvareni prihodi i primici od 1.1. - 30.6.                      
Predsjednik 5.240.584,00 kn

        Općinskog  vijeća Izvršeni rashodi i izdaci od 1.1. - 30. 6.                         
           Stanko  Jurić, v.r. 3.141.117,00 kn

V i š a k  p r i h o d a  i  p r i m i t a k a  :                                                    
2.099.467,00 kn

IV.
32.

     Stanje novčanih sredstava na žiro-računu 
Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 

Na temelju članka 125. Zakona o proračunu 1.1.2008. godine bilo je 4.184.925,56 kn.
(“Narodne novine” br. 96/03) i članka 30. Statuta      Stanje novčanih sredstava na žiro-računu 
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko- Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 
posavske županije” br. 03/2006.), Općinsko vijeće 30.6.2008. godine iznosilo je 6.282.181,54 kn.
općine Gornja Vrba na svojoj  19.sjednici održanoj 19.      Stanje novčanih sredstava u blagajni iznosi  
kolovoza 2008. godine, donijelo je 3.354,18 kn.

O D L U K U
V.

o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za      Nenaplaćena potraživanja na dan 30. 6. 2008. 

2008. godinu godine iznose 2.935.424,14 kn, od čega se 868.710,47 
kn odnosi na potraživanja od prodaje državnog 
poljoprivrednog zemljišta.

OPĆI DIO

I. VI.

      U Proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju      Na dan 30. 6. 2008. ukupno nepodmirene 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. ostvareni su prihodi u dospjele obveze iznose 4.069,86 kn.
iznosu 5.240.584,00 kn.

VII.
II.

     Općina Gornja Vrba u izvještajnom razdoblju 
      Ukupni  rashodi utvrđeni prema pozicijama nije primala niti davala zajmove.
Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su  
3.141.117,00 kn.

VIII.

     Tekuća pričuva planirana  Proračunom za 
2008. godinu  korištena  je u iznosu 2.650,00 kn za 
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plaćanje donacija udrugama građana temeljem odluka općine Gornja Vrba zajedno s Usporednim pregledom 
Općinskog poglavarstva. planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i 

izdataka   bit će objavljen u “Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije”.

POSEBNI DIO
OPĆINSKO  VIJEĆE

IX. OPĆINE  GORNJA  VRBA

        Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o KLASA: 400-08/08-01/3
izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba sadrži URBROJ: 2178/28-02-08-1
rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske U  Gornjoj Vrbi,  19. 8. 2008.  godine
imovine izvršene po  programima, aktivnostima i 
projektima. Predsjednik

        Općinskog  vijeća
           Stanko  Jurić, v.r.

X.

        Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
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15. 6. Iskop novih kanala 16,00 kn/m+ PDV 
7. Izmuljenje postojećih kanala 12,00 kn/m+ 

PDV 
Cijene su izražene bez PDV-a, te uz ostale uvijete Na temelju članaka 31. Statuta općine Klakar 
ponude: i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje 
Rok izvođenja radova: se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u općini 
- prema dinamici radova koji odredi naručitelj Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova: županije“ br. 1/06. i 7/08.), Općinsko vijeće općine 
- jamstveni rok za kvalitetno izvedene radove  Klakar na svojoj 28. sjednici održanoj 5. lipnja 2008. 

2 godine godine donijelo je 

Uvjeti i način plaćanja: ODLUKU 
- 180 (sto osamdeset) dana od dana ispostave 

računa. o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje 
komunalnih djelatnosti - održavanje 

Članak 2. nerazvrstanih cesta i poljskih putova 
na temelju Ugovora 

Ugovor sa odabranim ponuditeljem sklapa se 
na rok od 4 (četiri) godine. 

Članak 1. 

Članak 3. Za najpovoljniju ponudu za održavanje 
nerazvrstanih cesta i poljskih putova izabire se ponuda 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja tvrtke „Prijevoz i građevinarstvo Rašić“, Ruščičkih 
i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-  žrtava 91, Ruščica po sljedećim jediničnim cijenama: 
posavske županije“. Red. br. Opis radova Jed. mjera/Jed. cijena 

1. Nabava, prijevoz i ugradnja kamenog 
OPĆINSKO VIJEĆE agregata po nerazvrstanim cestama i 
OPĆINE KLAKAR poljskim putovima 140,00 kn/mł+ PDV 

Klasa: 021-05/08-02/17 2. Krpanje rupa na asfaltnim zastorima 120,00 
Ur.br: 2178/07-02-08-1 kn/m2 + PDV 
Klakar, 5.lipnja 2008. 3. Čišćenje snijega u zimskim uvijetima 

250,00 kn/h + PDV 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 4. Održavanje bankina 11,00 kn/m+ PDV 

VIJEĆA, 5. Nasipanje poljskih puteva krečnjakom 80,00 
Stipo Martić ,v.r.kn/mł + PDV 

OPĆINA  KLAKAR
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16. II 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
Na temelju članka 31. Statuta općine Klakar objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. posavske županije“. 
1/06) Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 29. 
sjednici održanoj 23. lipnja 2008. godine donijelo je OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR 
O D L U K U 

Klasa: 021-05/08-02/18 
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Ur.br. 2178/07-02-08-1 

financijskih izvještaja i  poslovanja općine Klakar, 23.lipnja 2008. 
Klakar za 2007.godinu 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
VIJEĆA, 

I            Stipo Martić ,v.r.

Općinsko vijeće općine Klakar usvaja 
Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda 
Slavonski Brod o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja općine Klakar za 2007.godinu. 
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4. Članak  2.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Nova  Kapela  
Na  temelju  članka  8.  i  članka  35.  Zakona  za  potpisivanje  Ugovora  iz  članka  1.  ove  Odluke.

o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  
("Narodne  novine"  br.  33/01.)  i  članka  29.  Statuta  
općine  Nova  Kapela  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Članak  3.
posavske  županije"  17/2001),  Općinsko  vijeće  
općine  Nova  Kapela  na  16.  sjednici  održanoj  22. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
7. 2008.  godine,  donosi donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
ODLUKU

OPĆINSKO  VIJEĆE
o  davanju  suglasnosti  na  potpisivanje  Ugovora  OPĆINE  NOVA  KAPELA
o  suradnji  na  projektu  "Regionalni  vodovod  

Davor-Nova  Gradiška",  te  o  uređenju  Klasa  :  325-01/08-01/01
međusobnih  odnosa  glede  članstva  u  društvu  Urbroj:  2178/20-03-08-4

Regionalni  vodovod  Davor d.o.o. Nova  Kapela,  22. 7. 2008.

     Predsjednik
Članak  1. Općinskog  vijeća

 Branko  Brkić, v.r.
Općina  Nova  Kapela  daje  suglasnost  na  

potpisivanje  Ugovora  o  suradnji  na  projektu  
"Regionalni  vodovod  Davor-Nova  Gradiška",  te  o  
uređenju  međusobnih  odnosa  glede  članstva  u 
društvu  Regionalni  vodovod  Davor  d.o.o.

OPĆINA
NOVA  KAPELA
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5. Članak  2.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Nova  Kapela  
za  potpisivanje  Ugovora  iz  članka  1.  ove  Odluke.

o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  
("Narodne  novine"  br.  33/01.)  i  članka  29.  Statuta  
općine  Nova  Kapela  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Članak  3.
posavske  županije"  17/2001),  Općinsko  vijeće  
općine  Nova  Kapela  na  16.  sjednici  održanoj  22. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
7. 2008.  godine,  donosi donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
ODLUKU

OPĆINSKO  VIJEĆE
o  davanju  suglasnosti  na  potpisivanje  Ugovora  OPĆINE  NOVA  KAPELA

o  supsidijarnom  financiranju  za  potprojekt  
Regionalni  vodovod  Davor-Nova  Gradiška Klasa  :  325-01/08-01/01

Urbroj:  2178/20-03-08-5
Nova  Kapela,  22. 7. 2008.

Članak  1.
     Predsjednik

Općina  Nova  Kapela  daje  Suglasnost  na  Općinskog  vijeća
potpisivanje  Ugovora  o  supsidijarnom  financiranju   Branko  Brkić, v.r.
za  potprojekt  Regionalni  vodovod  Davor-Nova  
Gradiška.

Na  temelju  članka  8.  i  članka  35.  Zakona  
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30. Članak 2.

Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskoga 
Temeljem odredbi Zakona o arhivskom i registraturnog gradiva općine Oriovac obavlja 

gradivu i arhivima (NN 105/1997. i 64/2000.) te čl. 21. Državni arhiv u Slavonskom Brodu,  te se u tom 
Statuta općine Oriovac («Službeni vjesnik Brodsko- smislu obvezuju na suradnju sve osobe odgovorne i 
posavske  županije», br.13/01,  10/04 i 4/06), Vijeće zadužene za gradivo. 
općine Oriovac na 20. sjednici održanoj 24. 6. 
2008.godine donijelo je Za cjelokupno arhivsko i registraturno 

gradivo općine Oriovac odgovoran je načelnik općine 
P R A V I L N I K Oriovac.         

o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva 

I. OPĆE ODREDBE Članak 3.

Članak 1. Definicije pojmova za potrebe ovoga 
Pravilnika:

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

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

popis arhivskoga i registraturnog gradiva općine 
Oriovac s rokovima čuvanja, koji obuhvaća A r h i v s k i m  g r a d i v o m  s m a t r a  s e  
cjelokupno gradivo koje nastaje u poslovanju  općine dokumentacija nastala radom ili u posjedu općine 
Oriovac.      Oriovac, a od trajnog je značenja, bez obzira na mjesto 

i vrijeme nastanka, neovisno o obliku i tvarnom 
nosaču na kojem su sačuvani

OPĆINA  ORIOVAC
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Izlučivanje je postupak kojim se iz neke Članak 4.
cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđeni rok 
čuvanja istekao. Arhivsko i registraturno gradivo nastalo 

tijekom rada i poslovanja općine Oriovac                                
Konvencionalno gradivo je gradivo za čije predstavlja jednu cjelinu i u pravilu se ne može dijeliti.

iščitavanje nisu potrebni posebni uređaji.

Nekonvencionalno gradivo je ono za čije su II. OBVEZE STVARATELJA I                                                                                                                                                                                       
iščitavanje potrebni posebni uređaji. Ono može biti na IMATELJA JAVNOGA ARHIVSKOG I 
optičko-magnetskim medijima, na mikrofilmu ili na REGISTRATURNOG GRADIVA
CD-u.

Članak 5.
Odabiranje arhivskoga gradiva je postupak 

kojim se iz registraturnoga gradiva temeljem Općina Oriovac  kao stvaratelj i imatelj 
utvrđenih propisa odabire arhivsko gradivo za trajno javnoga arhivskog i registraturnog gradiva dužna  je:
čuvanje.

- savjesno ga čuvati u sređenom stanju i 
Odgovorna osoba za pismohranu je voditelj osiguravati od oštećenja do predaje navesti 

ustrojstvene jedinice (navesti koje ustrojstvene nadležni Arhiv,
jedinice!) u čijem je sastavu organizirana pismohrana, - dostavljati na zahtjev nadležnog Arhiva popis 
odnosno osoba na koju takove ovlasti prenese gradiva i javljati sve promjene u vezi s njim,
ravnatelj/direktor. - pribavljati mišljenje nadležnog Arhiva prije 

poduzimanja mjera koje se odnose na 
Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja je gradivo,

popis jedinica gradiva organiziran prema sadržajnim - redovito odabirati arhivsko gradivo iz 
cjelinama (poslovnim područjima) općine Oriovac, s registraturnog gradiva,
označenim rokovima čuvanja za svaku jedinicu - redovito periodički izlučivati gradivo kojemu 
popisa i postupkom s gradivom nakon isteka roka su istekli rokovi čuvanja, 
čuvanja. - omogući t i  ovlaštenim djelatnicima 

nadležnog Arhiva obavljanje stručnog 
Regis t ra turno gradivo jes t  c je l ina  nadzora nad čuvanjem gradiva,

dokumentacije nastale ili zaprimljene radom općine 
Oriovac.  Registraturno gradivo smatra se arhivskim Općina Oriovac  je također dužna izvijestiti 
gradivom u nastajanju. nadležni Arhiv o svakoj svojoj promjeni statusa i 

ustrojstva radi davanja mišljenja o postupanju s 
Tehnička jedinica gradiva je jedinica fizičke gradivom.

organizacije gradiva (svežanj, kutija, knjiga, fascikl, 
mapa, mikrofilmska rola, magnetska traka, CD,…)

III. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE
Zadužena osoba za pismohranu je osoba koja GRADIVA

neposredno obavlja poslove pismohrane. 
Članak 6.

Zbirna evidencija gradiva je popis jedinica 
cjelokupnoga gradiva u posjedu općine Oriovac, bez Konvencionalno i nekonvencionalno gradivo 
obzira na mjesto čuvanja, organiziran prema općine Oriovac  prikuplja se, zaprima, obrađuje, 
sadržajnim (dokumentacijskim) cjelinama.  evidentira, odabire i izlučuje, te osigurava od 

oštećenja, uništenja i zagubljenja u pismohrani.
Određene cjeline gradiva mogu se čuvati i 

obrađivati u drugoj ustrojstvenoj jedinici osim 
pismohrane ako je to potrebno radi poslovanja i ako je 
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tako utvrđeno ovim Pravilnikom ili posebnom gradivo nastalo (u tzv. priručnoj pismohrani), ono se 
odlukom. čuva najviše dvije godine od završetka predmeta. 
(navesti koje cjeline gradiva se čuvaju izvan Nakon toga roka gradivo se obvezno predaje u 
pismohrane i gdje: npr. računovodstvena pismohranu, osim u slučajevima iz članka 6. stavka 3. 
dokumentacija, određene službene i poslovne ovoga Pravilnika, u sređenom stanju, tehnički 
evidencije, pomoćna poslovna dokumentacija i sl.) opremljeno, te popisano.

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

koje je zadužen u pogledu sadržaja podataka, 
pravodobne obrade, te ukupnog stanja svakog 

Članak 7. predmeta kojim raspolaže.

