
God.  XV                                                                                                    Broj  13/200728.  lipnja  2007.

SADRŽAJ:

ISSN 1846-0267

Županija: Općina  Donji  Andrijevci:

9. Odluka  o  izmjeni  Odluke  o  
- akti  Poglavarstva: osnivanju  i  imenovanju  članova  

Z a p o v j e d n i š t v a   z a š t i t e   i   
spašavan ja   opć ine   Don j i   
Andrijevci  ......................................

Općina  Garčin:
68. Odluka  o  visini  iznosa  za  

sufinanciranje  nabave  voćnih  11. Odluka  o  ustupanju  nekretnine  
sadnica  i  loznih  cijepova  .............. Đuri  Vinkoviću  ..............................

69. Odluka  o  uključivanju  Brodsko- 12. Odluka  o  radnom  vremenu  
posavske  županije  u  Projekt  ugostiteljskih  objekata  na  
"Regionalni  jamstveni  instrumenti području  općine  Garčin  ................
- RJI"  za  2007.  godinu  .................. 13. Odluka  o  raspisivanju  natječaja  za  

70. Odluka  o  uključivanju  Brodsko- prodaju  plinske  mreže  na  području  
posavske  županije  u  Projekt  općine  Garčin  ................................
"Lokalni  projekti  razvoja . 14. Odluka  o  prodaji  plinske  mreže  
Mikrokreditiranje"  za  2007.  na  području  općine  Garčin  ...........
godinu  ............................................ 15. Odluka  o  usvajanju  Izvješća  o  

71. Zaključak  o  pokretanju  postupka  obavljenoj  reviziji  financijskih  
izmjena  i  dopuna  Prostornog  izvještaja  i  poslovanja  općine  
plana  Brodsko-posavske  županije Garčin  za  2006.  godinu  ................

16. Odluka  o  zamjeni  člana  
Z a p o v j e d n i š t v a   z a š t i t e   i   
spašavanja  općine  Garčin  .............

67. Ispravak  Rješenja  o  imenovanju  
Povjerenstva  za  raspodjelu  
sredstava  za  poticanje  umjetničkih  
obrta  u  Brodsko-posavskoj  
županiji  za  2007.  godinu  .............. 904

904

905

906

907

908

909

910

914

915

915

916



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  13Strana:  902

17. Odluka  o  prihvaćanju  Izvješća  i  11. Program  održavanja  komunalne  
utvrđivanju  konačnog  prijedloga  infrastrukture  općine  Oprisavci  za  
Prostornog  plana  ........................... 2007.  godinu  .................................

Općina  Gornja  Vrba: Općina  Oriovac:

13. Odluka  o  usvajanju  Godišnjeg  18. Zaključak  o  potvrđivanju  
obračuna  Proračuna  općine  Gornja  imenovanja  zapovjednika  DVD-a  
Vrba  za  2006.  godinu  ................... s  područja  općine  Oriovac  ............

14. Odluka  o  izmjeni  i  dopuni  19. Zaključak  o  potvrđivanju  
Proračuna  općine  Gornja  Vrba  za  imenovanja  zapovjednika  i  
2007.  godinu  ................................. z a m j e n i k a   z a p o v j e d n i k a   

15. Zaključak  o  usvajanju  Aneksa  Vatrogasne  zajednice  općine  
Procjene  i  Plana  zaštite  od  požara  Oriovac  ..........................................
i  tehnoloških  eksplozija  općine  20. Odluka  o  prihvaćanju  ponude  za  
Gornja  Vrba - usklađenje  s  zakup  poslovnog  prostora  u  
Pravilnikom  o  zaštiti  šuma  ........... Oriovcu,  Frankopanska  br. 20  .......

16. Odluka  o  izmjeni  Prostornog  21. Statut  Narodne  knjižnice  i  
plana  uređenja  općine  Gornja  čitaonice  Oriovac  ..........................
Vrba  ............................................... 22. Odluka  o  osnivanju  Stožera  za  

17. Odluka  o  brisanju  zanačaja  provođenje  zadaća  zaštite  od  
društvenog  vlasništva  u  općoj  požara  na  području  općine  
upotrebi  i  upisu  prava  vlasništva  Oriovac  ..........................................
na  ime  općine  Gornja  Vrba  .......... 23. O d l u k a   o   u s t r o j a v a n j u   

motriteljsko-dojavne  službe  ..........
24. Plan  motrenja,  čuvanja  i  ophodnje  

Općina  Gundinci: otvorenog  prostora  i  građevina  za  
koje  prijeti  povećana  opasnost  od  

3. Odluka  o  prihvaćanju  izmjene  nastajanja  i  širenja  požara  ............
P r o g r a m a   r a s p o l a g a n j a   25. Zaključak  o  prihvaćanju  Izvješća  
poljoprivrednim  zemljištem  u  o  zaštiti  i  spašavanju  na  području  
vlasništvu  RH  ................................ općine  Oriovac  ..............................

26. Odluka  o  dodjeli  koncesije  za  
obavljanje  komunalne  djelatnosti  

Općina  Nova  Kapela: sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  
otpada  s  područja  općine  Oriovac

7. Odluka  o  raspodjeli  rezultata  27. Odluka  o  dodjeli  koncesije  za  
poslovanja  općine  Nova  Kapela  za  obavljanje  prijevoza  pokojnika  na  
2006.  godinu  ................................. području  općine  Oriovac  ...............

8. Godišnji  obračun  Proračuna  28. Odluka  o  izboru  voditelja  za  
općine  Nova  Kapela  za  2006.  obavljanje  komunalnih  poslova  
godinu  ............................................ održavanja  javne  rasvjete  na  

području  općine  Oriovac  ...............

Općina  Oprisavci:
Općina  Podcrkavlje:

10. Program  građenja  objekata  i  
uređaja  komunalne  infrastrukture  5. Odluka  o  ugostiteljskoj  djelatnosti
za  2007.  godinu  ............................

917

918

938

939

939

940

941

942

943

962

963

965

966

966

967

972

973

974

975

975

977

979

980



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  903Broj:  13

Općina  Sikirevci: Općina  Stara  Gradiška:

12. Odluka  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  6. Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  
na  području  općine  Sikirevci  ........ O d l u k e   o   k o m u n a l n i m   

13. Odluka  o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  djelatnostima  koje  se  mogu  
o  osnivanju  i  imenovanju  obavljati  temeljem  pisanog  
Z a p o v j e d n i š t v a   z a š t i t e   i   ugovora  ..........................................
spašavanja  općine  Sikirevci  .......... 7. R j e š e n j e   o   i m e n o v a n j u   

p r e d s j e d n i k a   i   č l a n o v a   
Povjerenstva  za  provedbu  

Općina  Slavonski  Šamac: postupka  javnog  natječaja  za  
prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  

35. Zaključak  o  nagrađivanju  odličnih  u  vlasništvu  RH  ............................
učenika  .......................................... 8. Odluka  o  priznanjima  općine  

36. Zaključak  o  organiziranju  i  Stara  Gradiška  ...............................
financiranju  proslave  Dana  općine 9. Zaključak  o  mirovanju  mandata  

37. Odluka  o  ugostiteljskoj  djelatnosti člana  Općinskog  vijeća  i  početku  
38. Odluka  o  odbijanju  zamolbe  obnašanja  dužnosti  zamjenika  

Josipa  Božića,  M. Gupca 67,  člana  Općinskog  vijeća  .................
Slavonski  Šamac  ...........................

39. Odluka  o  raspodjeli  rezultata  
poslovanja  na  dan  31. 12. 2006.  Općina  Velika  Kopanica:
godine  ............................................

40. Godišnji  obračun  Proračuna  2. Zaključak  o  utvrđivanju  Prijedloga  
općine  Slavonski  Šamac  za  2006.  Izmjena  i  dopuna  PPUO  općine  
godinu  ............................................ Velika  Kopanica  ............................

41. Odluka  o  usvajanju  Izvješća  o  3. Odluka  o  nagradi  učenika  i  
obavljenoj  reviziji  financijskih  studenata  ........................................
izvještaja  i  poslovanja  općine  
Slavonski  Šamac  za  2006.  godinu

42. Odluka  o  dodjeli  zemljišta  na  
korištenje  uz  "Topolje"  Udruzi  
izviđača  porječana  "Mihaljevica"  
Slavonski  Šamac  ...........................

982

983

984

985
986

988

988

989

999

999

1000

1001

1001

1004

1005

1006



- akti  Poglavarstva:

67.

Nakon  obavljenog  uspoređivanja  s  
izvornim  tekstom,  utvrđena  je  pogreška  u  
Rješenju  o  imenovanju  Povjerenstva  za  raspodjelu  
sredstava  za  poticanje  umjetničkih  obrta  u  
Brodsko-posavskoj  županiji  za  2007.  godinu,  koje  
je  objavljeno  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije",  broj  12/07.  od  8.  lipnja  
2007.,  te  se  daje

ISPRAVAK

Rješenja  o  imenovanju  Povjerenstva  za  
rspodjelu  sredstava  za  poticanje  umjetničkih  

obrta  u  Brodsko-posavskoj  županiji  za  
2007.  godinu

U  točki  I.  alineja  prva,  redni  broj

1. Umjesto  "Zvonimir  Laslo"  predsjednik
(Brodsko-posavska  županija)

treba  stajati:

1. Stjepan  Bošnjaković,  predsjednik
(Brodsko-posavska  županija)

Klasa:  311-01/07-01/14
Urbroj:  2178/1-02-07-1
Slavonski  Brod,  29.  lipnja  2007.

 Tajnica
    Županijske  skupštine
Slavica  Bešlić,dipl.iur., v.r.

68.

Temeljem  članka  2.  Pravilnika  o  
sufinanciranju  nabave  voćnih sadnica  i  loznih  
cijepova  za  podizanje  dugogodišnjih  nasada  na  
području  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  12/07.),  
Županijsko  poglavarstvo  na  46.  sjednici  održanoj  
20.  lipnja  2007.  godine  donijelo  je

ODLUKU

o  visini  iznosa  za  sufinanciranje
nabave  voćnih  sadnica  i  loznih  cijepova

I.

Ovom  Odlukom  utvrđuje  s e  visina  iznosa  
za  sufinanciranje  nabave  voćnih  sadnica  i  loznih  
cijepova  za  podizanje  dugogodišnjih  nasada  na  
području  Brodsko-posavske  županije.

II.

Visina  iznosa  sredstava  iz  točke  I.  za  
pojedinu  vrstu  voćnih  sadnica  i  loznog  cijepa  
određuje  se  u  sljedećim  veličinama:

- za  jednu  sadnicu  oraha  10,00 kn,
- za  jednu  sadnicu  šljive,  jabuke,  kruške,  

lijeske,  breskve,  višnje,  trešnje,  marelice  
3,00 kn

- za  jedan  lozni  cijep  2,00 kn
- za  jednu  sadnicu  kupine  i  maline  2,00 kn.

ŽUPANIJA
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Najviši  iznos  odobrenih  sredstava  za  financiranja  razvoja  malog  i  srednjeg  
sufinanciranje  voćnih  sadnica  po  jednom  poduzetništva  kroz  jamstva  na  županijskoj  razini.
poljoprivrednom  gospodarstvu  iznosi  40.000,00 kn,  
dok  je  za  sufinanciranje  loznog  cijepa  100.000,00 
kn. Članak  2.

Organizator  provedbe  Projekta  je  Brodsko-
III. posavska  županija  koja  se  obvezuje  na  provedbu  

postupka  izdavanja  jamstava  prema  uvjetima  iz  
Sredstva  iz  točke  II.  ostvaruje  Projekta.

poljoprivredno  gospodarstvo  čiji  zahtjev  odobri  
Županijsko  povjerenstvo,  a  doznačit  će  se  po  
donošenju  Odluke  župana  u  smislu  člana  5.  Članak  3.
Pravilnika  o  sufinanciranju  nabave  voćnih  sadnica  
i  loznih  cijepova  za  podizanje  dugogodišnjih  Korisnici  Projekta  su  gospodarski  subjekti:  
nasada. obrti,  mala  i  srednja  trgovačka  društva,  zadruge  i  

profitne  ustanove  u  100 %-tnom  privatnom  
vlasništvu  državljana  RH.

IV.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Članak  4.
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Sredstva  su  namijenjena  za  početni  

jamstveni  potencijal  i  odobravaju  se  do  70%  
Klasa  :  320-01/07-01/11 glavnice  za  početnike  i  nove  poduzetnike,  te  do  
Urbroj:  2178/1-02/07-1 50%  glavnice  za  ostale  poduzetnike.  Sredstva  
Slavonski  Brod,  20.  lipnja  2007. jamstvenog  potencijala  koristit  će se  kroz  Projekt  

"Lokalni  projekti  razvoja - mikrokreditiranje"  za  
Predsjednik  Poglavarstva 2007.  godinu.
Šimo  Đurđević,prof., v.r.

69. Članak  5.

Početna  sredstva  za  osiguravanje  
Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko- jamstvenog  potencijala  za  realizaciju  Projekta  

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- osigurana  su  u  Proračunu  Brodsko-posavske  
posavske  županije"  broj  09/06-pročišćeni  tekst),  županije  za  2007.  godinu  u  razdjelu  3,  pozicija  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  46.  sjednici  111. - Sredstva  depozita  za  Projekt  "Regionalni  
održanoj  20.  lipnja  2007.  godine,  donijelo jamstveni  instrumenti"  i  u  Državnom  proračunu  

za  2007.  godinu  u  jednakom  omjeru  i  to:
ODLUKU

* Ministarstvo  gospodarstva,  rada  i  
o  uključivanju  Brodsko-posavske  županije  u  poduzetništva - 1.000.000,00 kuna
Projekt  "Regionalni  jamstveni  instrumenti - * Brodsko-posavska  županija - 

RJI"  za  2007.  godinu 1.000.000,00 kuna

Članak  1. Članak  6.

Brodsko-posavska  županija  se  uključuje  u  Brodsko-posavska  županija  će,  temeljem  
Projekt  Ministarstva  gospodarstva,  rada  i  ove  Odluke,  zaključiti  ugovore  o  provedbi  
poduzetništva  "Regionalni  jamstveni  instrumenti - projekta  sa  Županijskom  razvojnom  agencijom - 
RJI"  za  2007.  godinu  (u  daljnjem  tekstu:  Projekt). Centrom  za  tehnloški  razvoj d.o.o.,  Slavonski  Brod  

kao  potpornom  institucijom  i  depozitnom  bankom  
Cilj  Projekta  je  unapređenje  oblika  kojima  će  regulirati  obveze  za  izdavanje  jamstava,  
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uvjete  depozita,  multiplikator  i  ostale  uvjete  
prema  Projektu.

Članak  7.

O  provedbi  Projekta  zaključuje  se  ugovor  
između  Ministarstva  gospodarstva,  rada  i  
poduzetništva  i  Brodsko-posavske  županije.

Članak  8.

Za  potpisivanje  Ugovora  o  provedbi  
Projekta  "Regionalni  jamstveni  instrumenti - RJI"  
za  2007.  godinu  ovlašten  je  župan  Brodsko-
posavske  županije.

Članak  9.

Stručne,  operativne  i  ostale  poslove  na  
provedbi  Projekta  obavljat će  Upravni  odjel  za  
gospodarstvo  Brodsko-posavske  županije.

Članak  10.

Projekt  "Lokalni  projekti  razvoja - 
Mikrokreditiranje"  za  2007.  godinu

Članak  1.

Brodsko-posavska  županija  uključuje  se  u  
Projekt  Ministarstva  gospodarstva,  rada  i  
poduzetništva  "Lokalni  projekti  razvoja - 
Mikrokreditiranje"  za  2007.  godinu  (u  daljnjem  
tekstu:  Projekt).

Cilj  Projekta  je  unapređenje  oblika  
financiranja  razvoja  malog  i  srednjeg  
poduzetništva  kroz  poduzetničke  mikrokredite.

Članak  2.

Korisnici  kreditinih  sredstava  po  ovom  
Projektu  mogu  biti  mala  i  srednja  trgovačka  
društva,  obrti,  zadruge  i  profitne  ustanove  u  100 
%-tnom  privatnom  vlasništvu  državljana  
Republike  Hrvatske.

Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Ministarstvo  gospodarstva,  rada  i  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  poduzetništva  i  Brodsko-posavska  županija  
Brodsko-posavske  županije". subvencionirat  će  kamatu,  svaki  u  iznosu  od  1%  

na  poduzetničke  mikrokredite,  a  sredstva  za  
Klasa  :  311-01/07-01/18 provođenje  Projekta  osigurana  su  u  Proračunu  
Urbroj:  2178/1-02/07-1 Brodsko-posavske županije  za  2007.  godinu  u  
Slavonski  Brod,  20.  lipnja  2007. razdjelu  3,  pozicija  109. - Subvencije  za  program  

"Lokalni  projekti  razvoja - Poduzetnik"  za  2007.  
Predsjednik  Poglavarstva godinu  i  u  Državnom  proračunu  za  2007.  godinu.
Šimo  Đurđević,prof., v.r.

Članak  4.

Način  realizacije  Projekta,  uvjeti  
mikrokreditiranja  i  postupak  provedbe  bit  će  

70. utvrđeni  1.  Dodatkom  Ugovoru  o  provedbi  
Projekta  "Lokalni  projekti  razvoja - Poduzetnik"  za  
2004.  godinu.

Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije",  broj  09/06 - pročišćeni  tekst),  Članak  5.
Županijsko  poglavarstvo  je  na  46.  sjednici  
održanoj  20.  lipnja  2007.  godine,  donijelo Za  potisivanje  1.  Dodatka  Ugovoru  iz  

članka  4.  ove  Odluke  ovlašten  je  župan  Brodsko-
ODLUKU posavske  županije.

o  uključivanju  Brodsko-posavske  županije  u  
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Članak  6. I.

Stručne,  operativne  i  ostale  poslove  na  Pokreće  se  postupak  donošenja  Izmjena  i  
provedbi  Projekta  obavljat  će  Upravni  odjel  za  dopuna  Prostornog  plana  Brodsko-posavske  
gospodarstvo  Brodsko-posavske  županije. županije  u  sljedećim  segmentima:

1/1 Korištenje  i  namjena  prostora
Članak  7.

2/2 Infrastrukturni  sustavi
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  2.1. Promet

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  2.1.1. Cestovni  promet
Brodsko-posavske  županije".

3/2. Infrastrukturni  sustavi
Klasa  :  311-01/07-01/19 2.3. Vodoopskrbni  sustav
Urbroj:  2178/1-02/07-1 2.3.1. Vodoopskrba
Slavonski  Brod,  20.  lipnja  2007.

4/3. Uvjeti  korištenja  i  zaštite  prostora
Predsjednik  Poglavarstva 3.1. Uvjeti  korištenja
Šimo  Đurđević,prof., v.r. 3.1.1. Područja  posebnih  uvjeta  korištenja

II.

Sredstva   za   izradu  prostorne  
dokumentacije  iz  točke  I.  osigurana  su  u  
Županijskom  proračunu  za  2007.  godinu.

III.

Za  provedbu  postupka  donošenja  izmjena  
i  dopuna  Prostornog  plana  Brodsko-posavske  

71. županije  zadužuje  se  Zavod  za  prostorno  uređenje.

Temeljem  članka  12.  i  13.  Zakona  o  IV.
javnoj  nabavi  ("Narodne  novine",  br.  117/01.  i  
92/05.)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst),  Županijsko  Klasa  :  350-01/07-01/3
poglavarstvo  na  46.  sjednici  održanoj  20.  lipnja  Urbroj:  2178/1-02/07-1
2007.  godine,  donijelo  je Slavonski  Brod,  20.  lipnja  2007.

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

o  pokretanju  postupka  izmjena  i  dopuna  
Prostornog  plana  Brodsko-posavske  županije

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  907Broj:  13



9. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  9.  stavka  2.  Zakona  o  donošenja,  a  objavit  će  s e u  "Službenom  vjesniku  

zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  novine"  br.  174/04.)  Brodsko-posavske  županije".
i  članka  10.  Pravilnika  o  pozivanju,  mobilizaciji  i  
aktiviranju  operativnih  snaga  zaštite  i  spašavanja  OPĆINSKI  NAČELNIK
("Narodne  novine"  br.  25/06.),  općinski  načelnik  OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI
općine  Donji  Andrijevci  15. 6. 2007.  godine,  
donosi Klasa  :  214-01/07-01/06

Urbroj:  2178/04-01-07-2
ODLUKU Donji  Andriejvci,  15. 6. 2007.  godine

o  izmjeni  Odluke  o  osnivanju  i  imenovanju  Općinski  načelnik
članova  Zapovjedništva  zaštite  i  spašavanja      Ivan  Musa, v.r.

općine  Donji  Andrijevci

Članak  1.

U  Odluci  o  osnivanju  i  imenovanju  
članova  Zapovjedništva  zaštite  i  spašavanja  općine  
Donji  Andrijevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  11/06.)  u  članku  2.  stavku  
1.  točka  2.  mijenja  se  i  glasi:

"2.  Tajana  Katalinić,  djelatnik  područnog  
ureda  za  zaštitu  i  spašavanje  Slavonski  
Brod,  član".

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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11. III

Sve  troškove  oko  prijenosa  vlasništva  
Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  podnositelj  zamolbe  će  sam  snositi,  a  za  sve  

Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  aktivnosti  oko  prijenosa  zadužuje se  načelnik  
županije"  br.  13/01.),  Općinsko  vijeće  općine  općine.
Garčin  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  18.  lipnja  
2007. g.  donijelo  je

IV.
ODLUKU

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
o  ustupanju  nekretnine  Đuri  Vinkoviću donošenja  i  objavit  će  s e  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

I OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Na  temelju  zamolbe  Đure  Vinkovića  iz  
Garčina,  ustupa  se  k.č.br.  38/4  u  k.o.  Garčin,  Klasa  :  021-05/07-01/72
površine  369m2. Urbroj:  2178/06-01-07-2

Garčin,  18.  lipnja  2007. g.

II      Predsjednik
Općinskog  vijeća

Đuro  Vinković,  vlasnik  je  stambenog  Mato  Jerković, v.r.
objekta  na  k.č.br.  38/4  u  k.o.  Garčin,  te  mu  se  
prema  Zakonu  ostatak  navedene  čestice  dodjeljuje  
kao  nužni  dio  za  korištenje  stambenog  objekta  i  
dvorišne  zgrade.

OPĆINA  GARČIN
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12. Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Hoteli» i 
Temeljem članka 11. stavak 1.. Zakona o kampovi iz skupine «Kampovi i druge vrste 

ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj ugostiteljskih objekata za smještaj» obvezno rade od 
49/03  pročišćeni tekst) i članka 40. Statuta općine 0,00 do 24,00 sata svaki dan, a ostali ugostiteljski 
Garčin («Službeni vjesnik Brodsko  posavske objekti mogu raditi:
županije», broj 13/01), Općinsko vijeće općine Garčin 
na svojoj 12. sjednici, održanoj 18. lipnja 2007. - iz skupine «Restorani» i «Barovi» od 6,00 
godine donijelo je do 24,00

- iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju 
ODLUKU uvjete za rad noću sukladno posebnim 

propisima, samo u zatvorenim prostorima  od 
 o  radnom vremenu ugostiteljskih objekata  na 21,00 do 6,00 sati.

području općine Garčin - iz skupine «Restorani i Barovi» koji se 
nalaze izvan naseljenih područja  od  0,00 
do  24,00 sata

I.  OPĆE ODREDBE
 Iznimno od navedenog, ugostiteljski objekti 

Članak 1. iz skupina «Restorani» i «Barovi»  u dane vikenda 
(petak/subotu i subota/nedjelju), te uoči blagdana i 

Ovom Odlukom određuje se: praznika, mogu poslovati od 6,00 do 1,00 sat.

- raspored, početak i završetak radnog vremena 
u ugostiteljstvu, Članak 4.

- kriterij za drukčiji raspored, početak i 
završetak radnog vremena za pojedine Općinsko poglavarstvo može po službenoj 
ugostiteljske  objekte, dužnosti za pojedine objekte rješenjem odrediti 

-  razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje najduže za 2 sata raniji završetak radnog vremena od 
posluživanje alkoholnih pića, radnog vremena propisanog člankom 3. ove Odluke, i 

-  prostorni, tehnički i zdravstveni uvjeti za to u sljedećim slučajevima:
pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga   - ako je donijeto rješenje gospodarskog 
ambulantno, inspektorata Državnog  inspektorata o 

-  prostori na kojima se ugostiteljske usluge zabran i  rada  zbog  nepr idržavanja  
smiju pružati u pokretnom objektu, propisanog radnog vremena

-  tehnički uvjeti za pružanje ugostiteljskih - ako je donijeta pravomoćna presuda 
usluga pod šatorom, na klupama i slično, Prekršajnog suda, na osnovu  prijave 

-  jela, pića i napici koji se mogu posluživati pod nadležne policijske postaje o remećenju 
šatorom, na klupama i sl. javnog reda i mira u objektu, odnosno u 

njegovoj neposrednoj okolini,
- ako je od strane sanitarne inspekcije 

II.  RASPORED, POČETAK I nalazom utvrđeno prekoraćenje najviše 
 ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA dopuštene razine buke za noć (a u skladu s 

U  UGOSTITELJSTVU m j e r e n j i m a  i z v r š e n i m  o d  s t r a n e  
ovlaštenih osoba),

Članak 2. - ako postoje drugi opravdani razlozi

Ugostitelji su dužni poslovati u radnom 
vremenu propisanom ovom Odlukom.
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Članak 5. u objektima i prostorima u kojima se obavlja neka 
druga djelatnost (kulturna, obrazovna, sportska, 

Općinsko poglavarstvo može na zahtjev gospodarska i sl.), traje u vremenu održavanja te druge 
ugostitelja za ugostiteljske objekte iz članka 3. djelatnosti, ali ne duže od 1 sat nakon završetka 
predstavka 3., rješenjem odrediti drugačije radno manifestacije.
vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka 
Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih 
događanja). Članak 9.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u 
roku od 30 dana prije održavanja prigodne proslave. Radno vrijeme turističkih agencija utvrđuje 

se radnim danom najranije od 07.00 sati, a  završva 
najkasnije u 22.00 sata.

Članak 6. Turističke agencije mogu raditi i nedjeljom, te 
za vrijeme blagdana, u vrijeme pred turističku sezonu.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti 
jednostavnih usluga» - objekti brze prehrane, mogu 
poslovati u radnom vremenu od 6,00 do 24,00 sata, a u Članak 10.
dane vikenda (petak/subotu i subota/nedjelju), te uoči 
blagdana i praznika od 6,00 do 1,00 sat. Zabranjuje se točenje alkoholnih pića 

osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu isticanja 
upozorenja.

Članak 7. Zabranjuje se točenje alkoholnih pića u svim 
ugostiteljskim objektima u vremenu od 04.00 do 

Ukoliko se uz ili iznad ugostiteljskog objekta 09.00 sati.
nalazi stan, odnosno poslovni prostor druge namjene, Zabranjuje se ulazak osoba mlađih od 18 
zidovi i stropovi ugostiteljskog objekta moraju imati godina u noćni klub.
atestiranu zvučnu izolaciju na graničnu vrijednost Zabranjuje se ulazak osobama mlađim od 16 
emisije zvuka određenu uvjetima uređenja prostora i godina u disco-klub poslije 23.00 sata.
posebnim uvjetima utemeljenim na posebnim 
zakonima i propisima, te odredbama postojeće 
prostorno-planske dokumentacije. Članak 11.

Iznad ugostiteljskih objekata kao i na Ugostiteljski objekti, osim onih koji posluju 
vanjskim zidovima, prozorima ili vratima tih objekata od 0-24 sata, mogu biti zatvoreni jedan dan u tjednu, a 
zabranjeno je postavljanje i stavljanje u funkciju obavijest o tome mora biti vidno istaknuta na ulazu u 
glazbenih i drugih ozvučenja. ugostiteljski objekt.

Ako ugostitelj iz opravdanih razloga tijekom 
jednog radnog dana ne može poslovati u radnom 

Članak 8. vremenu propisanom ovom Odlukom, dužan je o 
tome istaknuti obavijest na ulazu u ugostiteljski 

Ugostitelj ne smije pružati ugostiteljske objekt.
usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog ureda, U dane koji su zakonom utvrđeni kao 
odnosno Ministarstva. blagdani u Republici Hrvatskoj ugostiteljski objekti 

Iznimno od stavka 1. ovog članka ugostitelj ne moraju raditi.
može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, 
sajmova, prigodnih priredbi i sl.) izvan svog 
ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku Članak 12.
djelatnost uz prethodnu suglasnost sanitarnog 
inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta. Ugostiteljski objekt se mora po isteku svog 

Radno vrijeme pružanja ugostiteljskih usluga radnog vremena odmah zatvoriti, a zatečeni gosti 
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mogu se u objektu zadržati najduže   pola  sata  nakon skladu s Planom rasporeda pokretnih 
njegova zatvaranja. naprava.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u 
ugostiteljskom objektu koji posluje pod nazivom i 
vrstom restoran (čl. 26. Pravilnika o razvrstavanju, Članak 15.
minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih 
objekata) zatečeni gosti mogu se u objektu zadržati c) Tehnički i zdravstveni uvjeti za pružanje 
najduže jedan sat nakon njegova zatvaranja. jednostavnih  ugost i te l j sk ih  us luga  
                                                           ambulantno

III.  PRUŽANJE JEDNOSTAVNIH Za pružanje jednostavnih ugostiteljskih 
UGOSTITELJSKIH USLUGA usluga ambulantno moraju biti ispunjeni sljedeći 

        AMBULANTNO tehnički i zdravstveni uvjeti:

Članak 13. 1. radna površina mora biti od materijala 
koji se lako čisti, pere i u dodiru s vodom  ne 

a) Prostori na kojima se jednostavne rđa, izdignuta iznad zemlje najmanje1m,
ugost i te l jske usluge smiju pružat i  2. osiguran rashladni uređaj odgovarajuće 
ambulantno veličine za čuvanje lako pokvarljivih 

    (izvan poslovnih prostorija i prostora namirnica i posebno rashladni uređaj za 
ugostitelja). čuvanje pića i napitaka,

3. namirnice i pribor za rad i posluživanje 
b) Ambulantno se mogu posluživati jela u zaštit i  od štetnog utjecaja okoliša 

konfekcijskom stanju, bezalkoholna pića, (zagađivanja),
napici   i sladoled u skladu sa sanitarnim 4. osiguran dovoljan broj posuda za otpatke  s 
propisima. poklopcem na otvaranje nogom,

5. za posluživanje jela, bezalkoholnih pića i 
Jelima u konfekcijskom stanju, u smislu ove napitaka osiguran pribor za jednokratnu      

Odluke, smatraju se ugostiteljski proizvodi od uporabu,
originalno proizvedenih, pakiranih i deklariranih 6. osigurati dovoljne količine zdravstveno 
namirnica koje zahtijevaju samo brzu toplinsku ispravne vode, a otpadne  tekućine riješiti 
pripremu (pečenje ili kuhanje) bez ikakve prethodne na zadovoljavajući higijenski način,
kulinarske obrade ili pripreme (hamburgeri, 7. osigurana sredstva za protupožarnu 
hrenovke, kobasice, salame i sl.). zaštitu,

8. za zaposleno osoblje osiguran poseban 
zahod i umivaonik s uređajem za sušenje 

Članak 14. ruku toplim zrakom ili sušenje na neki 
drugi način (papir u rolama) i sapun,

Jednostavne ugostiteljske usluge smiju se 9. prostor mora biti dovoljno osvijetljen.
pružati ambulantno na sljedećim prostorima:

-  neposredno uz objekt u kojem se obavlja IV.  PROSTORI NA KOJIMA SE SMIJU
proizvodnja, odnosno promet namirnica,   PRUŽATI UGOSTITELJSKE 

   bezalkoholnih pića i napitaka,         USLUGE U POKRETNOM
-  na izletištima i javnim kupalištima,  OBJEKTU
-  na gradskim ulicama i trgovima,
-  na prostorima gdje se održavaju vjerske, Članak 16.

ku l tu rne ,  špo r t ske  i  gospoda r ske  
manifestacije i  sl. samo za vrijeme Ugostiteljske usluge mogu se pružati u 
njihova trajanja i drugim mjestima u pokretnom objektu smještenom:
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- na izletištima i javnim kupalištima, jednokratnu uporabu,
- na prostorima na kojima se održavaju 9.   osigurati  sredstva za protupožarnu 

vjerske, kulturne, športske, gospodarske     zaštitu,
manifestacije i sl. samo za vrijeme 10. za zaposleno osoblje osiguran poseban 
njihova trajanja, zahod i umivaonik s uređajem za sušenje 

- na udaljenosti većoj od 100 m od ruku toplim zrakom ili sušenje na drugi 
postojećeg ugostiteljskog objekta u način (papir u rolama) i sapun,
građevini,zasebnom dijelu građevine, ili 11. prostor mora biti dovoljno osvijetljen.
poslovnom prostoru u kojem se obavlja 
druga djelatnost, osim ako se  ne radi o Ako se samo toplinski obrađuju jela 
održavanju manifestacija,  sajmova, pripremljena na industrijski način ili u ugostiteljskom 
prigodnih priredbi i sl. objektu koji ispunjava propisane minimalne uvjete za 

- i drugim mjestima u skladu s Planom njihovo pripremanje, šator ne mora imati prostor, 
rasporeda pokretnih naprava. uređaje i opremu za pripremanje jela, već samo 

toplinski uređaj.
Za goste se mora osigurati posebno jedan 

V.  TEHNIČKI UVJETI ZA PRUŽANJE zahod za muškarce s pisoarom i pretprostorom i zahod 
 UGOSTITELJSKIH USLUGA za žene, ako se ugostiteljske usluge pod šatorom 
     POD ŠATOROM, NA KLUPAMA I SL. pružaju duže od jednog dana.

Članak 17.
Članak 18.

Za pružanje ugostiteljskih usluga pod 
šatorom morju biti ispunjeni sljedeći tehnički uvjeti: Pod šatorom se mogu usluživati sve vrste 

napitaka, jela s ražnja, roštilja i kotla, jednostavna 
1.  šator mora biti stabilan i prostran, topla jela (hrenovke, kobasice, kuhana jaja, sendvići i 
2. o s i g u r a n  d o v o l j a n  b r o j  r a d n i h  i  sl.), te sladoled u originalnom pakiranju.

konzumnih  površina čije su gornje plohe  
od materijala  koji se lako čisti, pere i u 
dodiru s vodom ne  rđa, Članak 19.

3. postavljen dovoljan broj posuda za 
otpatke s poklopcem na otvaranje nogom i Za pružanje ugostiteljskih usluga na klupama 
dovoljan  broj tipskih posuda za smeće, moraju biti ispunjeni sljedeći tehnički uvjeti:

4. osigurane dovoljne količine zdravstveno 
ispravne tekuće vode, 1.   klupa mora biti stabilna i čvrsta

5. otpadne tekućine i krute otpadne tvari 2.   radne površine moraju biti od materijala 
redovito odstranjivati na zadovoljavjući koji se lako čisti, pere i u dodiru s vodom n e   
higijenski  način, rđa, 

6.   osigurati potreban prostor za pripremanje 3.   osigurane dovoljne količine zdravstveno 
jela s radnom površinom od materijala ispravne tekuće vode, a otpadne tekućine 
koji se  lako čisti, pere i u dodiru s vodom n e  riješiti na zadovoljavajući higijenski 
rđa ,  t op l inske  u ređa je ,  r a sh ladne  način,
uređaje za čuvanje lako pokvarljivih 4.   osiguran rashladni uređaj odgovarajuće 
namirnica i rashladni uređaj za čuvanje veličine za čuvanje lako pokvarljivih 
pića i napitaka, namirnica  i posebno rashladni uređaj za 

7.   pribor za jelo, radni pribor, oprema i čuvanje pića i napitaka,
uređaji za pripemanje jela kao i prostor 5.   osigurani uređaji i pribor za pripremanje 
gdje se  jelo priprema mora se zaštiti od namirnica od nerđajućeg materijala i 
štetnog utjecaja okoliša, toplinske uređaje za njihovu toplinsku 

8.   za posluživanje gostiju osigurati pribor za obradu,
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6.   posluživanje jela i pića koristiti pribor za Članak 24.
jednokratnu uporabu,

7.   pribor za pripremanje i posluživanje mora Danom stupanja na snagu ove Odluke 
biti zaštićen od štetnog utjecaja okoliša, prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (SV 

8.   osigurati dovoljan broj posuda za otpatke s Brodsko -posavske županije br.21/04).
poklopcem na otvaranje nogom,

9.   osigurana sredstva za protupožarnu Članak 25.
zaštitu,

10. osigurati zahod za zaposleno osoblje Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
sukladno posebnim propisima. objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

Članak 20. OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GARČIN

Na klupama se mogu posluživati pića, napici, 
sledoled u originalnom pakiranju, specijaliteti s Klasa  :  023-05/07-01/71
ražnja, roštilja i kotleti, te jednostavna topla i hladna Urbroj:  2178/06-01-07-01
jela (hrenovke, kobasice, sendvići, kuhana jaja i sl.). Garčin,  18.  lipnja  2007. g.

Predsjednik
Članak 21.          Općinskog  vijeća

        Mato   Jerković, v.r.
Za postavljanje pokretnog objekta, šatora, 

klupe i sl. ugostitelj ili organizator manifestacije mora 
ishoditi rješenje općine Garčin.

VI. NADZOR                                                                   13.

Članak 22.
Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Odluke provode inspekcijske službe (gospodarski, županije"  br.  13/01.),  Općinsko  vijeće  općine  
sanitarni inspektori i djelatnici Ministarstva Garčin  na s vojoj  12.  sjednici  održanoj  18.  lipnja  
unutarnjih poslova) svaki u okviru svoje nadležnosti 2007. g.  donijelo  je
sukladno posebnim propisima

ODLUKU

VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE o  raspisivanju  natječaja  za  prodaju  plinske  
 ODREDBE mreže  na  području  općine  Garčin

Članak 23.
I.

Vlasnici ugostiteljskih i turističkih objekata 
dužni su raspored radnog vremena uskladiti s Općinsko  vijeće  općine  Garčin  donijelo  je  
odredbama ove Odluke u roku od 15 dana od njezina Odluku  o  raspisivanju  natječaja  za  prodaju  plinske  
stupanja na snagu. mreže  na  području  općine  Garčin.
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II. II.

Natječaj  za  prodaju  plinske  mreže  bit  će  Prema  Elaboratu  procjene  vrijednosti  
objavljen  u  tjedniku  "Posavska  Hrvatska". plinske  mreže,  izrađenom  od  strane  stalnog  

sudskog  vještaka  za  graditeljstvo,  Zvonimira  
Rogača  iz  Osijeka,  Općinsko  vijeće  donijelo  je  

III. Odluku  o  prodaji  plinske  mreže  na  području  
općine  Garčin  po  početnoj  cijeni  od  9.444.600,00 

Za  poslove  oko  raspisivanja  natječaja  kn.
zadužuje  se  načelnik  općine.

OPĆINSKO VIJEĆE III.
OPĆINE GARČIN

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Klasa  :  023-05/07-01/70 donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Urbroj:  2178/06-01-07-01 Brodsko-posavske  županije".
Garčin,  18.  lipnja  2007. g.

OPĆINSKO VIJEĆE 
Predsjednik OPĆINE GARČIN

         Općinskog  vijeća
        Mato   Jerković, v.r. Klasa  :  021-05/07-01/69

Urbroj:  2178/06-07-01-01
Garčin,  18.  lipnja  2007. g.

Predsjednik
         Općinskog  vijeća

14.         Mato   Jerković, v.r.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  13/01.),  Općinsko  vijeće  općine  
Garčin  na s vojoj  12.  sjednici  održanoj  18.  lipnja  15.
2007. g.  donijelo  je

ODLUKU Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

o   prodaji  plinske  mreže  na  području  općine  županije"  br.  13/01.),  Općinsko  vijeće  općine  
Garčin Garčin  na s vojoj  12.  sjednici  održanoj  18.  lipnja  

2007. g.  donijelo  je

I. ODLUKU

Općinsko  vijeće  općine  Garčin  donijelo  je  o  usvajanju  Izvješća  o  obavljenoj  reviziji  
Odluku  o   prodaji  plinske  mreže  na  području  financijskih  izvještaja  i  poslovanja  općine  
općine  Garčin. Garčin  za  2006. g.
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I. 16.

Općinsko  vijeće  općine  Garčin  donijelo  je  
Odluku  o usvajanju  Izvješća  o  obavljenoj  reviziji  Na  temelju  čl.  19.  stavka  2.  Zakona  o  
financijskih  izvještaja  i  poslovanja  općine  Garčin  zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne   novine"  broj  
za  2006. 174/04.),  članka  4.  i  članka  10.  Pravilnika  o  

pozivanju,  mobilizaciji  i  aktiviranju  operativnih  
snaga  zaštite  i  spašavanja  ("Narodne  novine"  broj  

II. 25/06.),  te  članka  40.  Statuta  općine  Garčin  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  

Usvaja  se  Izvješće  o  obavljenoj  reviziji  broj  13/01.),  načelnik  općine  Garčin  4.  lipnja  
financijskih  izvještaja  i  poslovanja  općine  Garčin  2007.  godine,  donio  je
za  2006.,  te  se  zadužuje  načelnik  općine  da  ODLUKU
poslovanje  općine  Garčin  uskladi  s  Izvješćem  
Državnog  ureda  za  reviziju. o  zamjeni  člana  Zapovjedništva  zaštite  i  

spašavanja  općine  Garčin

III.
I.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će   se  u  "Službenom  vjesniku  Načelnik  općine  Garčin  donio  je  Odluku  o  
Brodsko-posavske  županije". zamjeni  člana  Zapovjedništva  zaštite  i  spašavanja  

općine  Garčin.
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GARČIN

II.
Klasa  :  021-05/07-01/68
Urbroj:  2178/06-07-01-11 Dosadašnji  član  Zdravko  Vrbanović  
Garčin,  18.  lipnja  2007. g. mjenja  se  novim  članom  Tajanom  Katalinić.

Predsjednik
         Općinskog  vijeća III.
        Mato   Jerković, v.r.

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

OPĆINA  GARČIN

Klasa  :  022-05/07-01/163
Urbroj:  2178/06-07-02-1
Garčin,  4.  lipnja  2007. g.

            Načelnik  
       općine  Garčin
Mato  Grgić, dipl.iur., v.r.
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17. II.