U okviru uredovanja  pismohrane vodi se: Svaki zaposlenik koji je zadužen za gradivo 
do predaje u pismohranu, dužan ga je tijekom godine 

a) Arhivska knjiga, kao knjiga evidencije ulaska odlagati po utvrđenom planu koji odgovara naravi 
arhivskog i registraturnog gradiva u posla, te ga svrstavati u odgovarajuće arhivske 
pismohranu (obrazac 12 NN / Ulazna knjiga s jedinice. Na svaku arhivsku jedinicu, ispisuju se 
podacima….) sljedeći podaci: naziv institucije, ustrojstvena 

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

oblikovanim i označenim arhivskim jedinicama, te uz 
popis jedinica gradiva obuhvaćenog primopredajnim 

Članak 8. zapisnikom.

Prijepisi (preslici) Arhivske knjige i Zbirne Primopredajni zapisnik supotpisuju ovlašteni 
evidencije gradiva iz prethodnoga članka, dostavljaju zaposlenici koji predaju gradivo i odgovorna osoba za 
se nadležnom Arhivu redovito jednom godišnje. rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.

Primopredajni zapisnik izrađuje se u dva 
III/1   Konvencionalno gradivo primjerka, od kojih jedan čuva ustrojstvena jedinica 

koja predaje gradivo, a drugi odgovorna osoba za 
Članak 9. radpismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.

Riješeni predmeti i dovršeni spisi (dalje: Odgovorna osoba za rad pismohrane, 
gradivo) stavljaju se u za to određene omote, fascikle, odnosno zaposlenik u pismohrani, dužan je pregledati 
registratore, arhivske kutije, svežnjeve, uveze ili svo preuzeto gradivo i provjeriti točnost upisanih 
arhivske mape (fascikle s preklopom),… i sl. tehničke podataka.
arhivske jedinice. U ustrojstvenoj jedinici u kojoj je 
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Članak 11. strukturu zapisa; predviđeni način trajne pohrane 
zapisa (npr. čuvanje u izvornom formatu, konverzija u 

Po prijemu i obradi arhivskog i registraturnog drugi format, kopiranje na drugi medij i dr.); način 
gradiva na način propisan u odredbama ovoga (tehnologija) na koji će se osigurati pristup podacima 
Pravilnika, gradivo se raspoređuje na police, odnosno ako je predviđeno čuvanje izvan izvornog 
ormare, u odgovarajućim prostorijama pismohrane. hardverskog i softverskog okruženja; način predaje 

grad iva  a rh ivu  ( format  zap isa  i  medi j ,  
Arhivsko i registraturno gradivo u aplikacija/tehnologija za pristup podacima koja treba 

pismohrani razvrstava se prema sadržajnim omogućiti iskoristivost podataka nakon predaje, 
cjelinama,  vremenu nastanka, vrstama gradiva i dokumentacija o aplikaciji i strukturi zapisa, 
rokovima čuvanja. Nakon smještanja gradiva jednog dokumentacija o postupku pripreme za predaju).
godišta na police i u ormare, obavlja se numeriranje 
arhivskih jedinica.

Članak 14.

III/2 Nekonvencionalno gradivo Elektronički dokumenti i drugi elektronički 
zapisi arhiviraju se i čuvaju u najmanje dva primjerka. 

Članak 12. Barem jedan primjerak treba biti takav da je iz njega 
moguće obnoviti podatke i mogućnost njihova 

Dokumenti nastali ili zaprimljeni u pregledavanja i korištenja u slučaju gubitka ili 
elektroničkom obliku, baze podataka, elektroničke oštećenja podataka u računalnom sustavu u kojem se 
kopije dokumenata i drugi elektronički zapisi nastali u obavlja pohrana i obrada zapisa.
poslovanju čuvaju se na način koji ih osigurava od 
neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka Pri izradi arhivske kopije obvezno se u 
podataka, sukladno važećim standardima, te dobroj pisanom obliku utvrđuje predmet arhiviranja, format i 
praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava. struktura zapisa, vrijeme i odgovornost za izradu 

kopije, te da li se zapisi i dalje čuvaju u izvorišnom 
Za svaki računalni sustav, odnosno aplikaciju informacijskom sustavu ili brišu iz njega. 

koja se koristi za pohranu ili rad s elektroničkim 
dokumentima i drugim elektroničkim zapisima, Prije predaje arhivskih kopija na mjesto 
obvezno je odrediti osobu koja je odgovorna za zaštitu čuvanja obvezno se provjerava njihova cjelovitost, 
podataka, redovitu izradu sigurnosnih kopija i čitljivost i ispravnost.
arhiviranje podataka, te u pisanom obliku utvrditi 
postupak i učestalost izrade sigurnosnih kopija, te Arhivske se kopije predaju na mjesto čuvanja 
postupak obnove podataka u slučaju greške ili gubitka s programima, odnosno aplikacijama koje su potrebne 
podataka. za njihovo pregledavanje i korištenje, ili s podrobnim 

uputama o hardverskim i softverskim zahtjevima za 
Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove prikaz i korištenje i navodom o informacijskom 

podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i sustavu koji trenutno to omogućuje.
cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku.

Cjelovitost, čitljivost i ispravnost arhivskih 
kopija elektroničkih zapisa redovito se provjerava 

Članak 13. najmanje jedanput godišnje. Presnimavanje na novi 
medij vrši se najmanje svake pete godine, a obvezno 

Kod uvođenja ili izmjena aplikacije, baze ako su prilikom provjere uočene pogreške ili ako je 
podataka ili formata zapisa, obvezno je u pisanom primjerak arhivske kopije nečitljiv, oštećen ili 
obliku opisati: svrhu, opseg i način korištenja izgubljen.
aplikacije; minimalne hardverske i softverske 
zahtjeve; mjere zaštite zapisa od neovlaštenoga 
pristupa, mijenjanja i gubitka podataka; format i 
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IV. KORIŠTENJE GRADIVA Članak 18.

Članak 15. Krajem svake godine, odnosno prije 
godišnjega ulaganja novog gradiva u pismohranu, vrši 

Korištenje gradiva odobrava osoba se  provjera je li tijekom godine posuđeno gradivo 
odgovorna za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u vraćeno u pismohranu. Nadzor obavlja odgovorna 
pismohrani. osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u 

pismohrani.
Arhivsko i registraturno gradivo može se 

koristiti u prostorijama pismohrane samo i jedino uz Utvrdi li se da posuđeno gradivo nije vraćeno, 
nazočnost odgovorne osobe za rad pismohrane, odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno 
odnosno zaposlenika zaduženog za pismohranu. zaposlenik u pismohrani, traže povrat gradiva. 

Korištenje se ostvaruje neposrednim uvidom Korisnik gradiva pismeno potvrđuje, uz 
u traženo gradivo, izdavanjem preslika ili izdavanjem supotpis odgovorne osobe ustrojstvene jedinice, 
originala. ukoliko mu zaduženo gradivo treba i u sljedećoj 

godini.
Originalno arhivsko i registraturno gradivo 

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

Članak 19.

Članak 16. Redovito, a najkasnije 5 godina od 
posljednjega provedenog postupka, obavlja se 

Osoba koja je preuzela gradivo na korištenje, odabiranje arhivskoga i izlučivanje onog dijela 
dužna je isto vratiti u roku naznačenom u reversu. registraturnoga gradiva kojem je prema utvrđenim 

propisima prošao rok čuvanja, kako bi se u pismohrani 
Revers se izdaje u tri primjerka. Jedan pravovremeno oslobodio prostor za prirast novog 

primjerak potvrde (reversa) ostavlja se na mjestu gdje gradiva.
je gradivo izdvojeno, drugi primjerak uzima 
odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno Odabiranje arhivskoga i izlučivanje 
zaposlenik u pismohrani, a treći primjerak dobiva registraturnoga gradiva općine Oriovac obavlja se 
zaposlenik, odnosno korisnik gradiva. Poslije samo ukoliko je gradivo sređeno i popisano sukladno 
korištenja gradivo se obavezno vraća na mjesto odakle članku 7. st. 2., te člancima 11. i 14. ovoga Pravilnika.
je i uzeto, a revers se poništava.

Odabiranje arhivskoga i izlučivanje 
registraturnoga gradiva obavlja se temeljem 

Članak 17. Pravilnika o vrednovanju, te postupku odabiranja i 
izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/2002.) kao i 

Izdavanje arhivskoga i registraturnog gradiva Posebnoga popisa iz čl.1. st.2. ovoga Pravilnika, na 
za vanjske korisnike, koji temeljem zakona i propisa kojega suglasnost daje nadležni Arhiv.
imaju pravo uvida u informacije sadržane u gradivu, 
obavlja se temeljem pismene zamolbe tražitelja.

Članak 20.
Korištenje gradiva može se uskratiti u 

slučajevima koje propisuje čl. 8 Zakona o pravu na Rokovi čuvanja navedeni u popisu iz čl.1. 
pristup informacijama (NN  172/03). st.2. ovoga Pravilnika počinju teći:
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Nadležni Arhiv izdaje rješenje kojim može −kod uredskih knjiga i evidencija - od kraja 
predloženo gradivo za izlučivanje u cijelosti odobriti, godine posljednjega upisa,
ili djelomično ili u cijelosti odbiti.−kod vođenja postupaka - od kraja godine u 

kojoj je postupak dovršen,

−kod rješenja, dozvola, odobrenja, potvrda s 
Članak 24.ograničenim trajanjem - od kraja godine u 

kojoj su rješenja, dozvole ili odobrenja 
Po primitku rješenja o odobrenju izlučivanja prestali vrijediti  ili  su se prestali 

iz prethodnoga članka, odgovorna osoba donosi primjenjivati,
odluku o izlučivanju kojom se utvrđuje način −kod računovodstvene i knjigovodstvene 
uništavanja dotičnoga gradiva.

dokumentacije - od dana prihvaćanja 
završnog računa za godinu na koju se ta 

O postupku uništavanja izlučenoga gradiva 
dokumentacija odnosi,

sastavlja se zapisnik, kojega se jedan primjerak −kod personalnih listova - od godine osnutka 
dostavlja nadležnom Arhivu. 

personalnog lista,

−kod ostalog gradiva - od kraja godine u kojoj 
je gradivo nastalo. Članak 25.

Ukoliko gradivo sadrži povjerljive podatke, 
Članak 21. uništavanje se obvezno provodi na način da podaci ne 

budu dostupni osobama koje nemaju pravo uvida u 
Postupak za izlučivanje registraturnoga njih. 

gradiva pokreće odgovorna osoba općine Oriovac.    

Popis gradiva za izlučivanje treba sadržavati Članak 26.
naziv stvaratelja gradiva, ustrojstvenu jedinicu u kojoj 
je gradivo nastalo, jasan i točan naziv vrste gradiva Izlučivanje registraturnoga gradiva bilježi se 
koje će se izlučivati, starost gradiva (vrijeme u Arhivskoj knjizi, odnosno u Zbirnoj evidenciji 
nastanka) i količinu izraženu brojem svežnjeva, gradiva u pismohrani, s naznakom broja i datuma 
registratora, knjiga i sl.. rješenja nadležnog Arhiva o odobrenju izlučivanja. 

Za svaku vrstu gradiva ukratko se obrazlaže 
zašto se predlaže za izlučivanje i uništenje (npr. VI. PREDAJA GRADIVA NADLEŽNOM 
istekao rok čuvanja sukladno popisu iz čl.1 st. 2, ARHIVU
nepotrebno za daljnje poslovanje, statistički obrađeno 
i sl.) Članak 27.

Arhivsko gradivo općine Oriovac  predaje se 
Članak 22. nadležnom Arhivu temeljem Zakona o arhivskom 

gradivu i arhivima (NN 105/1997.), i Pravilnika o 
Prema potrebi, u pripremi izlučivanja može predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/2002.).

sudjelovati i stručni djelatnik nadležnog Arhiva.

Arhivsko gradivo predaje se nadležnom 
Arhivu u roku koji u pravilu ne može biti dulji od 30 

Članak 23. godina od njegova nastanka. Gradivo se može predati i 
prije isteka toga roka, ako se o tome sporazume imatelj 

Popis gradiva predloženog za izlučivanje, te i nadležni Arhiv, ili ako je to nužno radi zaštite 
potpisan od odgovorne osobe općine Oriovac gradiva. 
dostavlja se nadležnom Arhivu. 
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Arhivsko gradivo općine Oriovac  predaje se nadležnom Arhivu,
tek nakon provedenoga odabiranja i izlučivanja, u −izdavanje gradiva na korištenje, te vođenje 
izvorniku, sređeno i tehnički opremljeno, označeno, evidencija o tome.
popisano i cjelovito za određeno vremensko 
razdoblje.

Članak 31.
O predaji arhivskog gradiva općine Oriovac  

nadležnom Arhivu sastavlja se Zapisnik čiji je Zaposlenik u pismohrani dužan je u svome 
sastavni dio popis predanoga gradiva. radu pridržavati se etičkog kodeksa arhivista, a 

posebice: 

VII. ZAPOSLENICI VEZANI UZ RAD −čuvati integritet gradiva i na taj način pružati 
PISMOHRANE jamstvo da ono predstavlja trajno i pouzdano 

svjedočanstvo prošlosti,
Članak 28. −dokumentirati svoje postupke pri obradi 

gradiva i opravdati ih,
Općina Oriovac je dužna imati odgovornu −poštivati slobodu pristupa informacijama i 

osobu za rad pismohrane, te zaduženog zaposlenika s 
propise u svezi s povjerljivošću podataka i 

punim ili djelomičnim radnim vremenom u 
zaštitom privatnosti, i postupati unutar 

pismohrani.
granica zakonskih propisa koji su na snazi,

−osobito povjerenje koje mu je povjereno 
koristiti na dobro sviju i ne služiti se svojim 

Članak 29.
položajem za vlastitu ili bilo čiju 
neopravdanu korist,

Zaposlenik u pismohrani mora imati 
−nastojati postići najbolju stručnu razinu najmanje srednju stručnu spremu, kao i položen 

sustavno i stalno obnavljajući svoje znanje s stručni ispit za djelatnika u pismohrani, sukladno 
područja arhivistike i dijeliti s drugima Pravilniku o polaganju ispita o stručnoj 
rezultate svojih istraživanja i iskustava.osposobljenosti radnika za zadatke i poslove zaštite 

arhivske i registraturne građe izvan arhiva (NN 
17/1987.).

Članak 32.

Ukoliko zaposlenik iz st. 1. ovoga članka 
Prilikom raspoređivanja na druge poslove ili nema položen stručni ispit, dužan ga je položiti u roku 

raskida radnog odnosa odgovorna osoba za rad 1 godine od dana stupanja na ovaj posao.
pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani, dužni 
su izvršiti primopredaju arhivskoga i registraturnog 
gradiva s osobom koja preuzima pismohranu.Članak 30.

Zaposlenik u pismohrani obavlja sljedeće 
VIII   PROSTOR PISMOHRANE poslove:

Članak 33.−sređivanje i popisivanje gradiva, 

−osiguranje materijalno-fizičke zaštite 
Općina Oriovac je dužna osigurati primjeren 

gradiva,
prostor i opremu za smještaj i zaštitu arhivskoga i 

−odabiranje arhivskoga gradiva, registraturnog gradiva.
−izlučivanje registraturnog gradiva kojem su 

prošli rokovi čuvanja, Materijalna (fizičko-tehnička) zaštita 
−priprema predaje arhivskoga gradiva arhivskoga i registraturnog gradiva obuhvaća fizičko-
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tehničku zaštitu od oštećenja, uništenja ili nestanka. odgovornoj osobi za rad pismohrane, odnosno 
zaposleniku u pismohrani.

Materijalna zaštita osigurava se:
Brigu o uređenju pismohrane, te nadzor nad 

radom u pismohrani provodi odgovorna osoba −obveznim zaključavanjem prostorija 
ustrojstvene jedinice u kojoj se nalazi pismohrana. pismohrane, zatvaranjem prozora i  

isključivanjem strujnoga toka kada se u 
spremištu ne radi

IX. ZAVRŠNE ODREDBE−redovitim čišćenjem i otprašivanjem 
spremišta i odloženoga gradiva, te 

Članak 37.prozračivanjem prostorija

−održavanjem odgovarajuće temperature (12-
Odgovorne osobe za cjelokupno arhivsko i 18 °C) i vlažnosti (50-70%)

registraturno gradivo nastalo tijekom poslovanja −redovitim otklanjanjem nedostataka koji bi 
općine Oriovac i njegovih prednika obvezne su 

mogli dovesti do oštećenja gradiva
postupati u skladu s odredbama Zakona o arhivskom 
gradivu i arhivima, te odredbama ovog Pravilnika.

Članak 34.

Članak 38.
Odgovarajućim prostorom za pohranu 

arhivskoga i registraturnog gradiva općine Oriovac 
Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se 

smatraju se prostorije koje su suhe, prozračne, 
na način i po postupku utvrđenim za njegovo 

osigurane od požara i krađe, udaljene od mjesta 
donošenje.

otvorenog plamena i od prostorija u kojima se čuvaju 
lako zapaljive tvari, bez vodovodnih, kanalizacijskih, 
plinskih i električnih instalacija, te razvodnih vodova i 

Članak 39.
uređaja centralnog grijanja bez odgovarajuće zaštite, 
uključujući i zaštitu od nadolaska nadzemnih i 

Za sva pitanja koja nisu navedena ovim 
podzemnih voda.

Pravilnikom primjenjuje se Zakon o arhivskom 
Sve instalacije moraju uvijek biti ispravne i 

gradivu i arhivima, njegovi podzakonski akti, kao i 
pod nadzorom.

drugi zakonski propisi kojima se pobliže utvrđuje 
U prostorijama pismohrane strogo je 

rukovanje i rokovi čuvanja arhivskoga i registraturnog 
zabranjeno pušenje.

gradiva. 

Članak 35.
Članak 40.

Prostorije pismohrane moraju imati 
Poseban popis arhivskoga i registraturnog 

odgovarajući inventar kao što su police, ormari, 
gradiva općine Oriovac primjenjuje se po pribavljenoj 

stalaže, ljestve, stol, dobro osvjetljenje i dr..
suglasnosti nadležnog Arhiva.

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

Članak 41.
odgovarajućim brojem protupožarnih aparata na prah.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
ishođenja suglasnosti Državnog arhiva.

Članak 36.

Pristup u pismohranu dozvoljen je samo 
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Članak 42. urudžbenog zapisnika, upisnika predmeta 
(upravnog postupka) i popisa, u planu 

Ovaj Pravilnik, nakon ishođenja suglasnosti arhivskih znakova  trajno
iz prethodnog članka ovog Pravilnika, objavit će se u 1.8. Informacije, analize i uputstva  u svezi s 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije". primjenom zakonskih propisa  trajno
                                       1.9. Tehnička dokumentacija  projekti zgrada  
Klasa: 022-01/08-01/29 trajno
Urbroj: 2178/10-01-08-1 1.10. Evidencija štambilja, pečata i žigova  trajno
Oriovac,  24. 6. 2008.godine. 1.11. Okružnice i uputstva  o postupcima u radu, 

dostavljeno od nadležnih organa  trajno
                                          PREDSJEDNIK VIJEĆA           1  . 1  2 . Dokumentacija vezana uz nadzor nad 
                                 OPĆINE ORIOVAC provođenjem Zakona o općem upravnom 
                                  Jadranko Mličević,v.r.                          p  o  s  t u  p  k  u    - trajno           

1.13. Spisi o popravcima zgrada  10 godina
1.14. Spisi o nabavi i popravcima opreme i 

inventara  10 godina
1.15. Rješenja o rashodovanju opreme i inventara  

10 godina
1.16. Spisi u svezi s licitacijama i prikupljanju 

POSEBNA LISTA REGISTRATURNOG pismenih ponuda  5 godina
GRADIVA OPĆINE ORIOVAC 1.17. Dopisi u svezi s nabavama, radovima i 

S ROKOVIMA ČUVANJA  uslugama  5 godina
1.18. Manje važno dopisivanje (obavještajnog) 

informativnog i urgentnog karaktera  5 
1. OPĆI  POSLOVI godina

1.19. M a n j e  v a ž n e  p r e p i s k e  o  o p ć i m ,  
1.1. Urudžbeni zapisnik, upisnici i druge knjige organizacijskim i stručnim pitanjima s 

koje imaju karakter urudžbenog zapisnika  drugim ustanovama, stručnim i drugim 
trajno organizacijama  5 godina

1.2. Kazalo, imenici i registri koji se vode uz  1.20. Dopisi u unutarnjem dopisivanju  3 godine
urudžbeni zapisnik i upisnik  trajno 1.21. Periodični izvještaji i planovi rada pojedinih 

1.3. Arhivska knjiga, zapisnici o škartiranju, radnika  3 godine
popis gradiva koje se trajno čuva, zapisnici o 1.22. Tipizirani podnesci, zamolbe, urgencije, 
p reuz iman ju  g rad iva ,  zap i sn ic i  o  reklamacije stranaka, pozivi, obavijesti 
primopredaji gradiva, zapisnici o predaji opomene, informacije općeg karaktera  3 
gradiva nadležnom arhivu u tiskanom obliku i godine
diskete  trajno 1.23. Koncepti (kopije) potvrda, uvjerenja i ostalih 

1.4. Dostavna knjiga, knjiga za poštu i druge izvoda s ograničenom važnošću na osnovi 
pomoćne uredske knjige  5 godina stalnih evidencija i molbe kojima se traži 

1.5. Izvještaji o radu i programi rada za Općinsko izdavanje takvih dokumenta  3 godine
vijeće i Općinsko poglavarstvo, zapisnici sa 1.24. Rješenja o administrativnim zabranama, 
sjednica  Vijeća, Poglavarstva, komisija, honorarima, imenovanjima privremenih 
odbora i slično, te odluke, rješenja, preporuke komisija i druga tipizirana beznačajna 
i zaključci Vijeća, Poglavarstva i komisija  rješenja, ukoliko nisu sastavni dio predmeta  
trajno 5 godina

1.6. Samoupravni opći akti organa (statuti, 1.25. Statistički izvještaji  trajno
pravilnici i drugi opći akti organa općine)  1.26. Foto-dokumentacija, snimljeni materijali  
trajno trajno

1.7. Rješenja o utvrđivanju oznaka unutrašnjih 1.27. Diskete i CD-i  trajno
organizacijskih jedinica o vođenju 
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2. PERSONALNI POSLOVI 3. URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, 
KOMUNALNI I STAMBENI POSLOVI

2.1. Odluke  i rješenja o zasnivanju radnog odnosa 
i imenovanjima  trajno 3.1. Razvojni provedbeni urbanistički planovi i dr. 

2.2. Rješenja o rasporedu radnika na radna mjesta  s pratećom dokumentacijom  trajno
trajno 3.2. Urbanistički uvjeti uređenja prostora  trajno

2.3. Rješenja o prestanku radnog odnosa  trajno 3.3. Studije, projekti, planovi i programi  trajno
2.4. Prijava za polaganje stručnog ispita i 3.4. Suglasnosti za izdavanje građevinskih 

dopisivanje u svezi s tim  5 godina dozvola  10 godina
2.5. Rješenja i drugi spisi o dopustima, 3.5. Suglasnosti za izdavanje lokacijskih dozvola  

bolovanjima i drugim odsustvovanjima s 10 godina
rada, te zamjene na radu u takvim 3.6. Rješenja o prekopima javnih površina  5 
slučajevima (ukoliko nisu dio novčane godina
dokumentacije  3 godine 3.7. Rješenja o utvrđivanju visine komunalne 

2.6. Rješenja o stavljanju na raspolaganje  trajno naknade, naknade za održavanje grobnih 
2.7. Dokumentacija o raspisivanju i provođenju polja, komunalnog doprinosa  6 godina

natječaja za popunjenje radnih mjesta  5 3.8. Rješenja o imenovanju trgova, ulica, naselja i 
godina sl.  trajno

2.8. Evidencija o prijavama radnika socijalnom 
osiguranju  trajno

2.9. Evidencija o odsustvovanju radnika s posla  3 4. IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI
godine

2.10. Ugovori o obavljanju povremenih i 4.1. Rješenja o prodaji građevinskog zemljišta (s 
privremenih poslova  trajno dokumentacijom)  trajno

2.11. Zapisnici o primopredaji dužnosti i poslova 4.2. O d l u k a  o  z a m j e n i  z e m l j i š t a  s  
među radnicima (ako ne sadrže popise dokumentacijom  trajno
imovine)  10 godina 4.3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju 

2.12. Dokumentacija o pokretanju i vođenju i nekretnina  trajno
završetku disciplinskog postupka za naknadu 4.4. Rješenje o odricanju prava vlasništva na 
štete  5 godina nekretninama u korist općine  trajno

2.13. Matična knjiga zaposlenih  trajno 4.5. Ugovor o zakupu zemljišta u vlasništvu 
2.14. Zahtjev za mirovinu (cijeli predmet)  trajno općine  trajno
2.15. Personalni listovi  dosjei s personalnim 4.6. Rješenja o priznavanju prava vlasništva na 

prilozima i podacima  trajno temelju ranije donijetih akata  trajno
2.16. Evidencija o izrečenim mjerama zbog 4.7. Kupoprodajni i darovni ugovori i ugovori o 

povrede radne dužnosti  trajno zamjeni nekretnina  trajno
2.17. Prijave nesreće na poslu  trajno 4.8. Evidencije kupoprodajnih, darovnih ugovora 
2.18. Mjesečni  izvještaj i  o  bolovanju s  i ugovora o zamjeni nekretnina  trajno

pripadajućom dokumentacijom  5 godina 4.9. Zapisnici o procjeni nekretnina  10 godina
2.19. Prigovori, tužbe i žalbe radnika, ostala 4.10. Sudski, upravni i drugi predmeti  trajno

dokumentacija (osim konačnih rješenja i 
odluka u svezi s ostvarivanjem prava radnika 
iz radnog odnosa)  5 godina 5. FINANCIJSKI POSLOVI

2.20. Rješenja i dokumentacija o vođenju 
disciplinskog postupka lakša povreda  5 5.1. Proračun  trajno
godina 5.2. Odluka o izvršenju Proračuna  trajno

5.3. Završni račun Proračuna  trajno
5.4. Izvještaj o izvršenju Proračuna  trajno
5.5. Tromjesečni financijski Planovi proračuna  7 

godina
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5.6. Zahtjevi korisnika o dodjeli sredstava iz 7. ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA, 
proračuna  3 godine TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA 

5.7. Prijedlog i nacrt Proračuna  1 godina ZAŠTITA
5.8. Prijedlog završnog računa Proračuna  1 

godina 7.1. Analiza stanja u oblasti predškolskog odgoja  
trajno

7.2. Analiza stanja u oblasti osnovnog školstva  
6. KNJIGPOVODSTVENO-FINANCIJSKA I trajno

DRUGA DOKUMENTACIJA 7.3. Analiza stanja u oblasti kulture i tehničke 
kulture  trajno

6.1. Glavna knjiga  11 godina 7.4. Analiza stanja u oblasti turizma  trajno
6.2. Konačni obračun plaća  trajno 7.5. Analiza stanja u oblasti zdravstvene i 
6.3. Dnevnik knjiženja  11 godina socijalne zaštite  trajno
6.4. Knjiga ulaznih i izlaznih računa  7 godina 7.6. Povremeni izvještaji i informacije  10 godina
6.5. Knjiga osnovnih sredstava  trajno 7.7. Rješenja o odobrenjima socijalnih pomoći  
6.6. Blagajnički izvještaj  7 godina trajno
6.7. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih se 

vrši knjiženje  11 godina
6.8. Izvodi FINE  11 godina
6.9. Ugovori o djelu za izvršavanje manjih radova  8. GRADIVO POHRANJENO NA

5 godina  NEKONVECIONALNIM MEDIJIMA
6.10. Putni računi  7 godina
6.11. Knjiga putnih računa  7 godina    Određena građa, pretežito vezana za 
6.12. Elaborat o popisu sredstava  trajno računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje, može 
6.13. Sudske administrativne zabrane  10 godina se sačuvati pohranjena na nekonvencionalnim 
6.14. Rješenje o plaćanju raznih poreza i doprinosa  medijima (compact discovima ili mikrofilmirana).