Zadužuje  se  općinski  načelnik  za  
Na  temelju  članka  40.  Statuta  općine  pribavljanje  potrebnih  suglasnosti  na  konačni  

Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  prijedlog  Prostornog  plana  uređenja  općine  Garčin 
županije"  br.  13/01.),  Općinsko  poglavarstvo  - izmjene  i  dopune.
općine  Garčin  na  svojoj  25.  sjednici  održanoj  17.  
travnja  2007.  godine,  donijelo  je

III.
ODLUKU

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
o  prihvaćanju  Izvješća  i  utvrđivanju  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

konačnog  prijedloga  Prostornog  plana Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
I. OPĆINE  GARČIN

Poglavarstvo  općine  Garčin  prihvaća  Klasa  :  022-05/07-01/298
Izvješće  o  javnoj  raspravi  u  svezi  donošenja  Urbroj:  2178/06-02-07-1
Prostornog  plana  uređenja  općine  Garčin - izmjene  Garčin,  17.  travnja  2007.
i  dopune  održanog  21.  veljače  2007.  godine,  te  
utvrđuje  konačni  prijedlog  Prostornog  plana           Predsjednik
uređenja  općine  Garčin - izmjene  i  dopune. Općinskog  poglavarstva

Mato  Grgić, dipl.iur., v.r.
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13.. III.

    Rashodi utvrđeni prema pozicijama 
         Na temelju članka 128. Zakona o proračunu Proračuna za 2006. godini izvršeni su u ukupnom 
(“Narodne novine” br. 96/03) i članka 30. Statuta iznosu 4.733.370,71 kn.
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 03/2006.), Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj  13. sjednici IV.
održanoj 29. svibnja  2007. godine, donijelo je

        Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
O D L U K U izvršenih rashoda daje višak prihoda:

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Ostvareni prihodi  
općine Gornja Vrba za 2006. godinu u 2006. godini:                  5.233.419,46 kn

Izvršeni rashodi 
OPĆI DIO u 2006. godini:                     4.733.370,71 kn

Višak prihoda 
I. u 2006. godini:                       500.048,75 kn

     Ovom Odlukom usvaja se Godišnji Preneseni višak prihoda 
obračun Proračuna općine Gornja Vrba za 2006. iz 2005. godine: 124.779,25 kn
godinu. Višak prihoda 

2006. godine:                     500.048,75 kn
Ukupno višak prihoda 

II. raspoloživ  u narednom 
razdoblju:                               624.828,00 kn

      Godišnjim obračunom Proračuna općine 
Gornja Vrba za 2006. godinu utvrđeni su 
ostvareni prihodi  u iznosu 5.233.419,46 kn.

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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V. X.

      Stanje žiro-računa Proračuna broj       Izvršenje bilančnog dijela prihoda i 
2491005-1856900007 na dan  1. 1.2006. godine rashoda Proračuna općine Gornja Vrba za 2006. 
bilo je 124.779,25 kn. godinu daje se  u Usporednom pregledu 
      Stanje žiro-računa Proračuna broj planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i 
2491005-1856900007 na dan 31.12.2006. godine rashoda Proračuna za 2006. godinu koji je 
je 694.441,68 kn. sastojina Godišnjeg obračuna Proračuna općine 

Gornja Vrba za 2006. godinu.

VI.
XI.

      Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2006. 
godine iznosi  4.383.778,22 kn.        Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru 

bilance izvršenja Proračuna, sadrži rashode 
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava i 
po osnovnim i posebnim namjenama.

VII.

      Na dan 31. 12. 2006. godine utvrđene su XII.
        dospjele obveze u iznosu 69.789,60 kn, a odnose 
       Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna se na obveze za povrat jamčevine, te isplatu 
Proračuna općine Gornja Vrba za 2006. godinu naknade šteta u poljoprivredi. Nepodmirenih 
zajedno s Usporednim pregledom planiranih i obveza prema dobavljačima nema. 
ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna za 2006. 
godinu bit će objavljena u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije».VIII.

OPĆINSKO VIJEĆE        Općina Gornja Vrba tijekom 2006. godine 
OPĆINE GORNJA VRBAnije primala niti davala zajmove.

Klasa: 400-08/07-01/2
Ur. br: 2178/28-02-07-2IX.
Gornja Vrba, 29. svibnja 2007. godine

       U Proračunu za 2006. godinu nisu planirana 
     Predsjedniksredstva za tekuću pričuvu.
Općinskog  vijeća
  Stanko  Jurić, v.r.
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14. Program:  Osnovno  školstvo

Aktivnost:  Osnovno  školstvo
Na  temelju  članka  14.  Zakona  o  

proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.)  i  članka  6. Pozicija  36.a - 3811  Ostale  tekuće  donacije 
30.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  - planira  se  5.000,00 kn
Brodsko-posavske  županije"  br.  03/06.),  Općinsko  
vijeće  općine  Gornja  Vrba  na  13.  sjednici  
održanoj  29.  svibnja  2007.  godine,  donijelo  je Gčava  04:  Zdravstvo  i  socijalna  skrb

Program:  Dodatne  usluge  u  zdravstvu  i  preventiva
ODLUKU

Aktivnost:  Deratizacija
o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna  općine  

Gornja  Vrba  za  2007.  godinu 7. Pozicija 42.  3234 - Komunalne  usluge - 
povećava  se  sa  20.000,00 kna  na  
31.000,00 kn

Članak  1.

Rashodi  posebnog  dijela  Proračuna  općine  Glava  06:  Društvene  djelatnosti
Gornja  Vrba  za  2007.  godinu  mijenjaju  se  po  Program:  Kultura
pozicijama  kako  slijedi:

Aktivnost:  Obilježavanje  Dana  općine
Glava  01:  Tekući  programi  Jedinstvenog  upravnog  
odjela  8. Pozicija  50.  3239 - Ostale  usluge - umanjuje  
Program:  Javna  uprava  i a dministracija se  sa  2.000,00 kn  na  1.100,00 kn

9. Pozicija  51.  3293 - Reprezentacija - 
Aktivnost:  Javna  uprava  i  administracija umanjuje  se  sa 10.000,00 kn  na  2.800,00 kn

1. Pozicija  15.  3233 - Usluge  promidžbe  i  
informiranja - povećava  se  sa  12.000,00 kn  Glava  09:  Komunalna  infrastruktura  i  kapitalna  
na  15.000,00 kn ulaganja

2. Pozicija  16.  3234 - Komunalne  usluge - Program:  Održavanje  komunalne  infrastrukture
povećava  se  sa 8.000,00 kn  na 23.000,00 kn

3. Pozicija  18.  3238 - Računalne  usluge - Aktivnost:  Nerazvrstane  ceste  i  javne  površine
povećava  se  sa  3.000,00 kn  na  4.000,00 kn

10. Pozicija  60.  3232 - Ostale  usluge  tekućeg  
Aktivnost:  Opremanje  ureda održavanja - Povećava  se  sa  200.000,00 kn  

na  250.000,00 kn
4. Pozicija  27. 4262 - Ulaganja  u  računalne  

programe - povećava  se  sa  5.000,00 kn  na  
8.000,00 kn

Program:  Izgradnja  objekata  i  uređaja  komunalne  
infrastrukture

Glava  03:  Odgoj  i  obrazovanje
Program:  Predškolski  odgoj Projekt:  Dogradnja  i  nadogradnja  mjesnog  doma

Aktivnost:  Provođenje  predškolskog  minimuma 11. Pozicija  68.  4511 - Dodatna  ulaganja  na  
građevinskim  objektima - Umanjuje  se  sa  

5. Pozicija  36. 3237 - Intelektualne  i  osobne  883.900,00 kn  na  803.000,00 kn
usluge - povećava  se  sa  15.000,00 kn  na 
16.000,00 kn

Članak  2.

Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  
bit  će  objavljena  u  "Službenom v jesniku  Brodsko-
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posavske  županije",  a  primjenjuje  se  od  1.  
siječnja  2007.  godine.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Klasa  :  400-08/07-01/3
Urbroj:  2178/28-02-07-2
Gornja  Vrba,  29.  svibnja  2007.  godine

     Predsjednik
Općinskog  vijeća
 Stanko  Jurić, v.r.

15.

Na  temelju  članka  3.  stavak  2.  Zakona  o  
zaštiti  od  požara  ("Narodne  novine"  br.  58/93)  i  
članka  32.  Pravilnika  o  zaštiti  šuma  od  požara  
("Narodne  novine"  br.  26/03),  te  članka  30.  
Statuta  općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije",  br.  03/06.),  Općinsko  
vijeće  općine  Gornja  Vrba  na  13.  sjednici  
održanoj  29.  svibnja  2007.  godine,  donijelo  je

ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Aneksa  Procjene  i  Plana  zaštite 
od  požara  i  tehnoloških  eksplozija  općine  
Gornja  Vrba - usklađenje  s  Pravilnikom  o  

zaštiti  šuma - 

I.

Općinsko  vijeće  ovim  Zaključkom  usvaja  
u  cijelosti  Aneks  Procjene  i  Plana  zaštite  od  
požara  i  tehnoloških  eksplozija  općine  Gornja  
Vrba  prijedloga - usklađenje  s  Pravilnikom  o  zaštiti  
šuma  (Aneks  Procjene  i  Plana  zaštite  od  požara  i  
tehnoloških  eksplozija  općine  Gornja  Vrba  
sastavni  je  dio  ovog  Zaključka,  ali  nije  predmet  
objave).

II.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom 
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Klasa  :  214-01/07-02/1
Urbroj:  2178/28-02-07-2
Gornja  Vrba,  29.  svibnja  2007.  godine

     Predsjednik
Općinskog  vijeća
 Stanko  Jurić, v.r.

16.

Na  temelju  članka  30.  Statuta  općine  
Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  03/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
Gornja  Vrba  na  13.  sjednici  održanoj  29.  svibnja  
2007.  godine,  donosi

ODLUKU

o  izmjeni  Prostornog  plana  uređenja  općine  
Gornja  Vrba

Članak  1.

Ovom  Odlukom  Općinsko  vijeće  pokreće  
postupak  izmjene  Prostornog  plana  uređenja  
općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije",  br.  07/2002.).  Izmjene  se  
odnose  na  Sjevernu  gospodarsku  zonu.

Članak  2.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Klasa  :  350-02/07-01/2
Urbroj:  2178/28-02-07-3
Gornja  Vrba,  29.  svibnja  2007.  godine

     Predsjednik
Općinskog  vijeća
 Stanko  Jurić, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  939Broj:  13



17. vlasništva  u  općoj  upotrebi  i  upisu  prava  
vlasništva  na  ime  općine  Gornja  Vrba,  Klasa:940-
01/07-01/1  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

Na  temelju  članka  53.  Statuta  općine  županije",  br.  07/07.).
Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  03/06.),  Općinsko  poglavarstvo  
općine  Gornja  Vrba  na  16.  sjednici  održanoj  28.  OBRAZLOŽENJE
svibnja  2007.  godine,  donijelo  je

Zlatko  Lačić  iz  Donje  Vrbe,  Sv.  Filipa  i  
ODLUKU Jakova  br.  1,  obratio  se  Općinskom  poglavarstvu  

općine  Gornja  Vrba  sa  zahtjevom  za  brisanje  
o  brisanju  značaja  društvenog  vlasništva  u  značaja  društvenog  vlasništva  u  općoj  upotrebi  na  
općoj  upotrebi  i  upisu  prava  vlasništva  na  dijelu  nekretnine  na  kojoj  se  nalaze  dio  izgrađene   

ime  općine  Gornja  Vrba obiteljske  kuće  i  dio  izgrađene  pomoćne  
građevine  ukljiženih  u  njihovo  vlasništvo.

U  zemljišno-knjižnoj  evidenciji  Općinskog  
I. suda  u  Slav.  Brodu  u  z.k.ul.  broj  1,  k.o.  Vrba,  dio  

k.č.br. 326  ima  status  društvenog  vlasništva  u  
Briše  se  uknjiženi  značaj  "društvenog  općoj  upotrebi,  a  u  naravi  je  dvorište  selo  u  

vlasništva  u  općoj  upotrebi"  na  dijelu  nekretnine  nadležnosti  općine  Gornja  Vrba,  kao  jedinice  
upisane  u  z.k.ul. br. 1,  katastarske  općine  VRBA,  a  lokalne  samouprave.
koja  se  sastoji  iz: Uvidom  u  katastarske  planove  i  izvršenim  
- dio  k.č.br. 326,  dvorište  selo,  površine  očevidom  na  terenu,  utvrđeno  je  da  se  na  dijelu  

104m2, predmetne  nekretnine  nalaze  dijelovi  stambene  i  
te  se  predmetna  nekretnina  prenosi  u  vlasništvo  pomoćne  građevine  u  vlasništvu  Zlatka  Lačića.
općine  Gornja  Vrba. Kako  je  dio  predmetne  nekretnine  

površine  104m2  izgubio  značaj  društvenog  
vlasništva  u  općoj  upotrebi,  a  sukladno  

II. parcelacijskom  elaboratu  i  prijavnom  listu  za  
katastar,  odlučeno  je  kao  u  točki  I.  ove  Odluke.

Zemljišno-knjižni  odjel  Općinskog  suda  u  
Slavonskom  Brodu,  izvršit  će  uknjižbu  prava  OPĆINSKO POGLAVARSTVO
vlasništva  u  skladu  s  točkom  I.  ove  Odluke. OPĆINE  GORNJA  VRBA

Klasa  :  940-01/07-02/3
III. Urbroj:  2178/28-03-07-1

Gornja  Vrba,  28.  svibnja  2007.  godine
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-      Predsjednik
posavske  županije".     Općinskog  poglavarstva

     Niko  Pavić,inž.stroj.,v.r.

IV.

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  stavlja  se  
izvan  snage  Odluka  o  brisanju  značaja  društvenog  
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3. Ministarstvu  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodnog  
gospodarstva  za  izdavanje  suglasnosti.

Na  temelju  članka  34.  Statuta  općine  
Gundinci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  II
županije"  br.  1/2006.),  Općinsko  vijeće  općine  
Gundinci  na  svojoj  16.  sjednici  održanoj  8.  lipnja  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
2007.  godine,  donijelo  je donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
ODLUKU

OPĆINSKO  VIJEĆE
o  prihvaćanju  izmjene  Programa  raspolaganja  OPĆINE  GUNDINCI
poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  RH

Klasa  :  021-01/07-01/2
Urbroj:  2178/05-02/07-3

I Gundinci,  8.  lipnja  2007. g.

Prihvaća  se  izmjena  Programa         Predsjednik
raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  Ilija  Knežević, v.r.
vlasništvu  RH  za  općinu  Gundinci,  te  se  upućuje  

OPĆINA  GUNDINCI
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7. Preraspoređuje  se  kako  slijedi:

1. Manjak  prihoda  od
Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  nefinancijske  imovine 1.052.398,14 kn

Nova  Kapela  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  17/2001.),  Općinsko  vijeće  općine  Ovakvom  preraspodjelom  evidentiran  je  
Nova  Kapela  na  10.  sjednici  održanoj  31. 5. 2007.  višak  prihoda  poslovanja  u  iznosu  od  69.788,32 
godine,  donosi kune.

ODLUKU
Članak  2.

o  preraspodjeli  rezultata  poslovanja
općine  Nova  Kapela  za  2006.  godinu Ova  Odluka  stupa na  snagu  danom  

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

Članak  1.
OPĆINSKO  VIJEĆE

Općina  Nova  Kapela  svoj  ostvareni  rezltat  OPĆINE  NOVA  KAPELA
poslovanja  sa  31. 12. 2006.  godine:

Klasa  :  400-01/07-01/01
1. Višak  prihoda  poslovanja 1.122.186,46 kn Urbroj:  2178/20-03-07-5
2. Manjak  prihoda  od Nova  kapela,  31. 5. 2007.

nefinancijske  imovine 1.052.398,14 kn
     Predsjednik

Ukupno  rezultat  poslovanja  69.788,22 kn Općinskog  vijeća
   Josip  Benić, v.r.

OPĆINA
NOVA  KAPELA
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8. Članak  2.

Za  2006.  godinu  utvrđen  je  višak  prihoda  
Na  temelju  članka  128.  i  130.  Zakona  o  i  primitaka  u  iznosu  od  516.188 kuna.  Preneseni  

proračunu  ("Narodne  novine"  broj  96/03.)  i  članka  manjak  prihoda  iz  prethodne  godine  iznosi  
29.  Statuta  općine  Nova  Kapela,  Općinsko  vijeće  446.400  kuna.
općine  Nova  Kapela  na  10.  sjednici  održanoj  31. 
5. 2007.  godine,  donijelo  je

Članak  3.
GODIŠNJI

Ostvarenje  Proračuna  općine  Nova  Kapela  
obračun  Proračuna  općine za  razdoblje  siječanj - prosinac  2006.  godine  bilo  

Nova  Kapela  za  2006.  godinu je,  kako  slijedi:

Ukupni  prihodi  i  primici  ostvareni  su  u  
Članak  1. iznosu  od  3.556.569 kuna  što  predstavlja  80,2%  

godišnjeg  planiranog  iznosa.
Godišnji  obračun  Proračuna  općine  Nova  

Kapela  za  2006.  godinu  sastoji  se  od: Ukupni  rashodi  i  izdaci  izvršeni  su  u  
iznosu  od  3.040.381  kuna  što  predstavlja  77,4%  

A. Računa  prihoda  i  rashoda godišnjeg  plana.

Prihodi  poslovanja 3.541.719 Razlika  između  ostvarenih  prihoda  i  
Prihodi  od  prodaje izvršenih  izdataka  Proračuna  općine  Nova  Kapela  
nefinancijske  imovine       14.850 za  2006.  godinu  iznosi  516.188  kuna  što  
Ukupni  prihodi 3.556.569 predstavlja  pozitivan  financijski  rezultata,  odnosno  

višak  prihoda  nad  rashodima.
Rashodi 2.375.177
Rashodi  za  nefinancijsku  imovinu     665.204
Ukupni  rashodi 3.040.381 Članak  4.

Razlika - Višak / Manjak     516.188 Stanje  žiro  računa  na  dan  31. 12. 2006.  
godine  iznosilo  je  224.771  kuna.

B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
(Višak / Manjak  prihoda  i  rezerviranja) Članak  5.

Manjak  prihoda  iz  prethodne  godine    -446.400 Potraživanja  na  dan  31. 12. 2006.  godine  
iznose  1.181.395  kuna,  odnose  se  najvećim  
dijelom  na  potraživanja  s  osnova  prihoda  po  

C. Račun  zaduživanja / Financiranja posebnim  propisima  (komunalna  naknada),  zakupa  
poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  Republike  

Primici  od  financijske  Hrvatske,  potraživanja  od  prodaje  građevinskih  
imovine  i  zaduživanja 0 objekata,  te  ostala  potraživanja  (potraživanja  za  

poreze).
Izdaci  za  financijsku  imovinu
i  otplate  zajmova 0

Članak  6.
Neto  zaduživanje / Financiranje 0

Stanje  obveza  na  dan  31. 12. 2006.  godine  
Višak / Manjak + Raspoloživa  sredstva u  ukupnom  iznosu  od  1.372.585  kuna,  a  odnose  
iz  prethodnih  godina + Neto se  na  obvezu  za  otplatu  kredita - školsko-športska  
zaduživanje / Financiranje         69.788 dvorana  u  iznosu  od  1.166.635  koje  dospjeva  

godišnje  prema  planu  otplate  u  narednih  deset  
godina.  Stanje  dospjelih  obveza  je  138.821 kuna,  a  
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obveze  u  iznosu  od  67.129  kuna  su  obveze  za  usporednim  podacima  planirano  i  ostvareno  bit  će  
rashode  budućih  razdoblja. objavljen  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije".

Članak  7.

Izvješće  o  ostvarenim  prihodima  i  
izvršenim  izdacima  Proračuna  općine  Nova  
Kapela  za  razdoblje  siječanj-prosinac  2006.  
godine  po  vrstama  prihoda  i  primitaka,  odnosno  
rashoda  i  izdataka,  te  po  ekonomskoj,  
organizacijskoj  i  funkcijskoj  klasifikaciji  sastavni  
su  dio  Godišnjeg  obračuna  Proračuna.

Godišnji  izvještaj  s  izvještajima  o  
izvršenju  Općeg  i  Posebnog  dijela  Proračuna  s  

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  NOVA  KAPELA

Klasa  :  400-01/07-01/01
Urbroj:  2178/20-03-07-4
Nova  kapela,  31. 5. 2007.

     Predsjednik
Općinskog  vijeća
   Josip  Benić, v.r.
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10. Članak  2.

U  2007.  godini  Program  građenja  objekata  
Temeljem  članka  30.  stavka  4.  Zakona  o  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na  području  

izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  komunalnom  općine  Oprisavci  obuhvaća:
gospodarstvu  ("Narodne  novine"  broj  26/03 - 
pročišćeni  tekst,  82/04.  i  110/04.),  te  članka  26.  I Građenje  objekata  i  uređaja  komunalne  
Statuta  općine  Oprisavci  ("Službeni  vjesnik  infrastrukture  za  javne  površine
Brodsko-posavske  županije"  br.  01/06.),  Općinsko  
vijeće  općine  Oprisavci  na  svojoj  17.  sjednici  - Nadstrešnica  Trnjanski  Kuti
održanoj  28.  svibnja  2007.  godine,  donijelo  je Potrebna  sredstva - 10.000,00 kn

Rok  izgradnje - 2007.  godina
PROGRAM Izvori  sredstava:  Proračun  općine  Oprisavci

građenja  objekata  i  uređaja  komunalne  
infrastrukture  za  2007.  godinu II Građenje  objekata  i  uređaja  komunalne  

infrastrukture  za  nerazvrstane  ceste

Članak  1. - Cesta  Kupina

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

Potrebna  sredstva - 120.000,00 kn
Rok  izgradnje - 2007.  godina
Izvori  sredstava:  Proračun  općine  Oprisavci

OPĆINA  OPRISAVCI
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III Građenje  objekata  i  uređaja  za  opskrbu Članak  3.
pitkom  vodom

Financijska  sredstva  potrebna  za  izgradnju  
- Izgradnja  vodoopskrbnog  sustava komunalne  infrastrukture  iz  članka  1.  ove  Odluke  

općine  Oprisavci planirana  su  u  Proračunu  općine  Oprisavci  za  
Potrebna  sredstva - 600.000,00 kn 2007.  godinu.
Rok  izgradnje - 2007.  godina
Izvori  sredstava:  Proračun  općine  Oprisavci

Članak  4.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
IV Građenje  javne  rasvjete donošenja,  a  bit  će  objavljen  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
- Izgradnja  javne  rasvjete  u  svim  naseljima

općine  (po  potrebi) OPĆINSKO  VIJEĆE
Potrebna  sredstva - 20.000,00 kn OPĆINE  OPRISAVCI
Rok  izgradnje - 2007.  godina
Izvori  sredstava:  Proračun  općine  Oprisavci Klasa  :  400-01/07-01/5

Urbroj:  2178/14-01-07-1
Oprisavci,  28. s vibnja  2007. g.

V Građenje  groblja
  Predsjednik

- Mrtvačnica  Svilaj           Općinskog  vijeća
Potrebna  sredstva - 50.000,00 kn         Antun  Beraković, v.r.
Rok  izgradnje - 2007.  godina
Izvori  sredstava:  Proračun  općine  Oprisavci

- Spomenik  braniteljima
Potrebna  sredstva - 40.000,00 kn 11.
Rok  izgradnje - 2007.  godina
Izvori  sredstava:  Proračun  općine  Oprisavci

Na  temelju  članka  28.  stavak  1.  Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu  ("NN"  br.  26/03 - 

VI Građenje  poslovnih  objekata pročišćeni  tekst,  82/04,  110/04.  i  178/04.),  te  
članka  26.  Statuta  općine  Oprisavci  ("Službeni  

- Adaptacija  i  dogradnja  društvenog  doma  u  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  01/06.),  
Oprisavcima Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  na  svojoj  17.  

Potrebna  sredstva - 240.000,00 kn sjednici  održanoj  28.  svibnja  2007.  godine,  
Rok  izgradnje - 2007.  godina donijelo  je
Izvori  sredstava:  Proračun  općine  Oprisavci

PROGRAM
- Dom  Kupina  (dodatna  ulaganja)
Potrebna  sredstva - 20.000,00 kn održavanja  komunalne  infrastrukture  općine  
Rok  izgradnje - 2007.  godina Oprisavci  za  2007.  godinu
Izvori  sredstava:  Proračun  općine  Oprisavci

- Poslovna  zona  Svilaj - Prnjavor Članak  1.
Potrebna  sredstva - 400.000,00 kn
Rok  izgradnje - 2007.  godina Ovim  Programom  utvrđuje  se  opis  
Izvori  sredstava:  Proračun  općine  Oprisavci poslova  s  procjenom  troškova  održavanja  

komunalne  infrastrukture  općine Ooprisavci  za  
2007.  godinu.
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Članak  2. V. Održavanje  javne  rasvjete

U  2007.  godini  program  održavanja  - Tijekom  godine  izvršiti  pregled  i  popravak  
komunalne  infrastrukture  na  području  općine  (izmjena  sijalica  i  osigurača)  javne  
Oprisavci  obuhvaća: rasvjete  u  svim  naseljima  općine  

Oprisavci.
I. Odvodnja  atmosferskih  voda

Za  održavanje  javne  rasvjete  planira  se  
- Pročišćavanje  cestovnih  kanala  u  svim  iznos  od  30.000,00 kn.

naseljima  općine  Oprisavci  (po  potrebi)

Za  troškove  odvodnje  atmosferskih  voda  Članak  3.
planira  se  iznos  od  20.000,00 kn.

Financijska  sredstva  potrebna  za  
održavanje  komunalne  infrastrukture  iz  članka  1.  

II. Održavanje  čistoće  u  dijelu  koji  se  odnosi  ove  Odluke  planirana  su  u  Proračunu  općine  
na  čišćenje  javnih  površina Oprisavci  za  2007.  godinu.

- Održavanje  čistoće  javnih  površina  u  svim  
naseljima  općine  Oprisavci Članak  4.

Za  troškove  održavanja  čistoće  u  dijelu  Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
koji  se  odnosi  na  čišćenje  javnih  površina  planira  donošenja,  a  bit  će  objavljen  u  "Službenom  
se  iznos  od  20.000,00 kn. vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
III. Održavanje  javnih  površina OPĆINE  OPRISAVCI

- Popravak  nogostupa  u  naselju  Poljanci Klasa  :  400-01/07-01/6
Urbroj:  2178/14-01-07-1

Za  troškove  održavanja  javnih  površina  Oprisavci,  28. s vibnja  2007. g.
planira  se  iznos  od  20.000,00.

  Predsjednik
          Općinskog  vijeća

IV. Održavanje  nerazvrstanih  cesta         Antun  Beraković, v.r.

- Održavanje  poljskih  putova  na  području  
općine  Oprisavci

Za  troškove  održavanja  nerazvrstanih  cesta  
planira  se  iznos  od  20.000,00 kn.
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18. Petar  Štrk,  vatrogasni  časnik  I  klase
- DVD  Malino

Mile  Pavelić,  vatrogasni  časnik  I  klase
Na  temelju  članka  30.  stavak  2.  Zakona  o - DVD  Živike - Pričac

vatrogastvu  ("NN"  br.  139/04 - pročišćeni  tekst  i  Luka  Dragosavljević, vatrogasni  dočasnik
174/04)  i  članka  41.  Statuta  općine  Oriovac  - DVD  Ciglenik - Bečic
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Damir  Franić,  vatrogasni  dočasnik
13/01,  10/04.  i  4/06.),  Poglavarstvo  općine  
Oriovac  na  15.  sjednici  održanoj  29. 5. 2007.  
godine,  donijelo  je II

ZAKLJUČAK Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  osmog  
dana  od  dana  objavljivanja  u  "Službenom v jesniku  

o  potvrđivanju  imenovanja  zapovjednika Brodsko-posavske  županije".
DVD-a  s  područja  općine  Oriovac

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  ORIOVAC

I
Klasa  :  022-01/07-01/36

Poglavarstvo  općine  Oriovac  potvrđuje  Urbroj:  2178/10-02-07-1
imenovanje  zapovjednika  DVD-a  s  područja  Oriovac,  29. 5. 2007.  godine
općine  Oriovac  i  to:

         Predsjednik
- DVD  Oriovac         Poglavarstva  općine  Oriovac

Dagmar  Kratofil,  vatrogasni  časnik  I  klase     Antun  Pavetić, v.r.
- DVD  Slav.  Kobaš

Marko  Jagodar,  vatrogasni  časnik I  klase
- DVD  Lužani

OPĆINA  ORIOVAC
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19. 20.

Na  temelju  članka  17.  stavak 42.  Zakona  o Na  temelju  članka  9.  Odluke  o  načinu  i  
vatrogastvu  ("NN"  br.  139/04 - pročišćeni  tekst  i  uvjetima  davanja  u  zakup  poslovnog  prostora  u  
174/04)  i  članka  41.  Statuta  općine  Oriovac  vlasništvu  općine  Oriovac  ("Službeni  vjesnik  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Brodsko-posavske  županije"  br.  2/97.  i  4/06.)  i  
13/01,  10/04.  i  4/06.),  Poglavarstvo  općine  članka  41.  Statuta  općine  Oriovac  ("Službeni  
Oriovac  na  15.  sjednici  održanoj  29. 5. 2007.  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  13/01,  
godine,  donijelo  je 10/04.  i  4/06.),  Poglavarstvo  općine  Oriovac  na  

15.  sjednici  održanoj  29. 5. 2007.  godine,  donosi
ZAKLJUČAK

ODLUKU
o  potvrđivanju  imenovanja  zapovjednika

i  zamjenika  zapovjednika  Vatrogasne  o  prihvaćanju  ponude  za  zakup  poslovnog  
zajednice  općine  Oriovac prostora  u  Oriovcu,  Frankopanska  br. 20

I Članak  1.

Poglavarstvo  općine  Oriovac  potvrđuje  Prihvaća  se  ponuda  Jasmina  Konjevića,  
imenovanje: Luke  Ilića 9/2,  Oriovac,  za  zakup  poslovnog  

prostora  u  Oriovcu,  Frankopanska  20
1. Dagmara  Kratofila,  vatrogasnog  časnika  I  

klase  za  zapovjednika  Vatrogasne  a) prostor  za  ugostiteljsku  djelatnost,  
zajednice  općine  Oriovac površine 60m2,  sa  cijenom  od  40,00 kn/m2  

mjesečno,  odnosno  mjesečne  zakupnine  u  
2. Marka  Jagodara,  vatrogasnog  časnika  I  iznosu  od  2.400,00 kn.

klase  za  zamjenika  zapovjednika  
Vatrogasne  zajednice  općine  Oriovac. b) prostor  za  trgovačku  djelatnost,  površine  

100m2,  sa  cijenom  od  25,00 kn/m2  
mjesečno,  odnosno  mjesečne  zakupnine  u  
iznosu  od  2.500,00 kn,

II
c) prostor  za  posredničke  usluge  i  agencije,  

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  osmog  površine  20m2,  sa  cijenom  od  40,00 
dana  od  dana  objavljivanja  u  "Službenom v jesniku  kn/m2  mjesečno,  odnosno  mjesečne  
Brodsko-posavske  županije". zakupnine  u  iznosu  od  800,00 kn.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  ORIOVAC Članak  2.

Klasa  :  022-01/07-01/37 Prostor  iz  članka  1.  ove  Odluke  daje s e  u  
Urbroj:  2178/10-02-07-1 zakup  na vrijeme  od  10  godina  od  dana  
Oriovac,  29. 5. 2007.  godine potpisivanja  Ugovora.

         Predsjednik
        Poglavarstva  općine  Oriovac Članak  3.

    Antun  Pavetić, v.r.
Sve  ostale  odredbe  regulirat  će  se  

Ugovorom  o  zakupu.
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Članak  4.

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

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/35
Urbroj:  2178/210-02-07-1
Oriovac,  29. 5. 2007.  godine

         Predsjednik
        Poglavarstva  općine  Oriovac

    Antun  Pavetić, v.r.

21.

Članak 2.

          Narodna knjižnica i čitaonica Oriovac (u 
daljnjem tekstu: Knjižnica) javna je ustanova.
          Osnivač i vlasnik Knjižnice je općina Oriovac.

          
II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

           Knjižnica obavlja svoju djelatnost, posluje i 
sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA 
ORIOVAC

   
           Sjedište Knjižnice je: Oriovac, Trg hrvatskog 
preporoda 1.

Članak 4.

Na temelju članka 22. Zakona o knjižnicama 
            Knjižnica može promijeniti ime i sjedište, (NN 105/97, 5/98 i 104/00), članka 53. i 54. Zakona o 
posebnom odlukom Općinskog vijeća općine ustanovama (NN 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 6. 
Oriovac.Odluke o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice 

Oriovac («Službeni vjesnik Brodsko posavske 
Članak 5.županije» br. 20/06) i članka 21. Statuta općine 

Oriovac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
            Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u županije» 13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće općine Oriovac 
kojoj je sjedište ustanove i na objektima u kojima na svojoj 14. sjednici održanoj 5. 6. 2007. godine 
obavlja svoju djelatnost.donosi

STATUT
III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Narodne  knjižnice  i  čitaonice  Oriovac
Članak 6.

    Ravnatelj predstavlja i zastupa knjižnicu u I . OPĆE ODREDBE
platnom prometu i pred tijelima državne sudbene 
vlasti, te obavlja sve druge poslove predviđene Članak 1.
zakonom, odlukom o osnivanju i Statutom.
  Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada       Ovim Statutom uređuje se status, naziv i 
knjižnice. sjedište Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac, 
      Ravnatelj vodi stručni rad knjižnice i zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, 
odgovoran je za obavljanje stručnog rada.djelatnost, ustrojstvo, uvjeti i način rada, vođenje i 

upravljanje, djelokrug i način rada stručnih tijela, 
imovina, opći akti, nadzor i javnost rada, te druga 
pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti Knjižnice.
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Članak 7. IV. IMOVINA KNJIŽNICE I
 ODGOVORNOST ZA OBVEZE

      Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti 
Općinskog vijeća nastupati kao ugovorna osoba i s Članak 11.
knjižnicom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj 
račun, u svoje ime i za račun drugih osoba, ili u ime i za           Sredstva za rad koja su pribavljena iz 
račun drugih osoba. Proračuna općine Oriovac, te drugih izvora čine 
      Ravnatelj knjižnice može dati punomoć imovinu Knjižnice.
drugoj osobi da zastupa Knjižnicu u pravnome            Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica 
prometu. Punomoć se može dati samo u granicama ostvaruje dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za 
svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama Zakona obavljanje i razvoj djelatnosti Knjižnice na području 
kojim se uređuju obvezni odnosi. na kojem djeluje Knjižnica.
    Za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost             Općina Oriovac osigurala je u Proračunu 
prelazi 10.000,00 kn potrebna je prethodna suglasnost sredstva za osnivanje i početak rada Knjižnice u visini  
osnivača, odnosno Općinskog vijeća. 20.000,00  kuna i ona čine temeljni kapital knjižnice.

Članak 8. Članak 12.

       Na prijedlog ravnatelja Knjižnica može              Knjižnica odgovara za obveze cijelom 
osnovati i neka savjetodavna tijela koja mogu pomoći svojom imovinom. Imovinu Knjižnice čine knjižna i 
ravnatelju i ustanovi u što uspješnijem radu. neknjižna građa, stvari, prava i novčana sredstva.

       Općina Oriovac, kao snivač ustanove, 
solidarno i neograničeno odgovara za obveze 

Članak 9. Knjižnice.

       U pravnome prometu Knjižnica rabi pečat i  
štambilj. Članak 13.
       Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm, na 
kojem je, uz obod, natpis: Narodna knjižnica i        Knjižnica ne može bez suglasnosti Općinskog 
čitaonica Oriovac. vijeća steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu 
        Štambilj je četvrtastog oblika, širine 15 mm, imovinu.
dužine 55 mm u kojem je upis teksta Narodna 
knjižnica i čitaonica Oriovac
         Članak 14.

Članak 10.      Ravnatelj knjižnice je dužan dostavljati 
izvješća o poslovanju Knjižnice najmanje jednom 

          Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u godišnje Općinskom vijeću Oriovac, i to u pravilu na 
pravnome prometu u odnosu na tijela državne uprave i kraju godine.
jedinica lokalne samouprave.        Uz financijska izvješća ravnatelj je dužan, 
      Š tambi l j  se  rabi  za  odgovara juće  prije donošenja godišnjeg Proračuna općine Oriovac, 
administrativno poslovanje Knjižnice. dostaviti financijski plan Knjižnice za narednu 

godinu.
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V. DJELATNOST stručnu literaturu, lijepu književnost i dječju 
književnost, primarno na hrvatskom jeziku.

Članak 15.    Poglavitu pozornost Knjižnica obraća na 
izgradnju zavičajne zbirke, literature s područja 

   Knjižnica Oriovac obavljat će sljedeće znanosti o književnosti i umjetnosti, priručne stručne 
djelatnosti: literature.
- nabavu knjižne građe
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu građe, te VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN 

provođenje mjera zaštite knjižne građe koja je RADA KNJIŽNICE
kulturno dobro

- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih Članak 17.
informacijskih pomagala

- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza        Unutarnjim ustrojstvom osigurava se 
podataka djelotvorno obavljanje djelatnosti, stručni rad, 

- omogućavanje pristupačnosti knjižnične administrativni i pomoćno-tehnički poslovi.
građe i informacija korisnicima prema 
njihovim potrebama i zahtjevima Članak 18.

- osiguravanje korištenja i posudbe knjižne i 
neknjižne građe, te protok informacija         Unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice, s 

- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru opisom radnih mjesta, te brojem izvršitelja, utvrđuje 
korištenja građe, informacijskih pomagala i ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i radu 
izvora knjižnice, uz priskrbljenu suglasnost osnivača.

- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
Djelatnosti se mogu mijenjati posebnom Članak 19.
Odlukom Općinskog vijeća. Osnovna 
djelatnost Knjižnice je da putem knjiga         Knjižnicom upravlja ravnatelj.
razvija opće obrazovanje pučanstva, trajno    Ravnatelj:
zadovoljava kulturne potrebe na području - organizira, vodi rad i poslovanje knjižnice
svog djelovanja, te njeguje i unapređuje - predlaže plan i program rada
stručni i znanstveni rad. - odgovara za financijsko poslovanje Knjižnice

- donosi opće akte potrebne za poslovanje 
   Knjižnična djelatnost poglavito obuhvaća: Knjižnice uz suglasnost osnivača
nabavu, prikupljanje, sređivanje, čuvanje, obradu - obavlja sve druge poslove predviđene 
stručnim sustavom i davanje na uporabu knjiga i druge zakonom, odlukom o osnivanju i Statutom.
građe koja je predmetom poslovanja knjižnice.

Članak 20.
Članak 16.

                Ravnateljem samostalne knjižnice može biti 
     Knjižnica je kulturna, ali i obrazovna imenovana osoba koja uz opće zakonske uvjete, 
ustanova od posebnog interesa, koja svojom ispunjava uvjete propisane člankom 27. stavak 2. i 3. 
djelatnošću pomaže općem kulturnom programu Zakona o knjižnicama. 
općine Oriovac.
      Knjižnica je obvezna dati svim građanima 
pravo na uporabu svojih usluga pod propisanim Članak 21.
uvjetima.
     U svojoj djelatnosti Knjižnica se orijentira ka   Javni natječaj za imenovanje ravnatelja 
nabavi knjiga periodike, audiovizualne građe i ostale raspisuje i provodi Općinsko vijeće općine Oriovac.
knjižnične građe, čime izgrađuje svoj fond koji mora    Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava 
sadržavati znanstvenu i stručnu literaturu, popularno- Općinsko vijeće općine Oriovac.
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       Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri ostvari dobit, ta će se dobit isključivo upotrijebiti za 
godine i može biti ponovno imenovan. obavljanje i razvoj djelatnosti sukladno Odluci o 

osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice i Statutu.
 Za posebne programe Knjižnice sredstva 

Članak 22. osiguravaju osnivač, Brodsko- posavska županija, 
gradovi, općine ili županije na čijem područu se takav 

     Stručne poslove u Knjižnici obavljat će program realizira, ministarstva u čijem je djelokrugu 
ravnatelj sukladno Statutu. program koji se ostvaruje, kao i druge pravne i fizičke 

osobe.
    Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u 

VII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se 
 OSNIVAČA I KNJIŽNICE iz državnog proračuna putem Ministarstva kulture, 

Ministarstva znanosti i tehnologije, Ministarstva 
Članak 23. prosvjete i športa.

      Financijski plan donosi se prije početka 
      Osnivač, preko ravnatelja Knjižnice, kojega godine na koju se odnosi, uz suglasnost osnivača. 
imenuje, osigurava poslovanje Knjižnice sukladno Nepostojanjem uvjeta za donošenje financijskog 
ciljevima koji su utvrđeni ovim Statutom i Odlukom o plana u propisanom roku i za čitavu godinu, donosi se 
osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac. privremeni plan najdulje za tri mjeseca poslovanja, uz 

suglasnost osnivača, ili se primjenjuje raniji 
financijski plan dok se ne stvore uvjeti za njegovo 

Članak 24. donošenje.

     Osnivač, preko svojih nadležnih tijela ima 
pravo biti izvješten o stanju i radu Knjižnice, te u tom X. JAVNOST RADA
smislu tražiti odgovarajuća izvješća radi poduzimanja 
odgovarajućih mjera. Članak 27.

          Rad knjižnice je javan.
VIII. OPĆI AKTI KNJIŽNICE Knjižnica je dužna pravodobno i istinito 

obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela 
Članak 25. djelatnosti za koju je osnovana, na način određen 

Statutom Knjižnice, koji je sukladan zakonu i aktu o 
          Knjižnica ima sljedeće akte, Statut, Pravilnik osnivanju.
o unutarnjem ustrojstvu i radu Knjižnice,  Pravilnik o    Knjižnica je, s obzirom na karakter svoje 
zaštiti od požara i Pravilnik o zaštiti knjižnične građe. djelatnosti, dužna građane, pravne osobe i druge 
      Statut Knjižnice donosi ravnatelj uz korisnike pravodobno i na pogodan način 
suglasnost Općinskog vijeća općine Oriovac. obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih 

usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je 
Knjižnica osnovana.