10 godina
6.15. Inventurne liste  10 godina 8.1. Proračun i Odluka o izvršavanju Proračuna, te 
6.16. Pomoćne knjige evidencije komunalne završni računi  trajno

naknade, komunalnog doprinosa i ostalih 8.2. Ostale računovodstvene i knjigovodstvene 
primanja općine  6 godina evidencije pohranjene na nekonvencionalnim  

medijima - trajno 
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22. Odluke prema članku 12. i 13. Ugovora o koncesiji, te 
obavijesti Ureda državne uprave u Brodsko-
posavskoj županiji ,Služba za gospodarstvo, Odsjek 

Na temelju članka 26.Statuta općine Sikirevci za obrtništvo Klasa: UP/I-311-08/08-03/10; 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” Urbroj:2178-01-02-02/2-08-4 od 17.7.2008.godine o 
br.3/06.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj  prestanku obrta zbog ne ispunjavanja uvjeta 
27.sjednici održanoj 19.kolovoza 2008.godine, propisanih Zakonom o obrtu, predmetni obrt je 
donijelo je: odjavljen s danom 13.3.2008.godine.  

ODLUKU
o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje III.

dimnjačarskih poslova na području 
općine Sikirevci Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije» .

I
OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće općine Sikirevci donijelo je OPĆINE SIKIREVCI
Odluku o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području općine Sikirevci  Klasa:021-05/08-02/20
Klasa:023-05/04-01/8; Urbroj:2178/26-01-04-01 od Urbroj:2178/26-02-08-1
29.11.2004.godine  s dimnjačarskim obrtom «Negro» Sikirevci,19.8.2008.god.
  vlasnik Zoran Pavletić , Malino, Ante Starčevića 29.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

II Mijo Živić,v.r.

Ugovor se raskida s izrečenim u čl.1. ove 

OPĆINA  SIKIREVCI
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23. djelatnosti (Izvod iz sudskog registra ili 
obrtnicu)

- BON 1 i BON 2 za pravne osobe ili BON 2 za 
Na temelju članka 11. st.3. Zakona o fizičke osobe ne starije od trideset dana

komunalnom gospodarstvu («NN» br. 26/03- - Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima 
pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 39.Statuta ne starije od 30 dana (Porezna uprava)
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko- - Cijenu usluga za domaćinstvo i tvrtke i način 
posavske županije”br.3/06.), Općinsko poglavarstvo naplate usluge
općine Sikirevci na svojoj  22.sjednici održanoj - Ponuđenu visinu naknade za dodijeljenu 
19.kolovoza 2008.godine, donijelo je: koncesiju

- Reference (oprema, broj i struktura 
ODLUKU zaposlenih, dosadašnji poslovi)

- Rok važenja ponude.
o objavi javnog natječaja za dodjelu koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

općine Sikirevci Članak 5.

Postupak otvaranja ponuda provodi 
Članak 1. Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave-

Poglavarstvo. Radu Povjerenstva mogu prisustvovati 
Objavljuje se natječaj radi dodjele koncesije ovlašteni predstavnici ponuditelja.

za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Na temelju pristiglih ponuda Povjerenstvo će 
općine Sikirevci. donijeti zaključak o prijedlogu Odluke o davanju 

koncesije.
Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko 

Članak 2. vijeće općine Sikirevci na temelju sljedećih kriterija:
a) povoljnosti ponude (najviša naknada za 

Korisnici koncesije mogu biti fizičke ili koncesiju, najniža cijena za pruženu uslugu)
pravne osobe s registriranom djelatnošću koje b) sposobnost za ostvarivanje koncesije (bolja 
obavljaju sljedeće uvjete: oprema, poslovni prostor, broj zaposlenih)
- da su organizacijski sposobni obavljati c) poslovni ugled podnositelja ponude (broj 

poslove iz članka 1. ove Odluke, zaključenih ugovora za djelatnost za koju se 
- da su sposobni provoditi nadzor, fakturiranje daje koncesija).

i naplatu svojih usluga.  
Davatelj koncesije zadržava pravo da bez 

obrazloženja prihvati ili odbije svaku ponudu ili 
Članak 3. poništi javni natječaj prije donošenja odluke o dodjeli 

koncesije, bez posebne odgovornosti prema 
Koncesija se dodjeljuje na rok od pet godina, ponuditeljima.

a početna visina godišnje naknade za dodijeljenu 
koncesiju iznosi 5% od ukupno ostvarenih prihoda u 
tijeku godine. Članak 6.

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana 
Članak 4. objave u «Posavskoj Hrvatskoj».

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenom 
Ponuda mora sadržavati: omotu na adresu:

- Naziv, točnu daresu i matični broj OPĆINA SIKIREVCI, Sikirevci, Ul.Ljudevita Gaja 
ponuditelja, br.12., 35224 SIKIREVCI, «za koncesiju»-

- Dokaz o registraciji za obavljanje komunalne dimnjačarski poslovi.
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Članak 7. RASHODI      525.437,00 kn
RASHODI ZA  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja NEFINANCIJSKU IMOVINE   1.372.461,00  kn
i objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-                                                                                                                       
posavske županije».   1.904.523,00 kn

RAZLIKA  VIŠAK/                       -764.589,00 kn
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

OPĆINE SIKIREVCI B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
 PREDHODNIH GODINA

Klasa:022-05/08-02/43
Urbroj:2178/26-03-08-1 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH 
Sikirevci,19.08.2008.god. GODINA  -167.219,00 KN

Predsjednik C. RAČUN 
Općinskog poglavarstva: ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Stjepan Lešić,v.r.
PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I 
ZADUŽIVANJA 0,00 kn
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
 OTPLATU ZAJMOVA           6.625,00 kn
NETOZADUŽIVANJE/

24. FINANCIRANJE        6.625,00 kn

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA 
Na temelju članka 124. stavak 1. - 4. Zakona o I Z   P R E D H O D N I H  G O D I N A +  N E T O  

proračunu (“Narodne novine”br.96/03.,) i članka 26. ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE  - 938.433,00kn
Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije”br.3/06.), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci je na 27. sjednici održanoj  19. kolovoza Članak 2.
2008.godine, donosi i prihvaća :

Ostavrenje Proračuna općine Sikirevci za 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ razdoblje od  1.siječnja do 30.lipnja 2008.godine bilo 

je kako slijedi.
o izvršenju Proračuna općine Sikirevci za Ukupni prihodi i primici ostvareni su u  svoti 

2008.godinu od 1.133.309,00  kune što predstavlja 74% 
polugodišnjeg plana od 1.522.900,00 kn.

Članak 1. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 
1.904.523,00 kn kuna što predstavlja 125,1%  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna polugodišnjeg plana od 1.522.900,00kn.
općine Sikirevci za 2008.godinu sastoji se od: Razlika između ostvarenih prihoda i 

izvršenih rashoda Proračuna općine Sikirevci za prvo 
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA polugodište 2008.godine u iznosu od 764.589,00 kuna 

predstavlja manjak prihoda nad rashodima.
PRIHODI 132.095,00 kn                            Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim 
PRIHODI OD PRODAJE izdacima Proračuna općine Sikirevci za razdolje od 1. 
NEFINANCIJSKE IMOVINE     1.214,00 kn siječnja do 30. lipnja 2008.godine po vrstama prihoda 

 1.133.309,00 kn i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, te po 
ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji sastavni je 
dio ovog obračuna Proračuna.
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Članak  4. Klasa: 400-04/08-01/2
Urbroj: 2178/26-02-08-2

Ovaj polugodišnji obračun Proračuna općine Sikirevci,: 19.kolovoza 2008.god.
Sikirevci za 2008.godinu stupa na snagu danom 
donošenja i bit će objavljen  u «Službenom vjesniku Predsjednik
Brodsko-posavske županije». Općinskog vijeća:

Mijo Živić,v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
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10. III

Razlika  između  ostvarenih  prihoda  i  
Temeljem  članka  73.  Zakona  o  primitaka  i  izvršenih  rashoda  i  izdataka  daje  nam  

financiranju  jedinica  lokalne  i  područne  manjak  prihoda:
(regionalne)  samouprave  (NN  59/01)  i  članka  128.  
Zakona  o  proračunu  (NN  96/03),  Općinsko  vijeće  Ostvareni  prihodi  i  
općine  Slavonski  Šamac  je  na  26.  sjednici  primici 1-6-08.g. 1.245.772,19 kn
održanoj  19.  srpnja  2008. g.  donijelo  Izvršeni  rashodi  i  izdaci

1-6-08.g. 1.303.445,06 kn
POLUGODIŠNJI  OBRAČUN Maanjak  prihoda 2008.g.      57.672,87 kn

Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  za  Ukupni  manjak  prihoda  i  primitaka  iznosi:
razdoblje  od  1.1.2008.  do  30.6.2008.  godine

Manjak  prihoda
preneseni  iz  2007.g.    30.339,08 kn

OPĆI  DIO Manjak  prihoda
2008.g. godine    57.672,87 kn

I
Ukupni  manjak  prihoda  2008.g.   88.011,95 kn

Polugodišnjim  obračunom  Proračuna  
općine  Slavonski  Šamac  za  razdoblje  1.1.-
30.6.2008.  godinu  utvrđeni  su  ostvareni  prihodi  i  IV
primici  u  iznosu  od  1.245.772,19 kn.

Stanje  žiro-računa  na  dan  1.1.2008.  
godine  bilo  je  112.008,81 kn,  a  na  dan  30.6.2008.  

II godine  59.312,81 kn.
Stanje  blagajne  na  dan  1.1.2008.g.  bilo  je  

Rashodi  i  izdaci  utvrđeni  po  pozicijama  0,00 kn,  a  na  dan  30.6.2008. g.  486,00 kn.
Proračuna  za  razdoblje  1.1.-30.6.2008.  godinu  
izvršeni  su  u  ukupnom  iznosu  od  1.303.445,06 kn.

V

Potraživanja  za  dane  zajmove  (Žene  i  
mladi")  na  dan  30.6.2008.g.  bila  su  491.570,63 kn.

OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC
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VI.
POSEBNI  DIO

Stanje  potraživanja  na  dan  30.6.2008.  
godine: X.

- potraživanja  za  općinske  poreze  (tvrtka,  Posebni  dio  Proračuna  općine  Slavonski  
reklame,  porez  na  potrošnju) Šamac  sadrži  rashode  izvršene  po  korisnicima  i  

497.460,66 kn nositeljima  sredstava  po  osnovnim  i  potanjim  
namjenama.

- potraž.  za  prihode  od  imovine  (zakup  
zemlje,  uporaba  cesta  i  sl.)

214.799,18 kn XI.

- potraž.  za  komun.  naknade  i  doprinose,  Godišnji  obračun  Proračuna,  zajedno  s  
groblja usporednim  pregledom  planiranih  i  ostvarenih  

   869.363,64 kn prihoda  i  primitaka,  te  rashoda  i  izdataka  bit  će  
UKUPNO: 1.581.623,48 kn objavljen  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije".

VII. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Stanje  nepodmirenih  obveza  prema  
dobavljačima  na  dan  30.6.2008. g.  bilo  je  Klasa  :  021-05/08-02/12
175.887,03 kn. Urbroj:  2178/09-02-08-1

Slav. Šamac,  19.  srpnja  2008. g.

VIII.            Predsjednik
      Općinskog  vijeća

Nepredviđeni  rashodi  do  visine  Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
proarčunske  pričuve  u  planiranom  iznosu  od  
10.000,00 kn,  za  2008.g.,  nisu  izvršeni.

IX.

Izvršenje  Proračuna  po  proračunskim  
stavkama  vidljivo  je  iz  priloženih  podataka  
Rekapitulacije  usporednog  pregleda  planiranih  i  
ostvarenih  prihoda  i  primitaka,  te  rashoda  i  
izdataka  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac,  za  
razdoblje  1.1.-30.6.2008.  godinu.
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11. Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo 
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima Općinskog vijeća općine Stara Gradiška koje se 

mladih („Narodne novine“ br. 23/07) i članka 26. osniva u u cilju uključivanja mladih u javni život 
Statuta općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška.
Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 4/03 i 3/06), Mladi u smislu ove Odluke, su osobe s 
Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na   prebivalištem na području općine Stara Gradiška, u 
20.sjednici održanoj 21.srpnja 2008. godine, donijelo dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina 
je života.

ODLUKU
II.    SASTAV SAVJETA MLADIH

o osnivanju Općinskog savjeta mladih
Članak 3.

I.     OSNOVNE ODREDBE Savjet mladih ima pet članova uključujući  
predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 1. Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće 
na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi 
mladih općine Stara Gradiška (u daljnjem tekstu: Savjeta mladih. 
Savjet mladih), broj članova, postupak izbora, 
djelokrug rada, način utjecaja na rad Općinskog III.   POSTUPAK IZBORA ČLANOVA
vijeća, način financiranja te ostala pitanja od značenja SAVJETA  MLADIH
za rad Savjeta mladih.

Članak 4.

Postupak izbora članova Savjeta mladih 

OPĆINA
STARA  GRADIŠKA
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pokreće Odbor za izbor i imenovanja objavom javnog - ako navrši trideset godina života,
poziva. - na osobni zahtjev,

Javni poziv objavljuje se na Radio postaji - ako je pravomoćnom sudskom presudom 
„Bljesak“ Okučani. osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana trajanju dužem od šest mjeseci.
objave poziva.