IX. SREDSTVA KNJIŽNICE     Knjižnica je dužna odmah ili u primjerenom 
roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom 

Članak 26. korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i 
načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz 

  Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se u djelatnosti za koju je Knjižnica osnovana, dati mu 
Proračunu općine Oriovac, a mogu se osigurati i iz potrebne podatke i upute.
prihoda od obavljanja djelatnosti, članarinom, 
sponzorstvom, darovanjem, te se pribaviti i iz drugih 
izvora sukladno Zakonu.
   Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica 
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Članak 28. - mjere i načini postupanja u slučaju 
izvanrednih okolnosti

         Knjižnica je dužna u razumnome roku davati - plan fizičko-tehničkog osiguranja fonda, 
sredstvima javnog priopćavanja i informiranja na objekta i imovine Knjižnice,
njihov zahtjev informacije o obavljanju svoje - druge isprave i podaci koji su zakonom i 
djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću općim aktima utvrđeni kao poslovna tajna.
dokumentaciju.

Knjižnica će uskratiti davanje informacija, O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi 
odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom, ravnatelj.
aktom o osnivanju ili Satutom Knjižnice određena kao 
službena, poslovna, stručna, znanstvena ili 
umjetnička tajna, te kad se odnosi na osobne podatke XII. NADZOR NAD KNJIŽNICOM
fizičkih osoba.
   Ravnatelj je jedini koji daje informacije i Članak 32.
podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u 
dokumentaciju Knjižnice.          Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavlja 

nadležna matična knjižnica na način propisan 
Pravilnikom o matičnoj djelatnosti.

Članak 29.      Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice 
obavlja Ured državne uprave Brodsko-posavske 

      Kada Knjižnica održava znanstvena, stručna i županije, odnosno nadležni Ured za klulturu.
druga savjetovanja i skupove o pitanjima za koje je 
javnost zainteresirana, dužna je sredstva javnog 
priopćavanja obavijestiti o tome i omogućiti im XIII. STATUSNE PROMJENE I
nazočnost.  UDRUŽIVANJE

Članak 33.
XI. POSLOVNA TAJNA

          Knjižnica se može pripojiti drugoj knjižnici 
Članak 30. ili se dvije ili više knjižnica mogu spojiti u novu 

knjižnicu temeljem posebne odluke Općinskog vijeća 
  Poslovna tajna su isprave i podaci čije bi općine Oriovac.
priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim                    
osobama, bilo suprotno poslovanju ili bi štetilo 
poslovnome ugledu Knjižnice, ili interesu i ugledu Članak 34.
djelatnika Knjižnice.
     Poslovnu tajnu obvezatni su čuvati svi       Odluku o statusnim promjenama i prestanku 
djelatnici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili rada Knjižnice Općinsko vijeće općine Oriovac može 
podatak koji se smatra poslovnom tajnom. donijeti samo uz prethodnu suglasnost ministra 
         Povreda odredbe ovog Statuta koja se odnosi kulture.
na poslovnu tajnu je teža povreda radne obveze.  Nad Knjižnicom se može provesti stečaj 

sukladno propisima o stečaju. Ostatak likvidacijske, 
odnosno stečajne mase pripast će općini Oriovac, kao 

Članak 31. osnivaču Knjižnice.

     Poslovnom tajnom smatraju se.
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom 

tajnom, sukladno Zakonu i općim aktima
- podaci koje nadležni organ državne uprave 

kao povjerljiv dostavi Knjižnici

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  971Broj:  13



XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Stožer  za  provođenje  zadaća  zaštite  od  požara  u  
sastavu:

Članak 35. 
1. Dagmar  Kratofil -  predsjednik

Statut Knjižnice stupa na snagu osmog dana 2. Slavko  Maričić -  član
od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko- 3. Stjepan  Milašin -  član
posavske županije", a nakon pribavljene suglasnosti 4. Mijo  Delić -  član
osnivača. 5. Željko  Pavoković -  član

6. Stjepan  Vargaš -  član

Članak 36.
Članak  2.

Opće akte Knjižnice ravnatelj je dužan 
donijeti u roku od devedeset dana od dana stupanja na Stožer  iz  članka  1.  ove  Odluke  obavlja  
snagu Statuta i dostaviti ih osnivaču na suglasnost. sljedeće  zadatke:

OPĆINSKO  VIJEĆE - aktivirat  će  se  u  slučaju  požara  većih  
OPĆINE  ORIOVAC razmjera  na  području  općine  Oriovac,

- donijeti  Plan  aktivnog  uključivanja  s  
Klasa: 022-01/07-01/25 popisom  svih  subjekata  zaštite  od  požara  
Urbroj: 2178/10-01-07-1 na  području  općine  Oriovac  u  svrhu  
U Oriovcu, 5. 6.2007. provedbene  pripreme  protupožarne  sezone,

- predlagati  financijski  plan  za  provođenje  
Predsjednik zadaća  iz  područja  zaštite  od  požara,

     Vijeća  općine  Oriovac - temeljem  postavki  Programa  aktivnosti  u  
     Jadranko  Mličević, v.r. provedbi  posebnih  mjera  zaštite  od  požara  

na  području  općine  Oriovac,  predlagati  
planove  operativne  provedbe.

Članak  3.
22.

U  slučaju  aktiviranja  Plana  aktivnog  
uključenja  iz  članka  2.  ove  Odluke,  sredstva  će  se  

Na  temelju  članka  3.  st.  4.  Zakona  o  osigurati  u  Proračunu  općine  Oriovac.
zaštiti  od  požara  ("NN"  br.  58/93.  i  33/05.)  i  
članka  21.  Statuta  općine  Oriovac  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  13/01,  Članak  4.
10/04.  i  4/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Oriovac  
na  14.  sjednici  održanoj  5. 6. 2007.  godine,  donosi Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  

od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
ODLUKU Brodsko-posavske  županije".

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke,  prestaje  
o  osnivanju  Stožera  za  provođenje  zadaća  važiti  Odluka  o  osnivanju  Stožera  za  provođenje  

zaštite  od  požara  na  području  općine  Oriovac zadaća  zaštite  od  požara  za  vrijeme  žetvenih  i  
vršidbenih  radova  na  području  općine  Oriovac  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  

Članak  1. br.  10/03.).

Za  područje  općine  Oriovac  osniva  se  
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OPĆINSKO  VIJEĆE - Dobrovoljno  vatrogasno  društvo  Živike - 
OPĆINE  ORIOVAC Pričac,

- Ophodnja  Hrvatskih  šuma  d.d.  Šumarija  
Klasa: 022-01/07-01/26 Oriovac  i
Urbroj: 2178/10-01-07-1 - Vlastiti  komunalni  pogon  općine  Oriovac.
U Oriovcu, 5. 6.2007.

Predsjednik Članak  3.
     Vijeća  općine  Oriovac
     Jadranko  Mličević, v.r. Radi  provedbe  mjera  iz  čl.  1.  ove  Odluke  

organizira  se  pasivno  dežurstvo  od  0-24  sata,  koje  
će  provoditi  odgovorne  osobe  u s vim  vatrogasnim  
društvima.

Pored  operativnog  centra  Javne  vatrogasne  
postrojbe  grada  Slav.  Broda  s  telefonom  93,  

23. dežurstvo  se  organizira  u  Vlastitom  komunalnom  
pogonu  općine  Oriovac  u  vremenu  od:

Na  temelju  članka  3.  st.  4.  Zakona  o  - 7,00 - 15,00  sati  radnim  danom  na
zaštiti  od  požara  (NN  58/93.  i  33/05.),  točka  4.  telefon:  431 - 232   i   431 - 036.
Plana  operativne  provedbe  Programa  aktivnosti  u  
provedbi  posebnih  mjera  zaštite  od  požara  u  
2007.  godini  na  području  općine  Oriovac  Vijeće  Članak  4.
općine  Oriovac  na  prijedlog  Stožera  za  
provođenje  zadaća  zaštite  od  požara,  na  14.  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
sjednici  održanoj  5. 6. 2007.  godine,  donosi od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
ODLUKU

OPĆINSKO  VIJEĆE
o  ustrojavanju  Motriteljsko-dojavne  službe OPĆINE  ORIOVAC

Klasa: 022-01/07-01/27
Članak  1. Urbroj: 2178/10-01-07-1

U Oriovcu, 5. 6.2007.
Ustrojava  se  Motriteljsko-dojavna  služba  

sa  ciljem  ranog  i  pravovremenog  otkrivanja  i  Predsjednik
dojave  požara  na  području  općine  Oriovac  u       Vijeća  općine  Oriovac
razdoblju  od  1.  svibnja  do  30.  rujna  2007.  godine.      Jadranko  Mličević, v.r.

Članak  2.

Motrenje  i  dojavljivanje  u  smislu  čl.  1.  
ove  Odluke  provodit  će:

- Dobrovoljno  vatrogasno  društvo  Oriovac,
- Dobrovoljno  vatrogasno  društvo  Malino,
- Dobrovoljno  vatrogasno  društvo  Lužani,
- Dobrovoljno  vatrogasno  društvo  Slav. 

Kobaš,
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24. Članak  4.

Radi  provedbe  mjera  iz  čl.  1.  ovog  Plana  
Na  temelju  članka  3.  st.  4.  Zakona  o  organizira  se  pasivno  dežurstvo  od  0-24  sata,  koje  

zaštiti  od  požara  (NN  58/93.  i  33/05.),  točke  5.  će  provoditi  odgovorne  osobe  u  svim  vatrogasnim  
Plana  operativne  provedbe  aktivnosti  u  provedbi  društvima.
posebnih  mjera  zaštite  od  požara  u  2007.  godini  
na  području  općine  Oriovac  Vijeće  općine  Dojava  se  obavlja  pozivom  na  
Oriovac  na  prijedlog  Stožera  za  provođenje  broj  telefona  93  i  112
zadaća  zaštite  od  požara,  na  14.  sjednici  održanoj  
5. 6. 2007.  godine,  donosi

Članak  5.
PLAN

U  vrijeme  dežurstva  DVD-a  provode  
motrenja,  čuvanja  i  ophodnje  otvorenog  ophodnju  rubnih  šumskih  područja  općine  

prostora  i  građevina  za  koje  prijeti  povećana  Oriovac.
opasnost  od  nastajanja  i  širenja  požara Divlje  deponije  na  području  općine  

tijekom  požarne  sezone  nadzirat  će  Vlastiti  
komunalni  pogon  općine  Oriovac.

Članak  1.

Ovim  se  Planom  razrađuje  način  Članak  6.
motrenja,  čuvanja  i  ophodnje  otvorenog  prostora  i  
građevina,  dijelova  građevina  i  površina  za  koje  Način  uporabe  vozila  za  gašenje  požara,  
prijeti  povećana  opasnost  za  nastanak  i  širenje  te  ophodnju  građevina  za  koje  prijeti  povećana  
požara  u  danima  kada  je  proglašena  velika  ili  opasnost  od  nastajanja  i  širenja  požara  određeni  
vrlo  velika  opasnost  za  nastanak  i  širenje  požara  su  u  poglavlju  A.14  Plana  zaštite  od  požara  i  
u  razdoblju  od  1.  svibnja  do  30.  rujna  2007.  tehnoloških  eksplozija  za  područje  općine  
godine. Oriovac.

Članak  2. Članak  7.

Građevina,  dijelovi  građevina,  šumske  Doborovoljna  vatrogasna  društva,  
površine  i  prostori  za  koje  prijeti  povećana  Hrvatske  šume d.d.  Šumarija  Oriovac  i  Vlastiti  
opasnost  od  nastajanja  i  širenja  požara  razvrstani  pogon  općine  Oriovac  održavaju  kontinuiranu  
su  u  kategorije  ugroženosti  i  navedeni  u  poglavlju  vezu  tijekom  cijele  sezone.
A.12  i  A.13  Plana  i  Obrasca  2.  Dopune  Plana  
zaštite  od  požara  i  tehnoloških  eksplozija  za  
područje  općine  Oriovac. Članak  8.

Za  provedbu  mjera  utvrđenih  ovim  
Članak  3. Planom  osigurana  su  sredstva  u  Proračunu  općine  

Oriovac  za  2007.  godinu.
Motrenje,  čuvanje  i  ophodnju  u  smislu  

članka  1.  ovog  Plana  provode  Dobrovoljna  
vatrogasna  društva  Oriovac,  Malino,  Lužani,  Slav. 
Kobaš  i  Živike-Pričac,  ophodnja  Hrvatskih  šuma  Članak  9.
d.d.  Šumarija  Oriovac  i  Vlastiti  komunalni  pogon  
općine  Oriovac. Ovaj  Plan  stupa na  snagu  osmog  dana  od  
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dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  OPĆINSKO  VIJEĆE
Brodsko-posavske  županije". OPĆINE  ORIOVAC

OPĆINSKO  VIJEĆE Klasa: 022-01/07-01/31
OPĆINE  ORIOVAC Urbroj: 2178/10-01-07-1

U Oriovcu, 5. 6.2007.
Klasa: 022-01/07-01/28
Urbroj: 2178/10-04-07-1 Predsjednik
U Oriovcu, 5. 6.2007.      Vijeća  općine  Oriovac

     Jadranko  Mličević, v.r.
Predsjednik

     Vijeća  općine  Oriovac
     Jadranko  Mličević, v.r.

26.

25. Na  temelju  članka  12.  Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu  ("NN"  26/03 - 
pročišćeni  tekst,  82/04,  110/04.  i  178/04.)  i  članka  

Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  zaštiti  i  21.  Statuta  općine  Oriovac  ("Službeni  vjesnik  
spašavanju  ("NN"  br.  174/04.)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije"  br.  13/01,  10/04.  i  
općine  Oriovac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- 4/06.),  Vijeće  općine  Oriovac  na  14.  sjednici  
posavske  županije"  br.  13/01,  10/04.  i  4/06.),  održanoj  5. 6. 2007.  godine,  donosi
Vijeće  općine  Oriovac  na  14.  sjednici  održanoj  5. 
6. 2007.  godine,  donosi ODLUKU

ZAKLJUČAK o  dodjeli  koncesije  za  obavljanje  komunalne  
djelatnosti  sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  

o  prihvaćanju  Izvješća  o  zaštiti  i  spašavanju  otpada  s  područja  općine  Oriovac
na  području  općine  Oriovac

I
I

Ovom  Odlukom  dodjeljuje  se  koncesija  za  
1. Prihvaćaju  se: obavljanje  komunalne  djelatnosti  sakupljanja  i  

odvoza  komunalnog  otpada  s  područja  općine  
a) Izvješće  o  stanju  zaštite  i  spašavanja  na  Oriovac.

području  općine  Oriovac  u  2006.  godini
b) Smjernice  za  organizaciju  i  razvoj  sustava  Poslovi  sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  

zaštite  i  spašavanja  na  području  općine  otpada  obuhvaćaju:
Oriovac  u  2007.  godini

- sakupljanje,  odvoz  i  odlaganje  kućnog  
otpada  iz  domaćinstva  i  psolovnog  

II prostora,
- sakupljanje,  odvoz  i  odlaganje  

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  osmog  proizvodnog  otpada,
dana  od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  - sakupljanje,  odvoz  i  odlaganje  glomaznog  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". otpada.
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Navedeni  otpad  se  odvozi  na  odlagalište  VI
izvan  općine  Oriovac,  koje  osigurava  koncesionar.

Prava  i  obveze  koncesionara  uredit  će  se  
Ugovorom,  koji  u  ime  općine  Oriovac  potpisuje  

II načelnik.

Koncesija  za  obavljanje  poslova  iz  točke  
I.  ove  Odluke  dodjeljuje  se  tvrtki  "Jakob  Becker" VII
d.o.o.,  Vrbskih  žrtava,  Gornja  Vrba.

Ova  Odluka  stupa  na s nagu  osmog  dana  
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

III Brodsko-posavske  županije".

Koncesija  za  obavljanje  poslova  
sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  otpada  daje  se  Obrazloženje
na  vrijeme  od  10  godina,  počev  od  dana  
potpisivanja  Ugovora  o  koncesiji. Poglavarstvo  općine  Oriovac  donijelo  je  

Odluku  o  oglašavanju  javnog  natječaja  za  dodjelu  
koncesije  za  obavljanje  komunalne  djelatnosti  

IV sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  otpada,  koji  
natječaj  je  objavljen  u  "Posavskoj  Hrvatskoj"  23.  

Visina  naknade  za  koncesiju  iznosi  5%  od  ožujka  2007.  godine.
naplaćenog  prihoda,  a  obračunavat  će  se  i  Po  objavljenom  natječaju  u  roku  za  
uplaćivati  mjesečno  na  žiro  račun  općine  Oriovac. dostavu  ponuda  (zaključno  do  6. 4. 2007.  godine  

do  12,00 sati),  zaprimljene  su d vije  ponude  i  to:

V - ponuda  tvrtke  "Jakob  Becker" d.o.o,  
Vrbskih  žrtava,  Gornja  Vrba  i

Cijena  za  odvoz  komunalnog  otpada  za  - ponuda  tvrtke  "Palma",  A. Štampara  51,  
kućanstva: Slavonski  Brod.

- pražnjenje  posuda  od  120 l  4 x mjesečno Razmatrajući  obje  ponude  u  postupku  je  
40,88 kn  s   PDV-om  mjesečno utvrđeno  da  iste  u  potpunosti  ispunjavaju  uvjete  

tražene  natječajem,  ali  je  ponuda  tvrtke  "Jakob  
Pražnjenje  posuda  za  industriju  i  malu  Becker" d.o.o.,  Vrbskih  žrtava,  Gornja  Vrba  

privredu  (pravne  osobe): povoljnija  glede  ponuđene  visine  naknade  za  
koncesiju.

- pražnjenje  spremnika  120 l  4 x mjesečno Navedena  ponuda  je  ocijenjena  kao  
68,53 k  s   PDV-om  mjesečno povoljnija  jer  sadrži  niže  cijene  usluge  sakupljanja  

- praženje  spremnika  1100 l  po  pražnjenju i  odvoza  komunalnog  otpada  iz  točke  I  ove  
154,08 kn  s  PDV-om  odvoz. Odluke.

Nadalje,  je  u  postupku  utvrđeno  da  
U  sklopu  ponude  u  navedenoj  cijeni  ponuditelj  ima  sposobnost  za  ostvarivanje  

predviđen  je  i  odvoz  glomaznog  otpada  2  (dva)  koncesije  na  osnovu  dostavljenih  podataka  o  
puta  godišnje,  u  periodu  travanj - svibanj  i  listopad strukturi  djelatnika,  opremi  i  financijskim  
- studeni. pokazateljima  poslovanja.

Ponuditelj  je  od  ostalih  pogodnosti  
ponudio  i:

- općini  Oriovac  se  danom  potpisa  Ugovora  
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o  koncesiji  ukida  obveza  prema  tvrtki  27.
"Jakob  Becker" d.o.o.,  koju  je  općina  
plaćala  iz  svog  Proračuna  za  deponiranje  
otpada, Na  osnovi  članka  12.  Zakona  o  

- vlasnici  kuća  za  odmor  imaju  mogućnost  komunalnom  gospodarstvu  NN  26/03 - pročišćeni  
ovisno  o  njihovoj  potrebi  dobiti  vreće  ili  tekst,  82/04,  110/04.  i  178/04)  na  temelju  
naljepnice,  kantu  (plaćanje  paušal)  ili  provedenog  javnog  natječaja  od  11. 5. 2007.  
kantu  za  određeni  period  ovisno  o  potrebi  godine,  te  članka  21.  Statuta  općine  Oriovac  
korisnika, ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  

- socijalno  ugroženim  domaćinstvima  odvoz  13/01,  10/04.  i  4/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
otpada  se  obavlja  bez  naknade  uz  Oriovac  na  14.  sjednici  održanoj  5. 6. 2007.  
predočenje  iskaznice, godine,  donosi

- staračka,  odnosno  samačka  domaćinstva,  
bez  naknade,  prema  dogovoru  s  općinom, ODLUKU

- cijena  odvoza  otpada  na  području  općine  
Oriovac  neće  se  povećavati  u  periodu  od 2  o  dodjeli  koncesije  za  obavljanje  prijevoza  
godine  od  dana  potpisivanja  Ugovora  o  pokojnika  na  području  općine  Oriovac
koncesiji.

Sukladno  navedenom  odlučeno  je  kao u  I
izreci  ove  Odluke.

Ovom  Odlukom  dodjeljuje  se  koncesija  za  
Uputa  o  pravnom  lijeku: obavljanje  komunalne  djelatnosti  prijevoza  

pokojnika  na  području  općine  Oriovac,  za  groblja  
Protiv  ove  Odluke  ne  može  se  izjaviti  u:

žalba,  ali  se  može  pokrenuti  upravni  spor  kod  
Upravnog  suda  Republike  Hrvatske  u  roku  od  30  - Radovanju,
dana  od  dana  primitka  ove  Odluke,  a sve  slijedom  - Oriovcu,
odredbi  članka  12. st. 3.  Zakona  o  komunalnom  - Kujniku - Malino,
gospodarstvu  (NN  26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04,  - Lužanima,
110/04.  i  178/04.). - Cigleniku - Bečicu,  i

- Slavonskom  Kobašu.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

II
Klasa: 022-01/07-01/32
Urbroj: 2178/10-01-07-1 Koncesija  za  obavljanje  poslova  iz  točke  I  
U Oriovcu, 5. 6.2007. ove  Odluke  dodjeljuje  se  tvrtki  "Palma",  Andrije  

Štampara  br.  51,  iz  Slavonskog  Broda.
Predsjednik

     Vijeća  općine  Oriovac
     Jadranko  Mličević, v.r. III

Koncesija  za  obavljanje  prijevoza  
pokojnika  daje se  na  vrijeme  od  2  godine,  počev  
od  dana  potpisivanja  Ugovora  o  koncesiji.
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IV na  području  općine  Oriovac,  obrazlažući  to  
dugogodišnjim  prisustvom  tvrtke  i  prometom  

Visina  godišnje  naknade  za  koncesiju  kojim  poslovnica  ostvaruje  na  području  općine  
iznosi  7.000,00 kuna,  a  uplaćivat  će  se  na  žiro- Oriovac.
račun  općine  Oriovac. Nadalje  je  u  postupku  utvrđeno  da  

ponuditelj  nudi  godišnju  koncesijsku  naknadu  u  
iznosu  od  7.000,00 kuna,  te  da  ponuditelj  ima  

V sposobnost  ostvarivanja  koncesije  na  osnovi  
dostavljenih  podataka  o  strukturi  djelatnika,  

Usluga  prijevoza  pokojnika  je  bez  opreme  i  financijskim  pokazateljima  poslovanja  
naknade. iste  tvrtke,  pa  je  sukladno  odredbi  članka  12.  

Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu,  odlučeno  
kao  u  izreci  ove  Odluke.

VI

Prava  i  obveze  koncesionara  uredit  će  se  Uputa  o  pravnom  lijeku:
Ugovorom,  koji  u  ime  općine  Oriovac  potpisuje  
načelnik. Protiv  ove  Odluke  ne  može  se  izjaviti  

žalba,  ali  se  može  pokrenuti  upravni  spor   u  roku  
od  30  dana  od  dana  primitka  ove  Odluke,  a sve  

VII slijedom  odredbi  članka  12. st. 3.  Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu  (NN  26/03 - pročišćeni  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  tekst,  82/04,  110/04.  i  178/04.).
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  ORIOVAC

Obrazloženje: Klasa: 022-01/07-01/33
Urbroj: 2178/10-01-07-1

Poglavarstvo  općine  Oriovac  donijelo  je  U Oriovcu, 5. 6.2007.
Odluku  o  oglašavanju  javnog  natječaja  za  dodjelu  
koncesije  za  obavljanje  komunalne  djelatnosti  Predsjednik
prijevoza  putnika  na  području  općine  Oriovac,  za       Vijeća  općine  Oriovac
groblja  Radovanje,  Oriovac,  Kujnik-Malino,       Jadranko  Mličević, v.r.
Lužani,  Ciglenik-Bečic  i  Slavonski  Kobaš,  koji  
natječaj  je  objavljen  u  "Posavskoj  Hrvatskoj"  11. 
5. 2007.  godine.

Po  objavljenom  natječaju  pristigle  su  dvije  
ponude  i  to:

1. "Palma"  iz  Slav.  Broda,  Andrije  Štampara 
51  i

2. "Piramida"  iz  Slav.  Broda,  V. Jagića  28.

Razmatrajući  obje  ponude  u  postupku  je  
utvrđeno  da  iste  u  potpunosti  ispunjavaju  uvjete  
tražene  natječajem,  ali  je  ponuda  tvrtke  "Palma",  
Andrije  Štampara  51,  Slavonski  Brod  povoljnija  
jer  nudi  uslugu  prijevoza  pokojnika  bez  naknade  
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28. 2. "Elektrotim" d.o.o.,  Ivan  Špehar,  
Radovanje  42,  Oriovac

3. "Orioelektro",  Ilijaz  Grozdanić,  Augusta  
Na  temelju  članka  15.  st.  3.  Zakona  o  Cesarca  9,  Oriovac.

komunalnom  gospodarstvu  (NN  26/03 - pročišćeni  
tekst,  82/04,  110/04.  i  178/04.),  na  temelju  Razmatrajući  sve  ponude,  u  postupku  je  
pozivnog  natječaja  od  11. 5. 2007.  godine,  te  utvrđeno  da  iste  u  potpunosti  ispunjavaju  uvjete  
članka  21.  Statuta  općine  Oriovac  ("Službeni  tražene  natječajem,  ali  da  je  ponuda  "Elektrotim" 
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  13/01,  d.o.o.  Radovanje  42,  Oriovac,  povoljnija  jer  sadrži  
10/04.  i  4/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Oriovac  niže  cijene  usluga  u  odnosu  na  cijene  iz  drugih  
na  14.  sjednici  održanoj  5. 6. 2007. godine,  ponuda.
donijelo  je Nadalje  je  u  postupku  utvrđeno  da  

ponuditelj  ima  sposobnost  za  obavljanje  
ODLUKU komunalnih  poslova  na  osnovi  dostavljenih  

podataka,  te  je  odlučeno  kao  u  izreci  ove  Odluke.
o  izboru  izvoditelja  za  obavljanje  komunalnih  Uvjeti  obavljanja  komunalnih  poslova  

poslova  održavanja  javne  rasvjete  na  određeni  pozivnim  natječajem  za  prikupljanje  
području  općine  Oriovac ponuda  od  11. 5. 2007.  godine,  pobliže  će  se  

utvrditi  ugovorom  o  povjeravanju  komunalnih  
poslova,  sukladno  članku  15.  stavak  5.  Zakona  o  

1. Za  obavljanje  komunalnih  poslova  komunalnom  gospodarstvu  (NN  26/03-pročišćeni  
održavanja  objekata  i  uređaja  javne  tekst,  82/04.  i  110/04.).
rasvjete  na  osnovi  ugovora  o  povjeravanju  
poslova  u  općini  Oriovac,  u  postupku  
pozivnog  natječaja  objavljenog  11. 5. 2007.  Upute  o  pravnom  lijeku:
godine,  izabire  se  "Elektrotim" d.o.o.  
Radovanje  42,  Oriovac,  na  rok  od  dvije Protiv  ove  Odluke  ne  može  se  izjaviti  
godine,  počev  od  dana  potpisivanja  žalba,  ali  se  može  pokrenuti  upravni  spor  u  roku  
Ugovora. od  30  dana  od  dana  dostave  ove  Odluke,  sukadno  

2. Uvjeti  obavljanja  komunalne  djelatnosti  odredbi  članka  15.  st.  7.  Zakona  o  komunalnom  
određeni  objavljenim  natječajem  za  gospodarstvu.  Tužbu  treba  predati  neposredno  
prikupljanje  pismenih  ponuda,  utvrdit  će  Upravnom  sudu  Republike  Hrvatske  ili  putem  
se  ugovorom  o  povjeravanju  komunalne  pošte  preporučeno,  a  može  se  izjaviti  i  usmeno  na  
djelatnosti  iz  točke  1.  ove  Odluke. zapisnik  kod  redovnog  suda  nadležnog  za  

pružanje  pravne  pomoći.  Uz  tužbu  podnose  se  i  
dvije  preslike  pobijene  odluke,  te  primjerak  tužbe  
za  tuženo  upravno  tijelo.  Kad  se  tužbom  zahtjeva  

Obrazloženje: naknada  štete,  potrebno  je  u  tužbenom  zahtjevu  
istaći  visinu  štete  koja  se  potražuje.

Općina  Oriovac  objavila  je  11. 5. 2007.  
godine  pozivni  natječaj  za  prikupljanje  ponuda  za OPĆINSKO  VIJEĆE
obavljanje  komunalnih  poslova  održavanja  OPĆINE  ORIOVAC
objekata  i  uređaja  javne  rasvjete  za  područje  
općine  Oriovac. Klasa: 022-01/07-01/34

Urbroj: 2178/10-01-07-1
Po  objavljenom  pozivnom  natječaju  U Oriovcu, 5. 6.2007.  godine

pristigle  su  3  (tri)  ponude:
Predsjednik

1. Elektroinstalater  "Monter",  Ivan  Safundžić,       Vijeća  općine  Oriovac
Krajačići  17      Jadranko  Mličević, v.r.
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5. Članak  2.

Ugostiteljski  objekti  na  području  općine  
Na  temelju  članka  8.  stavak  2.,  5.  i  6.  Podcrkavlje  kojma  je  radno  vrijeme  određeno  

članka  12.  stavka  3.,  članka  13.  stavka  1.  Zakona  člankom  8.  stavak  1.  Zakona  o  ugostiteljskoj  
o  ugostiteljskoj djelatnosti  ("Narodne  novine"  br.  djelatnosti,  mogu  raditi  2  (dva)  sata  duže  od  
138/06.)  i  članka  13.  Statuta  općine  Podcrkavlje  propisanog  radnog  vremena  i  to:
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
22/05.),  Općinsko  vijeće  općine  Podcrkavlje  na  - u  noći  s  petka  na  subotu
svojoj  13.  sjednici  održanoj  8.  lipnja  2007.  - u  noći  sa  subote  na  nedjelju
godine,  donijelo  je - u  noći  uoči  blagdana,  odnosno  praznika  i  

u  noći  na  blagdan,  odnosno  praznik.
ODLUKU

Općinsko  poglavarstvo  općine  Podcrkavlje  
o  ugostiteljskoj  djelatnosti u  slučajevima  izvanrednih  situacija,  te  u  

slučajevima  učestalih  prijava  zbog  remećenja  
javnog  reda  i  mira,  preglasne  glazbe,  učestalog  

Članak  1. kršenja  zakona  i  ove  Odluke  vezano  za  rad  izvan  
propisanog  radnog  vremena,  te  drugim  

Ovom  Odlukom  uređuje  se  ugostiteljska  opravdanim  slučajevima  u  cilju  zaštite  imovine,  
djelatnost  na  području  općine  Podcrkavlje,  u dijelu  života  i  zdravlja  stanovnika  općine,  po  službenoj  
koji  nije  uređen  Zakonom  o  ugostiteljskoj  dužnosti  za  pojedine  ugostiteljske  objekte  
djelatnosti  i  to: rješenjem  odrediti  raniji  završetak  radnog  vremena  

od  propisanog  zakonom  ili  ovom  Odlukom  i  to  
- produženje  radnog  vremena  ugostiteljskih  najduže  za  2  (dva)  sata.

objekata  iz  čl.  8.  stavka  1.  Zakona  o  
ugostiteljskoj  djelatnosti

- propisivanje  radnog  vremena  "Objekata  Članak  3.
jednostavnih  usluga"

- određivanje  područja  naselja  za  obavljanje  U  iznimnim  slučajevima  Općinsko  
djelatnosti  iz  članka  8.  stavka  1.  poglavarstvo  općine  Podcrkavlje  može  na  pismeni  
podstavka  3.,  i  pružanja  ugostiteljskih  zahtjev  ugostitelja  za  pojedini  ugostiteljski  objekt,  
usluiga  iz  članka  13.  Zakona  o  rješenjem  odrediti  drugačije  radno  vrijeme  od  
ugostiteljskoj  djelatnosti. onoga  utvrđenog  zakonom  ili  ovom  Odlukom,  i  to  

OPĆINA  PODCRKAVLJE
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samo  radi  organiziranja  dočeka  Nove  godine,  Članak  7.
maturalnih  zabava,  zaruka,  oproštajnih,  svatova  ili  
sličnih  organiziranih  zabava  i  događaja. U  dane  održavanja  raznih  priredbi,  

Rješenje  iz  stavka  1.  ovog  članka  donijet  sajmova,  proslava  i  sl.,  a  na  organiziranim  
će  samo  za  one  ugostiteljske  objekte  u  kojima  u  izletištima,  javnim  površinama,  javno-prometnim  
prethodnom  periodu  nije  bilo  prijava  zbog  površinama  i  sl.,  dozvolit  će  se  pružanje  
remećenja  javnog  reda  i  mira,  preglasne  glazbe,  ugostiteljskih  usluga  putem  automata  i  iz  
učestalog  kršenja  zakona  i  ove  Odluke  vezano  za  pokretnih  ugostiteljskih  radnji,  a  sukladno  
rad  izvan  propisanog  radnog  vremena  i  sličnih  odredbama  Zakona  ili  drugih  podzakonskih  akata  
događaja. vezano  za  ispunjavanje  minimalnih  uvjeta  uređaja,  

opreme,  te  vrsta  jela  i  pića  koji  se  uslužuju.

Članak  4.
Članak  8.

Ugostiteljski  objekti  iz  skupine  "Objekti  
jednostavnih  usluga"  i  to: U  ugostiteljskim  objektima  na  području  

općine  Podcrkavlje  zabranjuje  se  usluživanje  
- pečenjarnice,  burekdžinice,  pizzerie,  alkoholnim  pićima  u  vremenu  od  početka  radnog  

slastičarnice,  zdravljaci,  objekti  brze  vremena  do  08,00  sati,  a  osobama  u  
prehrane  mogu  raditi  od  06,00  sati  do  alkoholiziranom  stanju  i  tijekom  cijelog  dana.
23,00  sata

- pečenjarske  usluge  (pečenje  plodina)  i  
usluživanje  iz  automata  mogu  se  pružati  u  Članak  9.
vremenu  od  08,00  sati  do  23,00  sata

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  prestaje  
važiti  Odluka  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  

Članak  5. ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  
br.  03/96.).

Iza  23,00  sata  glazbena  ozvučenja  
postavljena  izvan  ugostiteljskih  objekata  ne  smiju  
biti  u  uporabi,  a  prostorije  u  kojima  se  izvodi  Članak  10.
glazba  ili  glazbeni  program  moraju  imati  
zakonom  propisanu  zvučnu  izolaciju. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  

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

Članak  6.
OPĆINSKO  VIJEĆE

Općinsko  poglavarstvo  općine  Podcrkavlje  OPĆINE  PODCRKAVLJE
sukladno  s  usvojenim  Prostornim  planom  uređenja  
općine  Podcrkavlje,  odredbama  Zakona  o  Klasa  :  335-01/07-01/1
ugostiteljskoj  djelatnosti  i  ove  Odluke,  te  Urbroj:  2178/13-01-07-2
odredbama  drugih  propisa  donijetih  za  područje  Podcrkavlje,  8. 6. 2007.
općine  Podcrkavlje,  a  na  pismeni  zahtjev  
zainteresirane  stranke - ugostitelja  za  svaki            Predsjednik
pojedinačni  slučaj  rješenjem  će  dozvoliti      Općinskog  vijeća
postavljanje  objekta  i  pružanje  ugostiteljskih  Stjepan  Samardžija,  v.r.
usluga  u  kiosku,  kontejneru,  nepokretnom  vozilu  i  
priključnom  vozilu,  šatoru,  na  klupi,  kolicima  i  
sličnim  napravama  za  pružanje  ugostiteljskih  
usluga.
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12. Članak  4.

Ostali  ugostiteljski  objekti  mogu  poslovati  
Temeljem  članka  8.  Zakona  o  u  radnom  vremenu  sukladno  odredbama  Zakona  o  

ugostiteljskoj  djelatnosti  ("Narodne  novine"  br.  ugostiteljskoj  djelatnosti  ("NN"  broj  138/06.) - u  
138/06.)  i  članka  26.  Statuta  općine  Sikirevci  daljnjem  tekstu:  Zakona,  kako  slijedi:
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  
br.  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  na  1. iz  skupine  "Hoteli"  i  "kampovi"  i  druge  
18.  sjednici  održanoj  5.  lipnja  2007.  godine,  vrste  ugostiteljskih  objekata  za  smještaj  
donosi: rade  svaki  dan  od  0,00  do  24,00  sata,

2. iz  skupine  "Restorani"  i  "Barovi"  u  radne  
ODLUKU dane  od  8,00  do  23,00  sata,

3. u  dane  vikenda  (petak  i  subota)  i  uoči  
o  ugostiteljskoj  djelatnosti  na  području blagdana  i  praznika  od  8,00  do  24,00  sata,

općine  Sikirevci 4. u  ljetnom  periodu - vremenu  od  1. 5.  do  30. 
8.  odobrava  se  radno  vrijeme  od  8,00  do  
24,00  sata.

I. Opće  odredbe
Ugostiteljski  objekti  koji  posluju  u  

Članak  1. benzinskim  postajama,  robnim  kućama,  trgovačkim  
kućama  i  sl.  posluju  u  vremenu  dok  posluje  

Ovom  Odlukom  određuje  se  radno  navedeni  objekt.
vrijeme  ugostiteljskih  objekata  na  području  
općine  Sikirevci  iz  skupine  "Objekti  
jednostavnih  usluga",  drugačiji  završetak  radnog  III. Završetak  radnog  vremena  za
vremena  za  pojedine  ugostiteljske  objekte  i  pojedine  ugostiteljske  objekte
zabrana  usluživanja  alkoholnih  pića  mlađima  od  
18  godina. Članak  5.

Općinsko  poglavarstvo  može  po  službenoj  
II. Radno  vrijeme  ugostiteljskih  objekata dužnosti  za  pojedine  ugostiteljske  objekte  iz  

skupine  "Restorani"  i  "Barovi"  rješenjem  najduže  
Članak  2. za  2  sata  odrediti  raniji  završetak  radnog  vremena  

od  radnog  vremena  propisanog  Zakonom  i  ovom  
Ugostitelji  su  dužni  poslovati  u  radnom  Odlukom  čim  na  pouzdan  način  sazna:

vremenu  propisanom  ovom  Odlukom.
1. učestalih  prijava  zbog  remećenja  javnog  

reda  i  mira,  odnosno  preglasne  glazbe,
Članak  3. 2. ako  se  ugostiteljski  objekt  ne  pridržava  

Zakonom  ili  ovom  Odlukom  propisanog  
Ugostiteljski  objekti  iz  skupine  "Objekti  radnog  vremena,  ili

jednostavnih  usluga" - Objekti  brze  prehrane - 3. ako  se  u  ugostiteljskom  objektu  poslužuju  
mogu  poslovati  u  radnom  vremenu  kako  slijedi: alkoholna  pića  osobama  mlađim  od  18  

godina,  odnosno  ako  se  postupa  protivno  
1. u  radne  dane  od  07,00  do  23,00  sata članku  6.  ove  Odluke,  ili
2. u  dane  vikenda  (petak/subotu,  4. ako  se  u  ugostiteljskom  objektu  dopušta  

subota/nedjelja)  i  uoči  blagdana  i  pušenje  osobama  mlađim  od  18  godina,  ili
praznika  od  08,00  do  24,00  sata. 5. ako  je  utvrđeno  da  se  u  ugostiteljskom  

objektu  rasparčavaju  narkotici.

OPĆINA  SIKIREVCI
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IV. Zabrana  usluživanja  alkoholnih  pića 13.

Članak  6.
Na  temelju  članka  9.  stavka  2.  Zakona  o  

Zabranjuje  se  točenje  alkholnih  pića  zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  novine"  br.  174/04.)  
osobama  mlađim  od  18  godina,  uz  obvezu  i  članka  10.  Pravilnika  o  pozivanju,  mobilizaciji  i  
isticanja  upozorenja. aktiviranju  operativnih  snaga  zaštite  i  spašavanja  

Zabranjuje  se  točenje  alkoholnih  pića  u  ("NN"  br.  25/06.),  te  članka  34. Statuta  općine  
svim  ugostiteljskim  objektima  u  vremenu  od  4,00  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
do  8,00  sati. županije"  br.  3/06.),  načelnik  općine  Sikirevci  5.  

lipnja  2007.  godine,  donio  je

V. Prijelazne  i  završne  odredbe ODLUKU

Članak  7. o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  osnivanju  i  
imenovanju  Zapovjedništva  zaštite  i  

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

U  članku  3.  pod  točkom  4.  Odluke  o  
osnivanju  i  imenovanju  Zapovjedništva  zaštite  i  

Članak  8. spašavanja  općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  12/06.), briše  se  

Danom  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  imenovani  član  Zdravko  Vrbanović,  a  dodaje  se  
prestaje  važiti  Odluka  o  rasporedu,  početku  i  novoimenovani  član  Tajana  Katalinić.
završetku  radnog  vremena  u  ugostiteljstvu  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/00)  i  Odluka  o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  II.
rasporedu,  početku  i  završetku  radnog  vremena  u  
ugostiteljstvu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  
županije",  br.  14/01.). a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije".

Članak  9.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIKIREVCI

Klasa  :  021-05/07-01/10
Urbroj:  2178/26-02-07-1
Sikirevci,  5.  lipnja  2007. g.

    Predsjednik
Općinskog  vijeća
    Mijo  Živić, v.r.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIKIREVCI

Klasa  :  810-01/07-01/2
Urbroj:  2178/26-01-07-1
Sikirevci,  5.  lipnja  2007. g.

    Načelnik  općine  Sikirevci
          Stjepan  Lešić,v.r.
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35. odjel  da  sve  potrebne  informacije,  vezane  za  broj  
učenika  koji  imaju  biti  nagrađeni,  prikupe  od  
nadležnih  osoba  OŠ  "Josip  Kozarac"  Slavonski  

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  Šamac.
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije",  br.  3/06)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  Članak  3.
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  Općinsko  Općinsko  poglavarstvo  odobrava  najviše  
poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  500,00 kn/odličnom  učeniku  za  kupnju  prikladnih  
10.  sjednici  održanoj  25.  svibnja  2007.  godine  poklona,  a  o  vrsti  poklona  odlučit  će  načelnik  
donosi općine  Slavonski  Šamac.

ZAKLJUČAK
Članak  4.

o  nagrađivanju  odličnih  učenika
Financijska  sredstva  iz  članka  2.  i  3.  ove  

Odluke  isplatit  će  se  iz  Općinskog  proračuna  na  
Članak  1. teret  konta - 32999 - Ostali  nespomenuti  rashodi  

poslovanja.
Članovi  Općinskog  poglavarstva  

konstatiraju  da  se  bliži  "Dan  općine  Slavonski  
Šamac",  29. 6. 2007.  godine - sv.  Petar  i  Pavao. Članak  5.