Kandidate za članove Savjeta mladih U slučaju iz stavka 2. ovog članka, na istoj 
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave sjednici obavlja se izbor novog člana Savjeta mladih. 
mladima, učenička vijeća, te drugi registrirani oblici Odbor za izbor i imenovanja za novog člana utvrdit će 
organiziranja mladih (u daljnjem tekstu: ovlašteni neizabranog kandidata na prijedlog predlagatelja čiji 
predlagatelji). je član razriješen. Novom članu mandat traje do isteka 

Prijava kandidata podnosi se Odboru za izbor mandata člana umjesto kojeg je izabran
i imenovanja na propisanim obrascima koji su  
sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. Članak 7.

Odbor za izbor i imenovanja na temelju 
pravovremeno podnijetih potpunih prijedloga Predsjednika i zamjenika predsjednika 
ovlaštenih predlagatelja utvrđuje listu kandidata za Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na 
izbor članova Savjeta mladih. konstituirajućoj sjednici javnim glasovanjem 

Kandidati se na listu unose prema abecednom većinom glasova svih članova Savjeta.
redu prezimena uz naznaku predlagatelja  i datuma Konstituirajuću sjednicu saziva i njome do 
rođenja. izbora predsjednika Savjeta predsjeda predsjednik 

Odbor za izbor i imenovanja dužan je listu Općinskog vijeća.
kandidata dostaviti Općinskom vijeću u roku od 15 Savjet mladih smatra se konstituiranim 
dana od isteka roka za podnošenje prijava izborom predsjednika.

Članak 5. Članak 8.

Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa 
dostave liste kandidata izabrati članove Savjeta Savjet mladih, te obavlja i druge poslove određene 
mladih tajnim glasovanjem  na način i po postupku ovom Odlukom.
utvrđenom Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Za članove Savjeta mladih izabrani su IV.    DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA
kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang listi MLADIH
dobivenih glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare Članak 9.
jednak broj glasova, izbor se ponavlja među tim 
kandidatima na istoj sjednici. U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad 
Savjeta mladih,

Članka 6. - raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća koji su od interesa za 

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije mlade,
godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta - predlaže Općinskom vijeću donošenje 
mladih. odluka, programa i drugih akata od značenja 

Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta za unapređivanja položaja mladih na 
mladih prije isteka mandata: području općine Stara Gradiška
- ako neopravdano ne nazoči sjednicama - daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom 

Savjeta mladih, donošenja odluka, programa, mjera i drugih 
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akata od osobitog značenja za mlade, nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u 
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe kojemu osobno sudjeluje.

lokalnog programa djelovanja za mlade,
- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o 

problemima mladih, a po potrebi predlaže i Članak 12.
donošenje programa za otklanjanje nastalih 
problema i poboljšanje položaja mladih, Savjet mladih može osnivati svoja stalna i 

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu privremena radna tijela za uža područja djelovanja, te 
odluka i programa skrbi za mlade, organizirati forume, tribine i radionice za pojedine 

- skrbi o informiranosti mladih o svim dobne skupine mladih ili srodne vrste problema 
pitanjima značajnim za unapređivanje mladih.
položaja mladih, U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez 

- potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih 
općina, gradova i županija u Republici za mlade i skrb o mladima.
Hrvatskoj 

- predlaže Općinskom vijeću financijski plan 
radi ostvarivanja programa rada Savjeta Članak 13.
mladih

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade. Savjet mladih donosi program rada za svaku 
kalendarsku godinu 

Programom rada se utvrđuju programske i 
Članak 10. druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja. 

Ako se programom rada Savjeta mladih za 
Savjet mladih održava redovite sjednice provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba 

najmanje jedanput u dva mjeseca. osiguravanja financijskih sredstava, sredstva se na 
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu 

predsjedava predsjednik Savjeta mladih. općine Stara Gradiška. 
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati Program rada i financijski plan donose se i 

izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog podnose Općinskom vijeću na odobravanje  
najmanje 1/3  članova Savjeta mladih. najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću 

kalendarsku godinu.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o 

Članak 11. svom radu i financijsko izvješće Općinskom vijeću do 
kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Savjet mladih donosi odluke većinom 
glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
Savjeta mladih, osim ako ovom Odlukom nije V. SREDSTVA ZA RAD 
drukčije određeno.

Većinom glasova svih članova Savjet mladih Članak 14.
donosi:
- Poslovnik o radu Savjeta mladih Općina Stara Gradiška osigurava sve 
- Program rada Savjeta mladih potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska 
- Financijski plan. sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl.). Financijska 

sredstva se osiguravaju u Proračunu općine Stara 
Član Savjeta mladih koji je neposredno Gradiška, na temelju odobrenog programa rada i 

osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom financijskog plana.
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu 
je izuzet od odlučivanja. za svoj rad, ali imaju pravo na nadoknadu putnih 

Smatra se da je član Savjeta mladih troškova vezanih za rad u Savjetu.
neposredno zainteresiran za donošenje odluke o Stručne i administrativne poslove za potrebe 
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Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel upravljanjem nekretninama u vlasništvu općine, osim 
općine Stara Gradiška. postupka davanja u najam stanova i postupka davanja 

u zakup poslovnih prostora koji se postupci reguliraju 
drugim općim aktima općine.

VI.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Ovom Odlukom naročito se uređuje:
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- a) stjecanje, raspolaganje i upravljanje 
posavske županije“. nekretninama,

b) provođenje natječaja za prodaju nekretnina,
Klasa: 023-01/08-01/12 c) provođenje natječaja za davanje u zakup 
Ur.broj: 2178/24-03-08-3 zemljišta,
Stara Gradiška, 21.srpnja 2008.god. d) ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na 

nekretninama.
Predsjednik

         Općinskog vijeća
       Zvonko Pejaković,v.r. II. TEMELJNE ODREDBE

a) Upravljanje nekretninama

Članak 3.

12. Nekretnine općina stječe, otuđuje, daje u 
zakup i na drugi način s njima raspolaže samo na 
temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po 

                      tržnoj cijeni, odstupajući od tog pravila samo u slučaju 
       Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o kada je to zakonom ili ovom Odlukom izričito 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne propisano.
novine“ br. 91/06, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06 i Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu 
članka 26.  Statuta općine Stara Gradiška („Službeni općine, donosi Općinsko vijeće.
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br 11/01, 4/03 i  
3/06), Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na   
20.sjednici održanoj 21.srpnja 2008.godine, donijelo Članak 4.
je 

Kada je općina zbog posebnih razloga koji će 
ODLUKU doprinijeti općem gospodarskom i socijalnom 

napretku njezinih građana, zainteresirana za stjecanje 
o stjecanju nekretnina, raspolaganju i konkretne, točno određene  nekretnine, u postupku 

upravljanju nekretninama stjecanja vlasništva primijenit će se postupak izravne 
pogodbe, vodeći računa o tržnoj vrijednosti 
nekretnine.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1. Članak 5.

Ovom Odlukom propisuje se postupanje Zamjena nekretnina, kao način stjecanja i 
tijela općine Stara Gradiška (u daljnjem tekstu: istovremeno otuđivanja nekretnina, obavit će se 
općine) u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i prvenstveno na temelju javnog natječaja, a iznimno 
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izravnom pogodbom, iz razloga navedenih u članku 4. Članak 9.
ove Odluke, vodeći računa o tržnoj vrijednosti 
nekretnina koje su predmet zamjene. Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi 

evidenciju o nekretninama u vlasništvu općine, 
poduzimati odgovarajuće mjere radi sređivanja 

Članak 6. zemljišno-knjižnog stanja nekretnina, te druge mjere 
radi zaštite imovinskih prava općine na nekretninama.

Javne površine mogu se dati u zakup samo 
ako se time ne narušava temeljna namjena tih 
površina. Članak 10.

Javna površina uz poslovni prostor može se 
dati u zakup korisniku poslovnog prostora izravnom  Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi 
pogodbom, uz uvjet prihvaćanja određenog iznosa ažurnu evidenciju o naplati prihoda općine s osnove 
zakupnine utvrđene po tržnoj cijeni, te redovitog davanja u zakup nekretnina, te popis dužnika svaka tri 
podmirivanja zakupnine. mjeseca dostavljati Općinskom poglavarstvu radi 

odlučivanja o poduzimanju odgovarajućih mjera 
(prisilna naplata, otkaz korištenja i sl.).

Članak 7.

Tržnom cijenom smatra se najviša ponuđena b) Provođenje natječaja za prodaju nekretnina
cijena u postupku natječaja ponuditelja koji je ispunio 
sve uvjete tražene natječajem. Članak 11.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju 
raspolaganja nekretninama izravnom pogodbom, Natječaj raspisuje i provodi Općinsko 
tržnom se cijenom smatra cijena koju utvrdi Općinsko poglavarstvo.
poglavarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Natječaj se provodi javnim prikupljanjem 
sudskog vještaka odgovarajuće struke, polazeći od pismenih ponuda.
procjene cijene koja se može postići u postupku Natječaj se obvezno objavljuje na oglasnoj 
natječaja za nekretninu sličnih karakteristika ploči Općinskog poglavarstva i Radio postaji 
(kvalitete, namjene, lokacije i sl.) „Bljesak“, a kod prodaje nekretnina s utvrđenom 

početnom kupoprodajnom cijenom većom od 
50.000,00 kn i u tjedniku „Posavska Hrvatska“. 

Članak 8. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana 
objave natječaja.

U slučaju prodaje nekretnine, kupac je dužan 
kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 8 
dana od dana zaključenja ugovora, a pravo vlasništva Članak 12.
stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je 
u cijelosti platio kupoprodajnu cijenu. Natječaj obvezno sadrži: 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, polazeći 
od socijalnih i gospodarskih razloga, Općinsko a) adresu i opis nekretnine,
poglavarstvo može odobriti obročnu otplatu, s tim da i b) početni iznos kupoprodajne cijene,
u tom slučaju vrijede ostali uvjeti za stjecanje i c) namjenu nekretnine  (ako je određena),
uknjižbu vlasništva u smislu stavka 1. ovoga članka. d) iznos jamčevine za ozbiljnost ponude i način 

U slučaju da je Općinsko poglavarstvo plaćanja jamčevine,
odobrilo obročnu otplatu, mogućnost i uvjeti e) rok za zaključenje ugovora i način plaćanja 
obročnog plaćanja unose se u natječaj. kupoprodajne cijene,

f) naznaku o mogućnosti, odnosno vremenu 
uvida u nekretninu,

g) mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
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h) adresu, rok i način dostave ponude izgradnju objekata za obavljanje proizvodno-
i) instrumente osiguranja plaćanja ako je prerađivačke djelatnosti, ponuditelj je obvezan 

predviđena obročna otplata kupoprodajne dostaviti sažetak investicijskog projekta.
cijene,

j) uvjete financijske i gospodarske sposobnosti 
koje ponuditelj mora ispuniti Članak 15.

Natječaj može sadržavati i druge uvjete i Za početni, odnosno minimalni iznos 
podatke u svezi prodaje nekretnine. kupoprodajne ci jene nekretnine osim za  

poljoprivredno zemljište, određuje se iznos tržišne 
vrijednosti nekretnine koji utvrdi sudski vještak 

Članak 13. odgovarajuće struke. 
Iznimno od stavka 1. ovog članka kod prodaje 

Na temelju odluke Općinskog poglavarstva nekretnina namijenjenih za izgradnju gospodarskih 
natječajem se može odrediti da se određena nekretnina objekata, Općinsko poglavarstvo može početni, 
po tržišnoj cijeni, utvrđenoj na način propisan odnosno minimalni iznos kupoprodajne cijene  
člankom 7. ove Odluke, može prodati određenoj odrediti tako da iznos tržišne vrijednosti nekretnine 
fizičkoj i pravnoj osobi, i to u sljedećim slučajevima: koji utvrdi sudski vještak umanji za najviše 30%. 

Početni ,  odnosno minimalni  iznos 
- kada je lokacijskom dozvolom ili detaljnim kupoprodajne cijene poljoprivrednog zemljišta 

planom uređenja izričito predviđeno određuje se sukladno osnovama i mjerilima za 
oblikovanje nove građevne čestice, osobi u t v r đ i v a n j e  p o č e t n e  c i j e n e  z a  p r o d a j u  
kojoj je dio tog zemljišta potreban za poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
formiranje neizgrađene građevne čestice ako 
je površina toga zemljišta manja od 20% 
površine planirane građevne čestice, Članak 16.

- ukoliko je Općinsko poglavarstvo svojim 
aktom utvrdilo da je prodaja nekretnine točno Jamčevina za ozbiljnost ponude određuje se u 
određenom korisniku od interesa za općinu iznosu 10% početne kupoprodajne cijene. Ponuditelju 
Stara Gradiška, čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava 

- najmoprimcu stana u slučaju prodaje stana u cijenu. Ako ponuditelj čija je ponuda izabrana kao 
koji ima u najmu, najpovoljnija, odustane od ponude, gubi pravo na 

povrat jamčevine.
U slučajevima iz prethodnog stavka Ponuditelju koji ne uspije na javnom 

natječajem se mora odrediti da fizičke ili pravne osobe natječaju, jamčevina se mora vratiti u roku od 15 dana 
iz prethodnog stavka, imaju pravo prvenstva kupnje od okončanja postupka natječaja.
pred drugim natjecateljima uz uvjet prihvaćanja 
najviše ponuđene cijene.

Članak 17.

Članak 14. Ponude se dostavljaju u zatvorenim 
omotnicama, osobno ili poštom preporučeno.

Nekretnina se može dati u zakup ili prodati Ponuditelj u ponudi mora navesti ime i 
fizičkim i pravnim osobama koje su ispunile obvezu prezime, odnosno naziv tvrtke ili obrta, adresu, 
plaćanja svih dospjelih obveza prema Proračunu ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, te ponudi 
općine Stara Gradiška, obvezu plaćanja svih dospjelih priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini i dokaze o 
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno ispunjavanju uvjeta iz članka 14. ove Odluke.
osiguranje i koje su solventne.

Za nekretnine namijenjene za obavljanje 
proizvodno-prerađivačke djelatnosti, odnosno za 
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Članak 18. Članak 21.