Kako  svake  godine  općina  Slavonski  
Šamac  nagrađuje  odlične  učenike  osmih  razreda  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
(a  koji  su  cijelo  osmogodišnje  obrazovanje  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
polučili  odličan  uspjeh),  Općinsko  poglavarstvo  je  posavske  županije".
suglasno  da  se  i  ove  godine  postupi  na  isti  način.

Članak  2.

Školska  godina  završava  21.  lipnja,  te  nije  
moguće  u  kratkom  roku  dobiti  podatke  o  broju  
učenika  koji  će  i  ove  godine  polučiti  odličan  
uspjeh.

Iz  tog  razloga  Općinsko  poglavarstvo  
zadužuje  načelnika  općine  i  Jedinstveni  upravni  

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  022-05/07-02/44
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slavonski  Šamac,  25.  svibnja  2007.

Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r.

OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC
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 36. Članak  4.

Općinsko  poglavarstvo  je  donijelo  
Na  temelju  članka  43.  Statuta  općine  Zaključak  da  se  NK  "Graničar"  odobre  financijska  

Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- sredstva  u  iznosu  od  1.000,00 kn  za  troškove  
posavske  županije"  broj  3/06.)  i  na  temelju  članka  organiziranja  nogometnog  turnira.
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  Financijska s redstva  isplatit  će  se  iz  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  na  teret  konta  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  Općinsko  38115 - Tekuće  donacije  športskim  društvima,  a  u  
poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  je  na  11.  korist  računa  NK  "Graničar".
sjednici  Općinskog  vijeća  održanoj  7.  lipnja  2007.  
godine,  donijelo

Članak  5.
ZAKLJUČAK

Lovačkom  društvu  "Fazan"  Slavonski  
o  organiziranju  i  financiranju Šamac - Kruševica  odobravaju  se  financijska  

proslave  Dana  općine sredstva  u  iznosu  od  1.000,00 kn,  na  žiro  račun  
Društva,  a  za  troškove  natjecanja  u  gađanju  
glinenih  golubova.

Članak  1. Financijska s redstva  iz  ovog  Zaključka  
isplatit  će se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  na  teret  konta  38115 - Tekuće  donacije  športskim  
Šamac  je  suglasno  da  općina  Slavonski  Šamac  iz  društvima.
Proračuna  općine  izdvoji  financijska  sredstva  za  
organiziranje  i  financiranje  proslave  Dana  općine.

Članak  6.

Članak 2. ŠRU  "Amur"  se  odobravaju  financijska s 
redstva  u  iznosu  od  1.000,00 kn  za  organiziranje  

Dana  21.  lipnja  2007.  godine  održat  će  se  "Šaranskog  kupa".  Financijska  sredstva  isplatit  će  
promocija  treće  zbirke  pjesama  lokalnog  pjesnika  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  na  teret  
i  skladatelja  Vojislava  Nikolića-Slavonca. konta  38115 - Tekuće  donacije  športskim  

Općinsko  poglavarstvo  podržava  i  društvima.
podupire  dosadašnji  rad  ovog  autora  koji  svojim  
knjigama  i  aktivnostima  promovira  život  i  običaje  
naše  općine. Članak  7.

S  tim  u  vezi  odlučeno  je  da  će  općina  
Slavonski  Šamac  biti  pokrovitelj  ove  značajne  Udruzi  izviđača  porječana  "Mihaljevica"  
manifestacije  koja  se  održava  u  Danima  općine. se  odobravaju  financijska s redstva  u  iznosu  od  

Za  tu  svrhu  iz  Općinskog  proračuna  1.000,00 kn  za  organiziranje  tehničkog  dijela  Dana  
odobrava  se  2.000,00 kn  za  troškove  manifestacije. općine.

Financijska s redstva  isplatit  će  se  iz  Financijska sredstva  isplatit  će  se  iz  
Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  na  teret  konta  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  na  teret  konta  
329311 - Reprezentacija - Dan  općine. 38115 - Tekuće  donacije  športskim  društvima.

Članak  3. Članak  8.

DVD-u  Slavonski  Šamac  odobravaju  se  Općinsko  poglavarstvo  je  odobrilo  
financijska  sredstva  u  iznosu  od  1.000,00 kn.  financijska  sredstva  u  iznosu  od  250,00 kn  gos.  
Financijska  sredstva  isplatit će  se  iz  Proračuna  Franji  Vukasoviću  za  sastanak  UDVDR-a  u  
općine  Slavonski  Šamac  na  teret  konta  38119 - Dragalićima.  Financijska s redstva  isplatit  će  se  
Ostale  donacije - DVD. putem  blagajne.
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Članak  9. 37.

U  slučaju  održavanja  kulturne  
manifestacije  "Kolo  na  gaju"  (o  čemu  općina  Na  temelju  Zakona  o  ugostiteljskoj  
Slavonski  Šamac  treba  biti  i  službeno  djelatnosti  ("Narodne  novine"  138/06)  i  na  
obaviještena)  na  žiro  račun  KUD-a  "Šokadija"  temelju  članka  28.  Statuta  općine  Slavonski  
doznačit  će  se  2.000,00 kn. Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

Financijska  sredstva  iz  ovog  članka  županije"  br.  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  Slavonski  Šamac  na  svojoj  16.  sjednici  održanoj  
Šamac  na  teret  konta  38114 - Tekuće  donacije  31.  svibnja  2007.  godine,  donosi
udrugama  građana  u  kulturi.

ODLUKU

Članak  10. o  ugostiteljskoj  djelatnosti

Općinsko  poglavarstvo  odobrava  da  se  iz  
Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  izdvoje  I. Opće  odredbe
financijska s redstva  do  16.000,00 kn,  a  za  pokriće  
ostalih  troškova  koji  su  vezani  za  proslavu  Dana  Članak  1.
općine.

Financijska s redstva  iz  stavka  1.  ovog  Ovom  Odlukom  određuje  se  radno  
članka  isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  vrijeme  ugostiteljskih  objekata  iz  skupine  "Objekti  
Slavonski  Šamac  na  teret  konta  3293211 - jednostavnih  usluga",  drugačiji  završetak  radnog  
Reprezentacija - Dani  općine. vremena  za  pojedine  ugostiteljske  objekte, lokacije  

ugostiteljskih  objekata  izvan  naseljenih  područja  i  
zabrana  usluživanja  alkoholnih  pića.

Članak  11.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  II. Radno  vrijeme  ugostiteljskih  objekata
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije". Članak  2.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Ugostiteljski  objekti  iz  skupine  "Objekti  
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC jednostavnih  usluga" - Objekti  brze  prehrane - mogu  

poslovati  u  radnom  vremenu  kako  slijedi:
Klasa  :  022-05/07-02/46
Urbroj:  2178/09-03-07-1 1. u  radne  dane  od  6,00 - 23,00  sata
Slavonski  Šamac,  7.  lipnja  2007. 2. u  dane  vikenda  (petak  i  subota)  i  uoči  

blagdana  i  praznika  od  6,00 - 24,00  sata
Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r.

Članak  3.

Ostali  ugostiteljski  objekti  mogu  poslovati  
u  radnom  vremenu  sukladno  odredbama  Zakona  o  
ugostiteljskoj  djelatnosti  ("Narodne  novine"  
183/06) - u  daljnjem  tekstu  Zakona,  kako  slijedi:

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

2. iz  skupine  "Restorani"  i  "Barovi"  od  6,00 
- 24,00  sata,

3. iz  skupine  "Barovi"  koji  ispunjavaju  
uvjete  za  rad  noću,  sukladne  posebnim  
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propisima,  samo  u  zatvorenim  prostorima  1. je  ugostiteljski  objekt  smješten  u  zgradi  
od  21,00 - 6,00  sati, kolektivnog  stanovanja  ili  u  blizini  

4. iz  skupine  "Restorani"  i  "Barovi"  koji  se  stambenog  objekta,  te  remeti  javni  red  i  
nalaze  izvan  naseljenih  područja  naselja  mir,  ili
od  0,00 - 24,00  sata. 2. se  ugostiteljski  objekt  ne  pridržava  

propisanog  radnog  vremena  i  učestalo  ga  
Ugostiteljski  objekti  koji  posluju  u  krši,  ili

autobusnom  kolodvoru,  željezničkom  kolodvoru,  3. se  u  ugostiteljskom  objektu  poslužuju  
benzinskim  postajama,  robnim  kućama,  alkoholna  pića  osobama  mlađim  od  18  
trgovačkim  lancima  i  sl.  posluju  u  vremenu  dok  godina,  ili
psoluju  navedeni  objekti. 4. se  dopušta  pušenje  osobama  mlađim  od  

18  godina,  ili
5. se  raspačavaju  narkotici.

III. Završetak  radnog  vremana  za
pojedine  ugostiteljske  objekte

IV. Lokacije  izvan  naseljenih  područja
Članak  4.

Članak  7.
Ugostiteljski  objekti  iz  skupine  

"Restorani"  i  "Barovi"  mogu  poslovati  dva  sata  Ugostiteljski  objekti iz  skupine  "Restorani"  
duže  od  propisanog  radnog  vremena  sukladno  i  "Barovi"  koji  posluju  od  0,00 - 24,00  sata  mogu  
odredbama  Zakona,  a  najduže  do  2,00  sata  u  se  locirati  na  područjima  i  dijelovima  općine  
sljedećim  slučajevima: sukladno  uvjetima  određenim  prostorno  planskom  

dokumentacijkom  općine.
- obilježavanje  Dana  općine  sv.  Petra  i  

Pavla,  28.  i  29.  lipnja,
- obilježavanje  kirbaja  u  naselju  Kruševica,  V. Zabrana  usluživanja  alkoholnih  pića

7. i 8.  rujna,
- obilježavanje  kirbaja  u  naselju  Slavonski  Članak  8.

Šamac,  12. i 13.  lipnja,
- u  vrijeme  božićnih  i  novogodišnjih  Zabranjuje  se  točenje  alkoholnih  pića  u  

blagdana  od  24.  prosinca  do  6.  siječnja  svim  ugostiteljskim objektima  u  vremenu  od  4,00 - 
naredne  godine. 8,00  sati.

Članak  5. VI. Prijelazne  i  završne  odredbe

Iznimno  od  stavka  1.  članka  4.  ove  Članak  9.
Odluke,  Poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
može  na  zahtjev  ugostitelja  za  ugostiteljske  Svi  postojeći  ugostiteljski  objekti  dužni  su  
objekte  iz  skupine  "Restorani"  i  "Barovi"  raspored  radnog  vremena  uskladiti  s  odredbama  
rješenjem  odrediti  drugačije  radno  vrijeme  radi  ove  Odluke  u  roku  15  dana  od  dana  njezina  
organiziranja  prigodnih  proslava  (dočeka  Nove  stupanja  na  snagu.
godine,  svadbi,  maturalnih  zabava  i  sličnih  
događanja).

Članak  10.

Članak  6. Danom  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  
prestaje  važiti  Odluka  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  

Općinsko  poglavarstvo  može  po  službenoj  na  području  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  
dužnosti  za  pojedine  ugostiteljske  objekte  iz  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  17/01.).
skupine  "Restorani"  i  "Barovi"  rješenjem  najduže  
za  dva  sata  odrediti  raniji  završetak  radnog  
vremena  od  radnog  vremena  propisanog  Zakonom  
i  ovom  Odlukom  čim  na  pouzdan  način  sazna  da:
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Članak  11. Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  zauzima  stav  da  će  za  2008.  godinu  razmotriti  
Brodsko-posavske  županije". mogućnost  da  i  ova  kategorija  građana  uđe  u  

skupinu  oslobođenja  od  plaćanja  komunalne  
OPĆINSKO  VIJEĆE naknade.

OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  021-05/07-02/15 Članak  4.
Urbroj:  2178/09-02-07-1
Slavonski  Šamac,  31.  svibnja  2007. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osam  dana  od  

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

       Općinskog  vijeća
Dolores  Brnad - Nedić, v.r. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  021-05/07-02/16
Urbroj:  2178/09-02-07-1
Slavonski  Šamac,  31.  svibnja  2007.

38.
Predsjednik

       Općinskog  vijeća
Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  Dolores  Brnad - Nedić, v.r.

Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  zamolbe  Josipa  
Božića  iz  Slavonskog  Šamca,  M. Gupca  67,  
Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  na  
svojoj  16.  sjednici  održanoj  31.  svibnja  2007.  
godine,  donosi 39.

ODLUKU
Temeljem  članka  68.  i  članka  74.  Zakona  

o  odbijanju  zamolbe  Josipa  Božića o  proračunu,  Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  
M. Gupca  67,  Slavonski  Šamac Šamac  je  na  svojoj  16.  sjednici  održanoj  31.,  

svibnja  2007.  godine,  donijelo

Članak  1. ODLUKU

Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  o  raspodjeli  rezultata  poslovanja
prihvaća  Zaključak  Općinskog  poglavarstva  o  na  dan  31. 12. 2006.  godine
odbijanju  zamolbe  Josipa  Božića  iz  Slavonskog  
Šamca,  M. Gupca  67,  za  oslobađanjem  od  
plaćanja  komunalne  naknade. Članak  1.

Višak  prihoda  poslovanja  na  dan  31. 12. 
Članak  2. 2006. g.  iznosio  je  409.835,97 kn.

Na  području  općine  Slavonski  Šamac  Višak  prihoda  od  financijske  imovine  na  
postoji  još  primjera  osoba  s  itim  primanjima,  ali  dan  31.  12. 2006.  iznosio  je  234.716,76 kn.
oni  prema  postojećoj  Odluci  o  komunalnoj  
naknadi  općine  Slavonski  Šamac  ne  pripadaju  u  Višak  prihoda  poslovanja  u  djelomičnom  
kategoriju  oslobođenja. iznosu  od  212.934,94 kn  koristit  će  se  za  pokriće  

manjka  prihoda  od  nefinancijske  imovine,  kao  i  
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višak  prihoda  od  financijske  imovine  u  iznosu  od  II
21.781,82 kn.

Rashodi  i  izdaci  utvrđeni  po  pozicijama  
Nakon  raspodjele  višak  prihoda  poslovanja  Proračuna  za  2006.  godinu  izvršeni  su  u  ukupnom  

iznosit  će  196.901,03 kn. iznosu  od  1.803.048,12 kn.

Članak  2. III

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Razlika  između  ostvarenih  prihoda  i  
donošenja. primitaka  i  izvšenih  rashoda  i  izdataka  daje  nam  

višak  prihoda:
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC Ostvareni  prihodi  i
primici  2006. g. 1.858.608,25 kn

Klasa  :  021-05/07-02/14
Urbroj:  2178/09-02-07-1 Izvršeni  rashodi  i
Slavonski  Šamac,  31.  svibnja  2007. izdaci  2006. g. 1.803.048,12 kn

Predsjednik Višak  prihoda  2006. g.       55.560,13 kn
       Općinskog  vijeća
Dolores  Brnad - Nedić, v.r.

Ukupni  višak  prihoda  i  primitaka  za  
pokriće  u  sljedećem  razdoblju  iznosi:

Višak  prihoda
preneseni  iz  2005. g. 141.340,90 kn

40.
Višak  prihoda  2006.g.   55.560,13 kn

Temeljem  čl.  37.  Zakona  o  financiranju  Ukupni  višak  prihoda  2006.g. 196.901,03 kn
jedinica   lokalne  i  područne  (regionalne)  
samouprave  (NN  59/01.)  i  čl.  128.  Zakona  o  
proračunu  (NN  96/03.),  Općinsko  vijeće  općine  IV
Slavonski  Šamac  je  na  16.  sjednici  održanoj  31.  
svibnja  2007.  godine  donijelo Stanje  žiro-računa  na  dan  1. 1. 2006.  

godine  bilo  je  309.050,84 kn,  a  na  dan  31. 12. 
GODIŠNJI  OBRAČUN 2006.  godine  371.647,38 kn.

Proračuna  općine  Slavonski  Šamac
za  2006.  godinu V

Potraživanja  za  dane  zajmove  (žene  i  
OPĆI  DIO mladi)  na  dan  312. 12. 2006. g.  bila  su  564.913,12 

kn.
I

Godišnjim  obračunom  Proračuna  općine  VI
Slavonski  Šamac  za  2006.  godinu  utvrđeni  su  
ostvareni  prihodi  i  primici  u  iznosu  od  Stanje  potraživanja  na  dan  31. 12. 2006.  
1.858.608,25 kn. godine:

- potraživanja  za  općinske  poreze  (tvrtka,  
reklame,  porez  na  potrošnju)
467.592,12 kn
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- potraživanja  za  prihode  od  imove  (zakup  POSEBNI  DIO
zemljišta,  uporaba  cesta  i  sl)
240.430,00 kn X

- potraživanja  za  komunalne  naknade  i  
doprinose,  groblja Posebni  dio  Proračuna  općine  Slavonski  
702.396,20 kn Šamac  sadrži  rashode  izvršene  po  korisnicima  i  

- ostala  potraživanja  (doprinosi) nositeljima  sredstava  po  osnovnim  i  potanjim  
1.496.63 kn namjenama.

UKUPNO: 1.411.824,95 kn
XI

VII Godišnji  obračun  Proračuna,  zajedno  s  
usporednim  pregledom  planiranih  i  ostvarenih  

Stanje  nepodmirenih  obveza  prema  prihoda  i  primitaka,  te  rashoda  i  izdataka  bit  će  
dobavljačima  na  dan  31. 12. 2006. g.  bilo  je  objavljen  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
237.185,58 kn. posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
VIII OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Nepredviđeni  rashodi  do  visine  Klasa  :  021-05/07-02/13
proračunske  pričuve  u  planiranom  iznosu  od  Urbroj:  2178/09-02-07-1
10.000,00 kn  nisu  izvršeni. Slavonski  Šamac,  31.  svibnja  2007.

Predsjednik
IX        Općinskog  vijeća

Dolores  Brnad - Nedić, v.r.
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  
2006.  godinu.
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41.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  broj  3/06.),  Općinsko  vijeće  
općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  16.  sjednici  
održanoj  31.  svibnja  2007.  godine,  donosi

ODLUKU

o  usvajanju  Izvješća  o  obavljenoj  reviziji  
financijskih  izvještaja  i  poslovanja  općine  

Slavonski  Šamac  za  2006.  godinu

Članak  1.

Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  
usvaja  Izvješće  Državnog  ureda  za  reviziju,  
Područnog  ureda  u  Slavonskom  Brodu  o  
obavljenoj  reviziji  financijskih  izvještaja  i  
poslovanja  općine  Slavonski  Šamac  za  2006.  
godinu.

Članak  2.

Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  
zadužuje  načelnika  općine  i  Jedinstveni  upravni  
odjel  općine  Slavonski  Šamac  da  postupi  po  
nalozima  Državnog  ureda  za  reviziju,  Područnog  
ureda  Slavonski  Brod,  odnosno  da  u  budućem  
poslovanju  općine  ukloni  sve  nepravilnosti  
ukazane  u  Izvješću  Državnog  ureda  za  reviziju.

Članak  3.

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

42.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06.)  i  na  temelju  članka  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  
temelju  zamolbe  Udruge  izviđača  porječana  
"Mihaljevica"  Slavonski  Šamac  (Klasa:053-01/07-
01/19;  Urbroj:363-02-07-1)  Općinsko  poglavarstvo  
općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  16.  sjednici  
održanoj  31.  svibnja  2007.  godine  donosi

ODLUKU

o  dodjeli  zemljišta  na  korištenje  uz  "Topolje" 
 Udruzi  izviđača  porječana  "Mihaljevica"

Slavonski  Šamac

Članak  1.

Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  
odobrava  korištenje  prostora  uz  "Topolje"  na  
k.č.br.  655/2  nasuprot  Lovačke  kuće  (prema  
"Šabcu")  Udruzi  izviđača  porječana  "Mihaljevica"  
iz  Slavonskog  Šamca  za  postavljanje  montažnih  
objekata  koje  će  udruga  koristiti  za  aktivnosti  i  
turistički  razvoj  našeg  mjesta.

Članak  2.

Prostor  uz  "Topolje"  će  Udruga  
"Mihaljevica"  koristiti  za  susrete  Smotre  regije  i  
izviđačka  natjecanja.  Udruga  izviđača  je  jedina  
porječanska  udruga  u  kontinentalnom  dijelu  
Hrvatske.

Članak  3.

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

OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC posavske  županije".

Klasa  :  021-05/07-02/10 OPĆINSKO  VIJEĆE
Urbroj:  2178/09-02-07-1 OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC
Slavonski  Šamac,  31.  svibnja  2007.

Klasa  :  021-05/07-01/17
Predsjednik Urbroj:  2178/09-02-07-1

       Općinskog  vijeća Slavonski  Šamac,  31.  svibnja  2007.
Dolores  Brnad - Nedić, v.r.

    Predsjednik    Općinskog  vijeća
          Dolores  Brnad - Nedić, v.r.
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6. nisu  razvrstane  u  smislu  posebnih  propisa.
Komunalne  djelatnosti  javne  rasvjete  i  

održavanja  nerazvrstanih  cesta  financiraju  se  
Na  temelju  članka  15.  Zakona  o  isključivo  iz  sredstava  Proračuna  općine  Stara  

komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  br.  Gradiška."
26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04.)  i  članka  
26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01,  Članak  2.
4/03.  i  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Stara  
Gradiška  na  11.  sjednici  održanoj  18.  lipnja  2007.  U  članku  3.  dodaje  se  stavak  2.  koji  glasi:
godine,  donijelo  je

"Komunalni   poslovi   održavanja  
ODLUKU nerazvrstanih  cesta  povjeravaju  se  fizičkoj  ili  

pravnoj  osobi  registriranoj  za  obavljanje  
o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  navedenih  poslova  na  temelju  pisanog  ugovora  na  

komunalnim  djelatnostima  koje s e  mogu  vrijeme  od  jedne  godine."
obavljati  temeljem  pisanog  ugovora

Članak  3.
Članak  1.