Ponude se otvaraju na sjednici Općinskog Natječaj za davanje u zakup javnih i drugih 
poglavarstva. zemljišnih površina provodi se odgovarajućom 

Otvaranje ponuda mora se provesti  u roku od primjenom odredbi ove Odluke o provođenju 
deset dana od isteka roka za dostavu ponuda. natječaja za prodaju nekretnina.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati Početna zakupnina za poljoprivredno 
ponuditelji. zemljište određuje se sukladno osnovama i mjerilima 

Prije otvaranja ponuda, utvrđuje se da li je za  utvrđivanje  početne ci jene za zakup 
natječaj pravilno objavljen, koliko je ponuda poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
primljeno i da li su predane u utvrđenom roku. Početna zakupnina za zakup javnih površina i 

Ponude zaprimljene izvan roka za dostavu neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje 
ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju pošiljatelju. privremenih objekata određuje se sukladno cjeniku 

Prilikom otvaranja ponuda utvrđuje se da li koji donosi Općinsko poglavarstvo.
ponuda sadrži sve propisane priloge, te da li ponuditelj Kada početna zakupnina iznosi manje od 
ispunjava uvjete tražene natječajem. 1000,00 kuna, jamčevina za ozbiljnost ponude se ne 

Ponude koje ne sadrže propisane priloge, te određuje.
ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete tražene 
natječajem isključuju se iz sudjelovanja u postupku 
natječaja. d) Ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na 

nekretninama

Članak 19. Članak 22.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi O zasnivanju stvarnih služnosti na 
Općinsko poglavarstvo. nekretninama u vlasništvu općine, Općinsko 

Odluka o najpovoljnijoj ponudi i zapisnik o poglavarstvo odlučuje uz sljedeće uvjete:
otvaranju ponuda dostavljaju se ponuditeljima, a) da je to nužno za odgovarajuće korištenje 
poštom preporučeno, s povratnicom. povlasne nekretnine,

Na Odluku iz stavka 1. ovog članka b) da se time bitno ne ograničava korištenje 
ponuditelj koji je sudjelovao u postupku natječaja nekretnine u vlasništvu općine (poslužne 
može uložiti prigovor Općinskom poglavarstvu u nekretnine)
roku od tri dana od primitka Odluke. U prigovoru je c) da se općini isplati odgovarajuća naknada.
potrebno navesti nepravilnosti s obrazloženjem.

Zaključak Općinskog poglavarstva po Odredbe iz stavka 1. ovog članka na 
prigovoru dostavlja se zainteresiranim ponuditeljima i odgovarajući se način primjenjuju i na slučaj 
taj je akt konačan. zasnivanja osobne služnosti.

Naknada za zasnivanje stvarne služnosti 
utvrđuje se na način propisan Zakonom o izvlaštenju. 

Članak 20. Kada se radi o postavljanju instalacija od interesa za 
općinu Stara Gradiška i građane općine Stara 

Po okončanju postupka natječaja, s Gradiška, Općinsko poglavarstvo može donijeti 
najpovoljnijim ponuditeljem zaključuje se odluku da se služnost zasniva bez plaćanja naknade za 
kupoprodajni ugovor. istu.

O zasnivanju služnosti općina i predlagatelj 
c) Provođenje natječaja za davanje u zakup zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i 

javnih i drugih zemljišnih površina obveze. 
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Članak 23. III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na zasnivanje prava građenja pravnim Članak 25.
poslom na nekretninama u vlasništvu općine, 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke o Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
davanju u zakup zemljišta. dana  objavljivanja u „Službenom vjesniku „Brodsko-

posavske županije“.

Članak 24. Klasa: 021-05-02/08-01/05
Ur.broj: 2178/24-03-08-2

Zasnivanje založnog prava (hipoteke) Stara Gradiška, 21.srpnja 2008.god.
pravnim poslom (dobrovoljno založno pravo) na 
nekretninama u vlasništvu općine, dopustit će se PREDSJEDNIK
iznimno, ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje       OPĆINSKOG VIJEĆA:
funkcija općine.                    Zvonko Pejaković,v.r.

Pod interesom općine u smislu stavka 1. ovog 
članka smatra se i interes trgovačkih društava, 
ustanova i drugih subjekata u vlasništvu ili većinskom 
suvlasništvu općine.

Odluku o zasnivanju založnog prava donosi 
Općinsko poglavarstvo.
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6. II.

Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  
Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

Vrbje,  Općinsko  vijeće  općine  Vrbje  na  svojoj  22.  posavske  županije".
sjednici  održanoj  10.  travnja  2008.  godine,  donosi

OPĆINSKO  VIJEĆE
ODLUKU OPĆINE  VRBJE

o  usvajanju  Plana  sanacije  i  zatvaranja  Klasa  :  363-01/08-01/01
odlagališta  otpada  "Duge  kuće"  u  općini  Urbroj:  2178/19-03-08-11

Vrbje Vrbje,  10.  travnja  2008. g.

    Predsjednik
I. Općinskog  vijeća

Milan  Brkanac, v.r.
Usvaja  se  Plan  sanacije  i  zatvaranja  

odlagališta  otpada  "Duge  kuće"  općina  Vrbje  
kojeg  je  izradila  tvrtka  "Ecoina" za  zaštitu  okoliša 
d.o.o.  Zagreb.

OPĆINA  VRBJE
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7. 8.

Na  temelju  članka  78.  Zakona  o  
Vrbje,  Općinsko  vijeće  općine  Vrbje  na  svojoj  24.  prostornom  uređenju  i  gradnji  ("NN"  br.  76/07),  
sjednici  održanoj  24.  srpnja  2008.  godine  donijelo  članka  26.  Statuta  općine  Vrbje,  Općinsko  vijeće  
je  sljedeću općine  Vrbje,  na  24.  sjednici  održanoj  24. 7. 2008.  

godine,  donijelo  je
ODLUKU

ODLUKU
o  davanju  suglasnosti  na  potpisivanje  Ugovora  
o  suradnji  na  projektu  "Regionalni  vodovod  o  izradi  Urbanističkog  plana  uređenja  

Davor-Nova  Gradiška",  te  o  uređenju  "Turističke  zone  Mačkovac"
međusobnih  odnosa  glede  članstva  u d ruštvu  

Regionalni  vodovod  Davor d.o.o.
Članak  1.

Članak  1. Pristupa  se  izradi  Urbanističkog  plana  
uređenja  "Turstičke  zone  Mačkovac"  (u  daljnjem  

Općina  Vrbje  daje  suglasnost  na  tekstu:  Plan)  sukladno  članku  75.  i  76.  Zakona  o  
potpisivanje  Ugovora  o  suradnji  na  projektu  prostornom  uređenju  i  gradnji  ("NN"  br.  76/2007).
"Regionalni  vodoopskrbni  cjevovod  Davor-Nova  
Gradiška",  te  o  uređenju  međusobnih  odnosa  
glede  članstva  u  društvu  Regionalni  vodovod  Članak  2.
Davor d.o.o., sa  sjedištem  u  Davoru.

Obuhvat  Plana  je  definiran  Prostornim  
planom  uređenja  općine  Vrbje  na  površini  od  2,25 

Članak  2. ha.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Vrbje  za  
potpisivanje  Ugovora  iz  članka  1.  ove  Odluke. Članak  3.

Plan  će  se  izraditi  sukladno  Prostornom  
Članak  3. planu  uređenja  općine  Vrbje  koji  je  utvrdio  

programske  i  prostorne  postavke  razvoja  svih  
Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  aspekata  razvoja  općine  Vrbje.

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

Članak  4.
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  VRBJE Za  potrebe  izrade  Plana  nije planirana  
posebna  izrada  stručnih  podloga,  nego će  se  u  

Klasa  :  363-01/08-01/04 izradi  koristiti  raspoloživa  dokumentacija  prostora  
Urbroj:  2178/19-03-08-6 koju  iz  područja  svog  djelokruga  osiguravaju  
Vrbje,  24. srpnja  2008. g. tijela  i  osobe  određeni  posebnim  propisima.

    Predsjednik
Općinskog  vijeća Članak  5.
Milan  Brkanac, v.r.

Stručna  rješenja  pribavit  će  se  od  strane  
stručnog  izrađivača  Plana.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  
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Članak  6. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRBJE

U  okviru  izrade  Plana  koristi  se  
topografsko-katastarska  podloga  u  mjerilu  1:1.000  Klasa  :  350-01/08-01/08
osigurana  od  strane  općine. Urbroj:  2178/19-03-08-4

Vrbje,  24.  srpnja  2008.

Članak  7.     Predsjednik
Općinskog  vijeća

Popis  sudionika  u  izradi  Plana  je  sljedeći: Milan  Brkanac, v.r.

- Brodsko-posavska  županija,  Upravni  odjel  
za  gospodarstvo  i  prostorno  uređenje - 
Ispostava  Nova  Gradiška,

- Županijski  zavod  za  prostorno  uređenje,  
Slavonski  Brod. 9.

Pravne  osobe  navedene  u  stavku  1.  ovoga  
članka  i  tijela  i  osobe  iz  članka  79.  Zakona  o  Na  temelju  članka  55.  i  68.  Zakona  o  
prostornom  uređenju  i  gradnji  dužne  su  osigurati  i  financiranju  jedinica  lokalne  samouprave  i  uprave  
dostaviti  općini  zahtjeve  (podatke,  planske  ("Narodne  novine"  br.  117/93.),  te  na  temelju  
smjernice  i  propisane  dokumente)  u  roku  od  30  članka  5.  i  18.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  
dana. novine"  br.  91/94)  i  članka  26.  Statuta  općine  

Vrbje,  Općinsko  vijeće  općine  Vrbje  na  svojoj  23.  
sjednici  održanoj  9. 7. 2008.  godine,  donijelo  je

Članak  8.
ODLUKU

Nacrt  prijedloga  Plana  izradit  će  se  
najkasnije  u  roku  od  45  dana  od  primitka  o  ostvarenju  Proračuna  općine  Vrbje  za  2007.  
zahtjeva  iz  članka  7.  ove  Odluke. godinu

Članak  9. Članak  1.

Izvori  financiranja  za  izradu  Plana  Proračun  općine  Vrbje  za  2007.  godinu  
osiguravaju  se  iz  Proračuna  općine. sastoji  se  od:

A Račun  prihoda  i  rashoda
Članak  10.

Ukupni  prihodi 2.450.263 2.361.400 2.326.795
Provođenje  ove  Odluke  povjerava  se  

Jedinstvenom  upravnom  odjelu  općine  Vrbje. Ukupni  rashodi 2.700.730 2.361.400 2.019.130

Razlika  Višak / Manjak    307.665
Članak  11.

Preneseni  višak  prihoda
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmoga  dana  iz  prošle  godine    250.467

po  njezinu  objavljivanju  u  "Službenom  glasniku"  
općine Vrbje.
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Članak 2. 10.

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

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

 Članak 3. 

   Sredstva se tijekom godine raspoređuju i 
stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i 
korisnicima proračunskih sredstava u okviru 
ostvarenih prihoda i ovisno o dospijeću obveza. 
Proračun se izvršava od 1.siječnja do 31. prosinca 
2007. godine.

 Članak 4. 

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

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-06/08-01-01
Urbroj:2178/19-03-08-1
Vrbje, 9. 7. 2008.

 Predsjednik 
        Općinskog vijeća:

 MILAN BRKANAC,v.r.

Na  temelju  članka  55.  i  68.  Zakona  o  
financiranju  jedinica  lokalne  samouprave  i  uprave  
("Narodne  novine"  br.  117/93.),  te  na  temelju  
članka  5.  i  18.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  
novine"  br.  91/94)  i  članka  26.  Statuta  općine  
Vrbje,  Općinsko  vijeće  općine  Vrbje  na  svojoj  24.  
sjednici  održanoj  24. 7. 2008.  godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  ostvarenju  Proračuna  općine  Vrbje  za  
razdoblje  od  1.1.-30.6. 2008.  godinu

Članak  1.

Proračun  općine  Vrbje  za  2008.  godinu  
sastoji  se  od:

A Račun  prihoda  i  rashoda

Ukupni  
prihodi 2.361.400 4.433.885 2.486.500 1.073.096

Ukupni  
rashodi 2.361.400 4.433.885 2.472.615    943.327

Razlika  
Višak / Manjak       13.885    129.769

Preneseni  višak  
prihoda iz
 prošle  godine -
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Članak  2.  Članak 4. 

       Proračunska sredstva koriste se za namjene    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
utvrđene posebnim zakonima i odlukama Općinskog i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-
vijeća. posavske županije".

Svi korisnici sredstava moraju sr. koristiti za 
utvrđene namjene, štedljivo i u skladu s propisima o OPĆINA VRBJE
korištenju. OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-06/08-01-01
 Članak 3. Urbroj:2178/19-03-08-2

Vrbje, 24. 7. 2008.
   Sredstva se tijekom godine raspoređuju i  Predsjednik 
stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i         Općinskog vijeća:
korisnicima proračunskih sredstava u okviru  MILAN BRKANAC,v.r.
ostvarenih prihoda i ovisno o dospijeću obveza. 
Proračun se izvršava od 1.siječnja do 31. prosinca 
2008. godine.
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25. Članak  3.

Ovlašćuje  se  načelnica  općine  Vrpolje  da  
Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  s  vlasnicima  zemljišta  potpiše  Ugovor  o  

Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  kupoprodaji  nekretnina  kojom  će  se  utvrditi  sva  
županije"  br.  15/01.  i  22/06),  Općinsko  prava  i  obveze  prodavatelja  i  kupca.
poglavarstvo  općine  Vrpolje  na  svojoj  32.  sjednici  
održanoj  21. s vibnja  2008.  godine,  donijelo  je

Članak  4.
ODLUKU

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
o  kupnji  zemljišne  nekretnine donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

u  k.o.  Stari  Perkovci Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Članak  1. OPĆINE  VRPOLJE

Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje  Klasa  :  022-05/08-02/20
odobrava  kupnju  zemljišne  nekretnine  u  k.o.  Stari  Urbroj:  2178/11-02/08-1
Perkovci  i  to: Vrpolje,  21.  svibnja  2008.  godine

- k.č.br.  265/5  Oranica  Lišće  sa  636 m2 Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

vlasništvo  Nade  Vargić  i  Stjepana  Funarića  iz         Ankica  Zmaić, v.r.
Starih  Perkovaca,  a  za  potrebe  izgradnje  prilaznog  
puta  Dragotinskom  mostu  u  Starim  Perkovcima.

Članak  2.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje  
odobrava  kupoprodajnu  cijenu  za  navedenu  
nekretninu  u  iznosu  18 kn/m2,  što  sve  ukupno  
iznosi  11.448,00 kuna.

OPĆINA  VRPOLJE
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26. donošenja, a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

Na  temelju  članka  21.  Zakona  o  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
komunalnom  gospodarstvu  (Narodne  novine"  broj  OPĆINE  VRPOLJE
26/03-pročišćeni  tekst,  82/04  i  178/04),  članka  35.  
Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  Klasa  :  022-05/08-02/25
samoupravi  ("Narodne  novine"  broj  33/01,  60/01  i  Urbroj:  2178/11-02/08-1
129/05)  i  članka  38.  Statuta  općine  Vrpolje  Vrpolje,  15.  srpnja  2008.  godine
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
15/01.  i  22/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Predsjednik
Vrpolje  na  svojoj  34.  sjednici  održanoj  15.  srpnja  Općinskog  poglavarstva
2008.  godine  donijelo  je        Ankica  Zmaić, v.r.

ODLUKU

o  prethodnoj  suglasnosti  za  povećanje  cijena  
za  komunalne  djelatnosti  sakupljanja  i  odvoza  

komunalnog  otpada 27.

Članak  1. Na  temelju  članka  4.  Odluke  o  načinu  i  
uvjetima  davanja  u  zakup  poslovnog  prostora  u  

Daje  se  prethodna  suglasnost  za  povećanje  vlasništvu  općine  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  
cijena  za  komunalne  djelatnosti - usluge  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/97)  i  članka  
sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  otpada  na  38.  Statuta  općine  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  
području  općine  Vrpolje  isporučitelju  navedene  Brodsko-posavske  županije"  br.  15/01.  i  22/06.),  
komunalne  usluge - Trgovačkom  društvu  "Runolist" Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje  na  svojoj  
d.o.o.  iz  Vrpolja,  J.J.  Štrosmajera  34  i  to: 35.  sjednici  održanoj  6.  kolovoza  2008.  godine,  

donijelo  je
- za  pražnjenje  posuda  za  domaćinstvo - 

fizičke  osobe  povećanje  cijene  od  29,00 ODLUKU
kuna  mjesečno  na  iznos  od  35,00 kn  
mjesečno o  raspisivanju  javnog  natječaja  za  davanje  u  

- za  PVC  unificirane  vreće  povećanje  cijene  zakup  poslovnog  prostora  u  vlasništvu  općine  
od  7,00 kn/kom  na  iznos  od  10,00 kn/kom Vrpolje

- za  pražnjenje  kontejnera  (1100 lit.)  za  
obrtnike  i  pravne  osobe  povećanje  cijene  
od  107,50 kn  pražnjenje  na  iznos  od  Članak  1.
565,00 kn  mjesečno

- za  pražnjenje  kontejnera  (5000 lit.)  za  Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje  
obrtnike  i  pravne  osobe  povećanje  cijene  raspisuje  javni  natječaj  za  davanje  u  zakup  
od  305,00 kn  pražnjenje  na  iznos  od  poslovnog  prostora  u  vlasništvu  općine  Vrpolje  
565,00 kn  pražnjenje. koje s e nalazi  u  prizemlju  Doma  kulture  "Stjepan  

Radić"  Trg  dr.  Franje  Tuđmana  d.d.  Vrpolje  
Sve  navedene  cijene  su  izražene  s  (poznat  kao  prostor  Pošte),  površine  50m2.

porezom  na  dodanu  vrijednost.

Datum  primjene  novih  cijena  je  od  1.  Članak  2.
srpnja  2008.  godine.

Poslovni  prostor  iz  članka  1.  ove  Odluke  
namijenjen  je  za  posredničke  usluge  i  agencije  

Članak  2. (npr.  poštanske  usluge).

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
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Članak  3. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  VRPOLJE

Početna  cijena  zakupa  iznosi  30kn/m2  tj.  
1.500,00 kn. Klasa  :  022-05/08-02/31

Poslovni  prostor  daje  se  u  zakup  na  Urbroj:  2178/11-02/08-1
vrijeme  od  5  godina,  računajući  od  dana  Vrpolje,  6.  kolovoza  2008.  godine
potpisivanja  Ugovora  o  zakupu  poslovnog  
prostora  s  izabranim  najpovoljnijim  ponuđačem. Predsjednik

Općinskog  poglavarstva
       Ankica  Zmaić, v.r.

Članak  4.

Određuje  se  jamčevina  u  dvostrukoj  visini  
početnog  iznosa  cijene  zakupnine  koja  iznosi  
3.000,00 kn.  Zabranjuje  se  podzakup.

28.

Članak  5.
Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  načinu  i  

Tekst  natječaja  objavit  će  se  u  javnom  uvjetima  davanja  u  zakup  poslovnog  prostora  u  
glasilu  "Posavska  Hrvatska",  a  rok  za  podnošenje  vlasništvu  općine  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  
ili  dostavu  pisanih  ponuda  je  15  dana  od dana  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/97),  Općinsko  
objavljivanja. poglavarstvo  općine  Vrpolje  na  svojoj  35.  sjednici  

održanoj  6.  kolovoza  2008.  godine  donijelo  je

Članak  6. RJEŠENJE

Najpovoljnijom  ponudom  smatrat  će s e  o  imenovanju  Povjerenstva  za  otvaranje  
ona  ponuda  koja  uz  ispunjene  uvjete  iz  natječaja  ponuda  po  raspisanom  natječaju  za  davanje  u  
sadrži  i  najviši  iznos  zakupnine. zakup  poslovnog  prostora  u  vlasništvu  općine  

Vrpolje

Članak  7.
Članak  1.

Za  provedbu  ove  Odluke  zadužuje se  
načelnica  općine  Vrpolje  i  Povjerenstvo  za  Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje  
otvaranje  ponuda. imenuje  Povjerenstvo  za  otvaranje  ponuda  po  

raspisanom  natječaju  za  davanje  u  zakup  
poslovnog  prostora  u  vlasništvu  općine  Vrpolje  u  

Članak  8. sastavu:

Odluku  o  izboru  najpovoljineg  ponuditelja  1. Terezija  Bogdanović,  predsjednik
donijet  će  Općinsko  poglavarstvo  najduže  u  roku  2. Goran  Dragun,  član
15  dana  od  dana   zaključenja  natječaja,  te  o  3. Zlatka  Hrastović,  član
Odluci  izvijestiti  sudionike  natječaja  u  danjem  
roku  od  najduže  8  dana.

Članak  2.

Članak  9. Zadaća  Povjerenstva  iz  članka  1.  je

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  - utvrditi  da  li  je  natječaj  pravilno  objavljen
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  - koliko  je  ponuda  primljeno  i  da  li  su  
Brodsko-posavske  županije". ponude  predane  u  otvorenom  roku,  

odnosno  pravovremene  i  pravovaljane,
- voditi  zapisnik  o  otvaranju  ponuda,
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- dostaviti  zapisnik  i  ponude  Općinskom  
poglavarstvu.

Članak  3.

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

OPĆINE  VRPOLJE
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

Klasa  :  022-05/08-02/32
Urbroj:  2178/11-02/08-1
Vrpolje,  6.  kolovoza  2008.  godine

Predsjednik
Općinskog  poglavarstva
       Ankica  Zmaić, v.r.

29.

po vrsti objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i po pojedinim zonama, 
određena u kunama po m3 građevine,

3. način i rokovi plaćanja komunalnog 
doprinosa,

4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 
pojedinačnim slučajevima može odobriti 
djelomično ili potpuno oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa,

5. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos 
za slučaj potpunog ili djelomičnog 
oslobađanja od plaćanja komunalnog 
doprinosa,

6. kaznene odredbe.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno 
davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture i to: 

- javnih površina,
- nerazvrstanih cesta, 
- groblja i krematorija i 
- javne rasvjete

Javnim površinama smatraju se javne zelene 
Na temelju članka 31. i 32.  Zakona o površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. odvodni kanali, trgovi, dječja igrališta, parkovi i sl.
26/03  pročišćeni tekst , 82/04., 110/04.i 178/04 ) . i Nerazvrstanim cestama smatraju se prometne 
članka 26. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik površine, a koje nisu razvrstane ceste, te gospodarenje 
Brodsko-posavske županije br. 15/01. i 22/06.), cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 17. sjednici Grobljem i krematorijem smatra se prostor i 
održanoj 11. kolovoza 2008. godine , donijelo je zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te 

ukop i kremiranje pokojnika.
O D L U K U Pod pojmom «javna rasvjeta» razumijeva se 

upravljanje, izgradnja i održavanje objekata javne 
o komunalnom doprinosu rasvjete, uključivo podmirenje troškova električne 

energije za osvjetljenje javnih površina i cesta koje 
prolaze naseljem .

   Članak 1 .

Ovom se Odlukom utvrđuje: Članak 3.
                         

1. područje zone u općini, ovisno o pogodnosti Komunalni je doprinos prihod Proračuna 
položaja određenog područja i stupnja općine Vrpolje.
opremljenosti objektima i uređajima         
komunalne infrastrukture, 

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
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Članak 4. - Ulica Ivana Wolfarta
- Ulica Matije Nikolina

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne - Ulica Josipa Matasovića
čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno 
investitor. b) obuhvaća ulice u naselju Čajkovci

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik 
građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u - Trg dr. Franje Tuđmana
podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja - Ulica Braće Radića
komunalne infrastrukture utvrđenih Programom - Ulica Hrvatskih branitelja
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - Ulica Matije Gupca
za svaku kalendarsku godinu koji donosi Općinsko 
vijeće. c) obuhvaća ulice u naselju Stari Perkovci

- Trg dr. Franje Tuđmana
Članak 5. - Kolodvorska ulica

- Ulica Stjepana Radića
Sredstvima komunalnog doprinosa financira - Ulica Luke Klaića

se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i - Ulica Vladimira Nazora
uređaji komunalne infrastrukture (javne površine, - Ulica Matije Gupca
nerazvrstane ceste, groblja i krematorij, javna - Dragotinska ulica
rasvjeta), rušenje postojećih objekata i uređaja, - Ulica Josipa i Franje Zmaića
premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih - Đakovačka ulica
instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta. - Stadionska ulica 

- Ulica Dobrevo
- Hercegovačka ulica 

Članak 6. - Ulica Dudinjak

Ovisno o pogodnosti položaja određenog II  (DRUGA) ZONA
područja i stupnja opremljenosti objektima i 
uređajima komunalne infrastrukture na području 
općine Vrpolje utvrđuju se tri zone i to: a) obuhvaća ulice u naselju Vrpolje

- Perkovačka ulica
I  (PRVA) ZONA - Ulica Karašica

- Ulica Gaj
a) obuhvaća ulice u naselju Vrpolje - Ulica Rimski drum

- Ulica posavska
- Trg dr. Franje Tuđmana - Ulica Goć 1
- Ulica J. Bana Jelačića - Ulica Goć 2
- Ulica Ante Starčevića - Ulica Goć 3
- Ulica Ivana Meštrovića - Ulica Goć 4
- Ulica J.J. Strossmayera - Ulica Močilno
- Šamačka ulica  
- Pavićeva ulica b) obuhvaća ulice u naselju Stari Perkovci
- Ulica Stjepana Radića -    Grobljanska ulica
- Ulica Hrvatskih branitelja 
- Ulica Matije Gupca
- Ulica Josipa Wallingera III ( TREĆA ) ZONA
- Ulica Ive Kneževića
- Ulica Zdenka Kneževića O b u h v a ć a  p o d r u č j a  i n d u s t r i j s k o  
- Ulica Josipa Gola gospodarskih-poslovnih zona na području općine 
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Vrpolje ( Vašarište , Močilno , Trnjače , Rodinjak i dr.).          Članak 8.

Članak 7. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
za izgradnju građevine u zoni određenog za 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa poljoprivrednu djelatnost izražena po m3 građevine 
utvrđuje se po zonama iz članka 6. i po vrsti objekata i iznosi 5,00 kn/m3.
uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Za sve otvorene građevine ( otvoreni bazeni , 
Odluke izraženo u kunama po m3 (prostornom metru) otvorena gradilišta , otvorena igrališta manipulativni 
građevine koja se gradi kako slijedi: prostor, parkirni prostor, interne ceste ,nogostupi i 

druge otvorene građevine) komunalni doprinos 
I     ZONA obračunava se po m2 građevine koja se gradi na 

građenoj čestici i iznosi 3,00 kn/m2 .
- javne površine   3,00 kn/m3
- nerazvrstane ceste         7.00 kn/m3
- groblja                                       2.00 kn /m3 Članak 9.
- javna rasvjeta                3.00 kn /m3
UKUPNO              15.00 kn/m3 Komunalni doprinos obračunava se u skladu s 

obujmom, odnosno po m3 građevine koja se gradi na 
građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja 

II     ZONA zbog građenja nove građevine, ili kada se postojeća 
građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni 

- javne površine   3,00 kn/m3 doprinos obračunava se na razliku obujma u odnosu 
- nerazvrstane ceste na prijašnju građevinu.
(asfaltni kolnik)   5,00 kn/m3 Način utvrđivanja obujma građevine za 
(makadamski kolnik)           2,50 ,00 kn/m3 obračun komunalnog doprinosa propisuje ministar  u 
-groblja     2,00 kn/m3 čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.
- javna rasvjeta    2,00 kn/m3

Ukupno varijanta kolnik  Članak 10.
asfalt =  12,00 kn/m3
Ukupno varijanta kolnik  Visina komunalnog doprinosa izračunava se 
makadam =                          9,50 kn/m3 množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne 

površine građevine i jedinične vrijednosti 
komunalnog doprinosa po m3 građevine propisane 

III    ZONA člankom 7. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina 
nalazi.

- javne površine  2,00 kn/m3
- nerazvrstane ceste
(asfaltni kolnik)  5,00 kn/m3 Članak 11.
(makadamski kolnik)  2,00 kn/m3
- javna rasvjeta  3,00 kn/m3 Rješenje o visini komunalnog doprinosa 

donosi Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje u 
Ukupno varijanta kolnik  postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po 
asfalt =          10,00 kn/m3 službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju 
Ukupno varijanta kolnik  dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na 
makadam       =            7,00 kn/m3 temelju kojeg se može graditi.

Rješenje iz stavka 1. obvezatno sadrži:

1. Iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je 
obveznik dužan platiti,
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2.  Način rokove plaćanja komunalnog - neopozivu garanciju banke
doprinosa, - zalog vrijednosti papira

3. Prikaz načina obračuna komunalnog - prijedlog za upis založnog prava na 
doprinosa za građevinu koja se gradi nekretninama i prava građenja

4. Popis objekata i uređaja komunalne - jamstvo druge osobe uz uvjet da je osoba 
infrastrukture koje će općina Vrpolje izgraditi vlasnik imovine koja odgovara visini  
u skladu s Programom građenja objekata i komunalnog  doprinosa.
uređaja komunalne infrastrukture, Potvrdu o uplati komunalnog doprinosa, 

5. obvezu općine Vrpolje o razmjernom povratu odnosno prve rate komunalnog doprinosa kod 
sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i obročnog plaćanja izdaje Jedinstveni upravni odjel .
uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. Za obroke koji ne budu na vrijeme plaćeni , 
ovog stavka i ostvareni priliv sredstava. obračunat će se zakonska zatezna kamata .

Akt na temelju kojeg se može graditi ne može 
se izdati prije nego je izvršena uplata komunalnog Članak 14.
doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene 
uplate prvog obroka. Od plaćanja komunalnog doprinosa u 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može potpunosti se oslobađaju :
se izjaviti žalba mjerodavnom drugostupanjskom 
tijelu putem prvostupanjskog tijela . -  Općina Vrpolje

-  Hrvatska vojska
 -  Vjerske zajednice

Članak 12. -  Ustanove školskog obrazovanja 
-  Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite

Obveznik komunalnog doprinosa može uz -  Registrirane udruge građana da sjedištem na 
suglasnost općine Vrpolje sam snositi troškove području općine Vrpolje
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz -  Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog 
članka 2. ove Odluke, te mu se ti troškovi priznaju u branitelja iz Domovinskog rata, članovi 
iznos komunalnog doprinosa pod uvjetom utvrđenim obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog 
pisanim ugovorom s općinom Vrpolje. branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz 

Domovinskog rata od I. do X . skupine za 
odgovarajuću stambenu površinu prema 

Članak 13. broju članova obitelji i to :
a) samac 35 m2

Obveznik komunalnog doprinosa plaća b) dvočlana obitelj 45m2
komunalni doprinos odjednom u cijelosti, i to u roku c) tročlana obitelj 60m2
15 dana po izdavanju rješenja o komunalnom d)za svakog daljnjeg člana 10m2, ukoliko 
doprinosu ili u najviše 3 (tri) jednaka obroka koji će     ovu pogodnost već nisu iskoristili 
biti određeni rješenjem .

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa 
neće biti omogućeno plaćanje komunalnog doprinosa Članak 15.
u obrocima , ako je iznos komunalnog doprinosa 
manji ili jednak 3.000,00 kuna . Od plaćanja komunalnog doprinosa 

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa djelomično se mogu osloboditi pravne i fizičke osobe 
kojemu se rješenjem o komunalnom doprinosu na temelju posebne odluke Općinskog vijeća, ako 
omogući plaćanje u obrocima dužan je dostaviti jedno Općinsko vijeće ocijeni da je objekt koji se gradi od 
od sljedećih instrumenata osiguranja plaćanja posebnog interesa za općinu Vrpolje. 
(Sukladno čl.121. Općeg poreznog zakona, N. N. 
127/00., 86/01. i 150/02.
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Članak 16.       OPĆINSKO VIJEĆE
      OPĆINE  VRPOLJE

Za potpuno ili djelomično  oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 14. i 15. ove Klasa: 021-05/08-01/20
Odluke , visina oslobođenog komunalnog doprinosa Urbroj: 2178/11-01/08-1
namirit će se iz sredstava   Proračuna općine Vrpolje. Vrpolje, 11. kolovoza 2008. godine 

         Predsjednik Općinskog vijeća:
Članak 17.                         Mijo Šunić,v.r.

Ako nije izgrađena komunalna infrastruktura 
za koju je plaćen komunalni doprinos na lokaciji na 
kojoj se namjerava izgraditi građevina, općina Vrpolje 
je obvezna izgraditi tu komunalnu infrastrukturu u 
roku od 4 godine, računajući od dana uplate 30.
komunalnog doprinosa.

Ukoliko pristupni put nije javna površina, 
imovinsko pravne odnose na cijelom profilu i dužini Na temelju članka 4. i 5. Zakona o zaštiti 
javno prometne površine, prema projektnoj pučanstva od zaraznih bolesti (N. N . 79/2007.) i 
dokumentaciji ili lokacijskoj dozvoli dužan je riješiti članka 26. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik 
investitor. Brodsko-posavske županije» br. 15/01. i 22/06.), 

Po rješenju imovinsko pravnih odnosa Vijeće općine Vrpolje na 17. sjednici održanoj 11. 
obveza općine Vrpolje teče od dana rješavanja tih kolovoza 2008. godine donosi
odnosa.

PROGRAM MJERA 

Članak 18. za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti 
na području općine Vrpolje u 2008. godini 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 
10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj općinski 
načelnik ako utroši sredstva komunalnog doprinosa Članak 1.
protivno njihovoj namjeni.

Novčana kazna naplaćena po ovoj Odluci U cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te 
prihod je Proračuna općine Vrpolje. uklanjanje uzročnika zaraznih bolesti i izvora 

oboljenje od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti 
prenošenja oboljenja te unapređivanje higijenskih 

Članak 19. uvjeta života pučanstva, donosi se ovaj Program mjera 
za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području 

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti općine Vrpolje u 2008. godini (u daljnjem tekstu: 
Odluka o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik Program).
Brodsko-posavske županije» , br.22/04 . i 22/06) .

Članak 2.
Članak 20.

Ovim Programom podrazumijeva se 
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od provođenje obvezne preventive deratizacije, 

dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko- izvršitelji programa, sredstva, rokovi, načini plaćanja 
posavske županije «. i provedba programa.
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Članak 3. Članak 7.

IZVRŠITELJI PROGRAMA PROVEDBA PROGRAMA

Obvezna preventivna deratizacija na Prije početka provedbe mjera obvezne 
području općine Vrpolje mogu obavljati samo fizičke preventivne deratizacije izabrani izvršitelj dužan je 
ili pravne osobe koje udovoljavaju zakonom izraditi Operativni plan provedbe Programa . 
propisane uvjete.

Izvršitelji obvezne preventivne deratizacije Operativni plan mora sadržavati:
biraju se na temelju provedenog natječaja. - opis mjere koja se provodi

- popis ulica, objekata ili prostora na kojima se 
mjera provodi

Članak 4. - okvirno vrijeme početka i završetka 
poduzetih mjera

SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA - način izvješćivanja mještana
- broj djelatnika

Troškove provođenja obvezne preventivne - sredstva i opremu koja će se koristiti
deratizacije u poduzećima (tvrtkama , i ustanovama, 
obiteljskim kućama i stanovima u privatnom Izvršitelj je dužan na vrijeme, najmanje 48 
vlasništvu plaćaju sami korisnici, odnosno sati prije početka provedbe obavijestiti javnost o 
domaćinstva . vremenu, mjestu i načinu provođenja obvezne 

Troškove provođenja obvezne preventivne preventivne deratizacije.
zaštite u vlasništvu općine Vrpolje, na javnim Izvršitelj je obvezan neposredno nakon 
površinama, parkovima i napuštenim kućama obavljene deratizacije sačiniti izvješće o provedenoj 
podmiruje se iz Općinskog proračuna. mjeri s podacima o datumu i mjestu provedbe, te 

Sredstva za provođenje obvezne preventivne domaćinstvima u kojima mjera nije provedena .
deratizacije osigurana u Proračunu općine Vrpolje Pod dostavljenom izvješću općina Vrpolje 
iznose 10.000,00 kuna. obići će domaćinstva u kojima mjera nije provedena, 

te ih izvijestiti da su dužni omogućiti provođenje iste, 
u suprotnom kaznit će se novčanom kaznom u skladu 

Članak 5. sa Zakonom .

ROKOVI  PROVOĐENJA
Članak 8. 

Obvezna preventivna deratizacija provodi se 
u akciji od dva puta godišnje proljetna i jesenska. NADZOR

Stručni nadzor nad provođenjem obvezne 
Članak 6. preventivne deratizacije kao i kontrolu učinkovitosti 

provođenja provodi Sanitarna inspekcija Brodsko-
NAČIN PLAĆANJA posavske županije ili Zavod za javno zdravstvo 

Brodsko-posavske županije .
Troškovi provođenja obvezne preventivne 

deratizacije isplatit će se izvršitelju po završetku 
proljetnog, odnosno jesenskog  tretmana , te dostave Članak 9. 
podataka o broju kojima je obavljen tretman.

Ovaj Program objavit će se u «Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE Članak 2.
OPĆINE VRPOLJE

Danom stupanja  na snagu ove Odluke 
Klasa : 021-05/08-01/19 prestaje važiti Odluka o maksimalnim površinama 
Urbroj: 2178-01/08-1 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se 
Vrpolje, 11. kolovoza 2008 .godine mogu prodati obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu, poljoprivredniku ili poljoprivrednom 
     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA : gospodarstvu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

 Mijo Šunić,v.r. županije» br.6/03.) i Odluka o izmjeni i dopuni 
Odluke o maksimalnim površinama poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države koje se mogu prodati 
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, 
poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 

31. 22/06.).

Na temelju članka 54. i 68. Zakona o Članak 3.
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine»
br.66/01., 87/02., 48/05.i 90/05.) , članka 3. Mjerila i Ova Odluka stupa na snagu danom 
uvjeta za provedbu privatizacije poljoprivrednog donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
zemljišta («Narodne novine» br. 13/02.) i članka 26. Brodsko-posavske županije» .
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko 
posavske županije» br.15/01. i 22/06.), Općinsko OPĆINSKO VIJEĆE
vijeće općine Vrpolje na svojoj 17. sjednici održanoj OPĆINE VRPOLJE
11. kolovoza 2008 .godine donijelo je 

O D L U K U  
Klasa : 021-05/08-01/18

o maksimalnim površinama Urbroj: 2178/11-01/08-1
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Vrpolje, 11. kolovoza 2008. godine

koje se mogu prodati obiteljskom 
poljoprivrednom  gospodarstvu,       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

poljoprivredniku ili poljoprivrednom   Mijo Šunić,v.r.
gospodarstvu

Članak 1.

Maksimalna površina poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države koje se mogu prodati 
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, 
poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu 
koje se bavi ratarstvom ili stočarskom proizvodnjom 
na području općine Vrpolje iznosi 37 ha oranice. 

Ukoliko ostane neprodanog zemljišta, 
Općinsko vijeće će povećati maksimalne površine .
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32. 30. 6. 2008. godine iznosilo je 168.242,39 kn.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu V
(«N. N.» broj 96/03) Općinsko vijeće općine Vrpolje 
na  17. sjednici održanoj 11. kolovoza 2008. godine Općina Vrpolje nije primala niti davala 
donijelo je zajmove u 2008. godini.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
VI

o izvršenju  Proračuna
općine Vrpolje za razdoblje od Nenaplaćena potraživanja na dan  30. lipnja 

1. siječnja  30. lipnja 2008. godine 2008. godine iznose  598.336,36 kn, a odnose se na:

- potraživanja za poreze,                  204.658,41
OPĆI DIO - potraživanja od zakupa i 

iznajmljivanja imovine,                     13.902,00
I - potraživanja od zakupa 

 javnih površina                                  11.342,69
 Proračun općine Vrpolje za 2008. godinu - potraživanja za dane 
planiran je u iznosu 6.868.000 kuna. Prihodi koncesije                                              8.809,65 
Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 1. 1.  30. - potraživanja za komunalni 
6.2008. godine ostvareni su u iznosu od 1.271.846 doprinos,                                            21.712,25
kuna. - potraživanja za komunalnu 

naknadu,                                275.370,92
- potraživanja za priključak 

II na plinsku mrežu,                     55.756,73  
- potraživanja za distributivnu 

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u razliku                                                    6.783,71
navedenom razdoblju  iznosili su 1.257.251 kune.                                                                                                                          

      598.336,36

III
VII

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja 
prihoda i primitaka. 2008. godine u iznosu od 1.477.602 kn odnosi se na  

kreditno zaduženje  za Sušionicu Vrpolje gdje je 
Ostvareni prihodi i Općina suosnivač sa 5,85 %,  i za nepodmirene obveze 
primici 1.271.846 kn prema dobavljačima .
Izvršeni rashodi i 
primici 1.257.251 kn
Višak prihoda POSEBNI DIO
i primitaka      14.595 kn

VIII

IV Posebni dio godišnjeg izvještaja općine 
Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. 

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na godine sadrži rashode i izdatke izvršene po 
dan 1. 1. 2008. godine bilo je 828.450,09 kn, a na dan korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i 
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posebnim namjerama. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

IX Klasa: 021-05/08-01/ 17
Urbroj: 2178/11-01/08-1

Polugodišnji obračun Proračuna općine Vrpolje, 11.kolovoza 2008. godine 
Vrpolje zajedno s  usporednim pregledom planiranih i 
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit           Predsjednik Općinskog vijeća:
će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko      Mijo Šunić,v.r.
posavske županije».
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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