U  članku  4.  stavku  1.  i  stavku  5.  iza  
U  Odluci  o  komunalnim  djelatnostima  riječi  "rasvjete"  dodaju  se  riječi  "i  nerazvrstanih  

koje  se  mogu  obavljati  temeljem  pisanog  ugovora  cesta".
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/06.),  članak  2.  mijenja  se  i  glasi:

Članak  4.
"Na  temelju  pisanog  ugovora  o  

povjeravanju  obavljanja  komunalne  djelatnosti  U  članku  6.  stavak  1.  i  podstavak  1.  brišu  
fizičkoj  ili  pravnoj  osobi  obavljaju  se  komunalne  se  riječi  "održavanje  javne  rasvjete".
djelatnosti  javne  rasvjete  i  održavanja  
nerazvrstanih  cesta.

Komunalna  djelatnost  javne  rasvjete  Članak  5.
obuhvaća  komunalne  poslove  upravljanja  i  
održavanja  objekata  i  uređaja  javne  rasvjete  za  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
rasvjetljavanje  javnih  površina,  javnih  cesta  koje  od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
prolaze  kroz  naselja  i  nerazsvratnih  cesta,  a  Brodsko-posavske  županije".
naročito  tekuće   održavanje  objekata  i  uređaja  
javne  rasvjete,  zamjenu  dotrajalih  stupova  i  Klasa  :  363-02-01/06-01/01
rasvjetnih  armatura,  prigodne  blagdanske  Urbroj:  2178/24-03-07-11
dekoracije  i  drugo. Stara  Gradiška,  18.  lipnja  2007. god.

Komunalna  djelatnost  održavanja  
nerazvrstanih c esta  obuhvaća  održavanje  površina    Predsjednik
koje  se  koriste  za  promet  po  bilo  kojoj  osnovi  i             Općinskog  vijeća
koje  su  pristupačne  većem  broju  korisnika,  a  koje          Zvonko  Pejaković, v.r.

OPĆINA
STARA  GRADIŠKA
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7. 8.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  Na  temelju  7.  Statuta  općine  Stara  
Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
posavske  županije"  br.  11/01,  4/03.  i  3/06.),  županije"  br.  11/01,  4/03.  i  3/06.),  Općinsko  
Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  11.  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  11.  sjednici  
sjednici  održanoj  18.  lipnja  2007.  godine,  donijelo  održanoj  18.  lipnja  2007.  godine,  donijelo  je
je

ODLUKU
RJEŠENJE

o  priznanjima  općine  Stara  Gradiška
o  imenovanju  predsjednika  i  članova  

Povjerenstva  za  provedbu  postupka  javnog  
natječaja  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  I. Opće  odredbe

u  vlasništvu  Republike  Hrvatske
Članak  1.

I. Ovom  Odlukom  utvrđuju  se  uvjeti  za  
dodjelu  javnih  priznanja,  njihov  izgled  i  oblik,  

U  Povjerenstvo  za  provedbu  postupka  kriteriji  i  postupovnost  njihove  dodjele,  te  tijela  
javnog  natječaja  za  prodaju  poljoprivrednog  koja  provode  postupak  i  dodjelu  priznanja.
zemljišta  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  imenuju  
se:
1. Velimir  Paušić,dipl.ing,  za  predsjednika Članak  2.
2. Zvonko  Pejaković,  za  člana
3. Tvrtko  Beganović,  za  člana Javna  priznanja  općine  Stara  Gradiška  su:
4. Branislav  Valentić,  za  člana
5. Tihomir  Abramović,  za  člana - Povelja  počasnog  građanina  općine  Stara

Gradiška
- Nagrada  za  životno  djelo

II. - Nagrada  općine  Stara  Gradiška
- Plaketa  općine  Stara  Gradiška

Zadaća  Povjerenstva  iz  točke  I.  ovog  
Rješenja  je  javno  otvaranje  ponuda,  provjera  
sadržaja  ponuda,  utvrđivanje  redoslijeda  Članak  3.
prvenstvenog  prava  kupnje  sukladno  uvjetima  iz  
natječaja  i  upućivanje  istog  zajedno  sa  svim  Javna  priznanja  dodjeluju  se  domaćim  i  
pristiglim  ponudama  i  dokazima  koje  uz  njih  stranim  fizičkim  i  pravnim  osobama  za  iznimna  
prilaže,  Općinskom  vijeću  radi  donošenja  odluke  postignuća  i  doprinose  od  osobitog  značenja  za  
o  izboru  najpovoljnije  ponude. razvitak  općine  Stara  Gradiška  ili  njenih  pojedinih  

djelatnosti.
III

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  II. Uvjeti  za  dodjelu  javnih  priznanja
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Povelja  počasnog  građanina  općine  Stara  Gradiška

Klasa  :  945-01/07-01/02 Članak  4.
Urbroj:  2178/24-03-07-20
Stara  Gradiška,  18.  lipnja  2007. god. Počasnim  građaninom  općine  Stara  

Gradiška  može  se  proglasiti  osoba  koja  se  istakla  
  Predsjednik naročitim  zaslugama  za  općinu  i  koja  je  posebice  

           Općinskog  vijeća zaslužna  za  stvaranje  i  promicanje  vrijednosti,  
        Zvonko  Pejaković, v.r. položaja  i  ugleda  općine  Stara  Gradiška,  
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dugogodišnju  suradnju  i  potporu  na  unapređivanju  Članak  7.
javnih  potreba  grada  i  građana.

Nagrada  za  životno  djelo  može  se  
Počasnom  građaninu  dodjeljuje  se  Povelja  dodijeliti  pojedincima  koji  žive  na  području  

i  Grb  općine  Stara  Gradiška. općine  Stara  Gradiška  ili  su  živjeli  na  njenom  
području  i  postigli  izuzetna  ostvarenja  zbog  kojih  

Povelja  se  sastoji  od  pisanog  priznanja  se  nagrađuju.
formata  A3  s  ukrašenim  rubovima,  koje  se  stavlja  
u  ovitak  od  plave  kože,  na  cijeloj  površini  nazire  
se  Grb  općine  Stara  Gradiška. Nagrada  općine  Stara  Gradiška

Na  Povelji  se  upisuje  ime  i  prezime  
počasnog  građanina,  mjesto  i  datum  dodjele  Članak  8.
javnog  priznanja,  te  posebno  oblikovanim  slovima  
naznačuje  "Povelja  počasnom  građaninu  općine  Nagrada  općine  Stara  Gradiška  dodjeljuje  
Stara  Gradiška". se  pojedincima  koji  žive  i  djeluju  na  području  

općine  Stara  Gradiška  za  izuzetne  uspjehe  
Počašću  se  ne  stječu  posebna  prava,  ostvarene  u  prethodnoj  godini.

odnosno  obveze  i  može  se  opozvati  ako  se  
počastvovani  pokaže  nedostojnim  ukazane  mu  
počasti. Članak  9.

Godišnje  se  mogu  dodijeliti  najviše  tri  
Nagrada  za životno  djelo nagrade,  i  to  jedna  nagrada  općine  Stara  Gradiška  

za  područje  gospodarskih  djelatnosti,  jedna  za  
Članak  5. područje  društvenih  djelatnosti  i  jedna  za  ostale  

javne  djelatnosti.
Nagrada  za  životno  djelo  dodjeljuje  se  

istaknutim  pojedincima  za  njihov  sveukupni  
stvaralački  rad  i  postignuća  u  svim  područjima  Članak  10.
stvaralaštva  i  djelovanja  za  dobrobit  općine,  
njenih  građana  i  opće  dobro. Nagrada  za  izuzetna  ostvarenja  u  području  

gospodarskih  djelatnosti  dodjeljuje  se  za:

Članak  6. - ostvarivanje  značajnih  radnih  rezultata  od  
osobnog  interesa  za  unapređenje  

Za  životno  djelo  dodjeljuje  s e Grb  općine  industrijske  proizvodnje,
Stara  Gradiška. - postignute  rezultate  u  ratarskoj  i  

stočarskoj  proizvodnji  na  obiteljskim  
Godišnje  se  može  dodijeliti  jedna  nagrada  gospodarstvima,

za  životno   djelo. - postignute  uspjehe  i  pridonošenje  razvoju  
poduzetništva  i  obrtništva.

Javno  priznanje  Grb  općine  sastoji  se  od  
pisanog  priznanja  i  plakete  oblika  i  izgleda  
službenog  grba  općine  Stara  Gradiška  odlivenog  u  Članak  11.
bronci  i  ugrađenog  na  kvadratičnu  hrastovu  
podlogu.  Na  pisanom  priznanju  upisuje  se  ime  Nagrada  za  izuetna  ostvarenja  u  području  
dobitnika  priznanja  i  tekst  iz  kojeg  se  razumijeva  društvenih  djelatnosti  dodjeljuje  se  za:
s  kojeg  se  osnova  Grb  dodjeluje.

- uspješnu  i  istaknutu znanstvenu  djelatnost,
Dobitniku  nagrade  za  životno  djelo,  uz  - zapažene  rezultate  u  stručno-pedagoškom  i  

Grb  općine  Stara  Gradiška  dodjeljuje s e  i  novčana  metodičkom  izvođenju  nastave  i drugih  
nagrada  u  iznosu  od  5.000,00 kuna. oblika  prosvjetne  djelatnosti,

- studentima  koji  su  akademsko  obrazovanje  
završili   u  propisanom  roku  za  ostvareni  
prosjek  ocjena  od  4,5  tijekom  školovanja  
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na  fakultetima, Članak  15.
- objavljena,  izložena,  izvedena  ili  prikazana  

umjetnička  ostvarenja  na  području  Godišnje  se  mogu  dodijeliti  dvije  Plakete  
književnosti,  glazbe  i  likovne  djelatnosti,  općine  Stara  Gradiška.
te  za  izuzetno  zalaganje  i  postignute  
rezultate  u  očuvanju,  proučavanju  i  
promicanju  kulturne  baštine, Članak  16.

- osobite  rezultate  u  pružanju  zdravstvene  
zaštite, Plaketa  općine  Stara  Gradiška  dodjeljuje se  

- osobite  rezultate  u  provođenju  socijalne  za:
skrbi o  socijalno  ugroženim  kategorijama  
građana, - ostvarivanje  značajnih  poslovnih  rezultata  

- zapažena  sportska  postignuća  na  državnim  od  osobitog  interesa  za  unapređenje  
i  međunarodnim  natjecanjima,  te  za  proizvodnje  i  jačanje  gospodarske  osnove  
izuzetno  zalaganje  i  postignute  rezultate  u  općine,
razvoju  sportskog  amaterizma  osobito  - posebno  vrijedne  uspjehe  u  organiziranju  
djece  i  mladeži, odgojno-obrazovnog  rada,

- posebno  vrijedne  rezultate  u  širenju  - zapažena  ostvarenja  amaterskih  udruga  na  
tehničke  kulture. području  kulture,  sporta  i  tehničke  kulture,

- osobite  rezultate  u  organizaciji  socijalne  
skrbi  o  socijalno  ugroženim  kategorijama  

Članak  12. građana,
- posebno  vrijedne  rezultate  u  zaštiti  i  

Nagrada  za  izuzetna  ostvarenja  u  ostalim  spašavanju,  te  otklanjanju  pojava  opasnih  
javnim  djelatnostima  dodjeljuje  se  za: po  život,  zdravlje  i  materijalna  dobra  

građana,
- iznadprosječne  uspjehe  i  rezultate  u  - izuzetne  doprinose  objektivnom  

području  lokalne  samouprave, informiranju  o  političkim,  gospodarskim  i  
- za  iznimnu  građansku  hrabrost  i  drugim  zbivanjima  u  općini,

požrtvovnost. - osobite  uspjehe  i  doprinose  u  području  
zaštite  ljudskih  prava,  humanitarnog  i  
drugog  društveno  korisnog  djelovanja.

Članak  13.

Nagrada  se  dodjeljuje  u  obliku  diplome  Članak  17.
na  kojoj  je  otisnut  službeni  grb  općine  Stara  
Gradiška  i  tekst  iz  kojeg  se  razumijeva  s  kojeg  se  Plaketa  općine  Stara  Gradiška  u  obliku  je  
osnova  nagrada  dodjeljuje. kvadrata  izlivenog  od  mjedi  na  kojem  je  utisnut  

Uz  diplomu  se dodjeljuje  i  novčana  stilizirani  povijesni  grb  Gradiške - tlocrt  tvrđave  iz  
nagrada  u  iznosu  od  2.000,00 kuna. XVII  stoljeća  i  ugrađen  u  hrastovu  podlogu.

Uz  plaketu  se  dodjeljuje  i  pisano  
priznanje  s  utisnutim  grbom  općine  i  tekst  iz  

Plaketa  općine  Stara  Gradiška kojeg  se  razumijeva  s  kojeg  se  osnova  Plaketa  
dodjeljuje.

Članak  14.

Plaketa  općine  Stara  Gradiška  dodjeljuje  III. Postupak  dodjele  javnih  priznanja
se  pravnim  osobama  za  izuzetna  ostvarenja  u  
području  gospodarskih  i  društvenih  djelatnosti,  te  Članak  18.
pojedinaca  koji  su s vojim  djelovanjem  u  dužem  
vremenskom  razdoblju  dali  iznimno  značajan  Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  
doprinos  razvitku  općine. odlučuje  o  dodjeli  javnih  priznanja  na  prijedlog  

Općinskog  povjerenstva  za  dodjelu  javnih  
priznanja.
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Povjerenstvo  ima  pet  članova  koje  Brodsko-posavske  županije".
imenuje  Općinsko  vijeće.

Predsjednik  Općinskog  vijeća  po  položaju  Klasa  :  061-06-01/07-01/01
je  predsjednik  Povjerenstva.  Općinski  načelnik  je,  Urbroj:  2178/24-03-07-2
po  položaju,  zamjenik  predsjednika  Povjerenstva. Stara  Gradiška,  18.  lipnja  2007. god.

  Predsjednik
Članak  19.            Općinskog  vijeća

        Zvonko  Pejaković, v.r.
Prijedlog  za  dodjelu  priznanja  općine  

Stara  Gradiška  mogu  podnijeti  pojedinci,  pravne  
osobe  ili  drugi  organizacijski  oblici,  te  njihova  
tijela.

9.
Članak  20.

Oglas  za  dodjelu  javnih  priznanja  Na  temelju  članka  6.  stavka  1.  Zakona  o  
raspisuje  se  i  u  sredstvima  javnog  priopćavanja  izboru  članova  predstavničkih  tijela  jednica  
objavljuje  Povjerenstvo. lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  

("Narodne  novine"  br.  44/05 - pročišćeni  tekst),  
Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  11.  

Članak  21. sjednici  održanoj  18.  lipnja  2007.  godine,  donijelo  
je

Tijekom  jedne  godine  istoj  osobi  za  iste  
zasluge  može  se  dodijeliti  samo  jedno  priznanje. ZAKLJUČAK

Nagrada  za  životno  djelo  i  počast  istoj  o  mirovanju  mandata  člana  Općinskog  vijeća
osobi  može   se  dodijeliti  samo  jednom. i  početku  obnašanja  dužnosti  zamjeniku  člana  

Općinskog  vijeća

Članak  22.
I.

Javna  priznanja  uručuje  općinski  načelnik,  
predsjednik  Općinskog  vijeća   ili  osoba  koju  oni  Mirovanje  mandata  članu  Općinskog  
ovlaste  na  svečanoj  sjednici  Općinskog  vijeća  vijeća  Zdenku  Lončariću  počinje  23.  travnja  2007.  
prigodom  obilježavanja  Dana  općine. godine,  i  tim  danom  dužnost  člana  Općinskog  

vijeća  počinje  obnašati  zamjenik  člana  Tomislav  
Grladinović.

Članak  23.

Sva  dodijeljena  javna  priznanja  unose  se  II.
u  Knjigu  javnih  priznanja.

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

Članak  24.
Klasa  :  021-05-02/07-01/04

Sredstva  za  provedbu  ove  Odluke  Urbroj:  2178/24-03-07-3
osiguravaju  se  u  Proračunu  općine  Stara  Gradiška. Stara  Gradiška,  18.  lipnja  2007. god.

  Predsjednik
Članak  25.            Općinskog  vijeća

        Zvonko  Pejaković, v.r.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  

od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
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OPĆINA 
VELIKA  KOPANICA

2. (tekstualni  i  grafički  dio)  bit  će  izložen  u  
Vijećnici  općine  velika  Kopanica  svakim  danom  
od  8,00  do  14,00  sati.

Na  temelju  članka  3.  Uredbe  o  javnoj  
nabavi  i  postupku  donošenja  prostornih  planova  
("Narodne  novine"  br.  10/98.)  i  članka  39.  Statuta  IV
općine Velika  Kopanica  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/01.),  Općinsko  Tijekom  trajanja  javne  rasprave  bit  će  
poglavarstvo  općine  Velika  Kopanica  na  23.  organizirano  javno  izlaganje  Prijedloga  izmjena  i  
sjednici  održanoj  6.  lipnja  2007.  godine,  donijelo  dopuna  Plana  u  Vijećnici  općine  Velika  Kopanica  
je 2. 7. 2007.  godine  u  11,00  sati.

ZAKLJUČAK

o  utvrđivanju  Prijedloga  izmjena  i  dopuna  
PPUO  općine  Velika  Kopanica V

Pismena  očitovanja,  prijedlozi  i  primjedbe  
I na  Prijedlog  izmjena  i  dopuna  Plana  mogu  se  

dostaviti  Općinskom  vijeću  najkasnije  u  roku  
Prihvaća  se  Izvješće  o  prethodnoj  raspravi  osam  (8)  dana  po  isteku  roka  javne  rasprave,  

o  nacrtu  prijedloga  izmjena  i  dopuna  Prostornog  odnosno  do  11. 7. 2007.  godine.
plana  uređenja  općine  Velika  Kopanica  i  utvrđuje  
Prijedlog  izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  
uređenja  općine  Velika  Kopanica  (u  daljnjem  VI
tekstu:  Prijedlog  izmjena  i  dopuna  Plana).

II Načelnik  općine  Velika  Kopanica  
obvezuje  se:

Prijedlog  izmjena  i  dopuna  Plana  upućuje  
se  na  javnu  raspravu.  javna  rasprava  s  javnim  - u  roku  osam  (8)  dana  po  donošenju  ovog  
uvidom  trajat  će  15  (petnaest)  dana  u  vremenu  od  Zaključka,  o  njegovom  sadržaju  i  trajanju  
18. 6.  do  2. 7. 2007.  godine. javne  rasprave  izvijestiti  sredstva  javnog  

priopćavanja  (novine  ili  radio),
- obavijesti  o  javnoj  raspravi  mora  se  

III objaviti  najkasnije  osam  (8)  dana  prije  
početka  javne  rasprave,

Prijedlog  izmjena  i  dopuna  Plana  - uputiti  posebnu  pismenu  obavijest  o  
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donošenju  ovog  Zaključka  s  pozivom  na - svaki  student  koji  uspješno  završi  studij - 
javno  izlaganje,  tijelima,  opisanim  u  VSS
članku  5.  Uredbe. nagrada  u  iznosu  od  2.000,00 kuna

- svaka  osoba  koja  uspješno  završi  
VII postdiplomski  studij

nagrada  u  iznosu  od  3.000,00 kuna
Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  

"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
II

Klasa  :  350-01/07-01/8
Urbroj:  2178/12-02-07-2 Pravo  na  nagradu  ostvaruju  svi  učenici - 
Velika  Kopanica,  6.  lipnja  2007. g. studenti:

Predsjednik - koji  imaju  stalno  prebivalište  na  području  
  Općinskog  poglavarstva općine  Velika  Kopanica - dokaz  o  
  Zvonimir  Šimunović, v.r. prebivalištu - osobna  iskaznica  ili  

domovnica,
- koji  do  15.  srpnja  tekuće  godine  dostave  

uvid - učenici  svjedodžbu  o  završenoj  
osnovnoj  školi  svih  osam  razreda  s  
odličnim uspjehom  ili  svjedodžbu  o  

3. završenoj  srednjoj  školi  s  odličnim  
uspjehom,  studenti  diplomu  o  završenom  
studiju,  odnosno  postdiplomskom  studiju.

Na  temelju  članka  39.  Statuta  općine  
Velika  Kopanica  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/01.),  Općinsko  III
poglavarstvo  općine  velika  Kopanica  na  svojoj  23.  
sjednici  održanoj  6.  lipnja  2007.  godine,  donosi Dodjela  nagrada  obavit  će  se  prigodom  

Dana  općine  Velika  Kopanica,  20.  srpnja.
ODLUKU

o  nagradi  učenika  i  studenata IV

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

Brodsko-posavske  županije".
Općinsko  poglavarstvo  općine  Velika  

Kopanica  donosi  Odluku  o  isplati  nagrada  za  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
učenike  i  studente  kako  slijedi: OPĆINE  VELIKA  KOPANICA

- svaki  učenik  osnovne  škole  koji  svih  
osam  razreda  završi  s  odličnim  uspjehom  
i  primjerenim  vladanjem
nagrada  u  iznosu  od  500,00 kuna

- svaki  učenik  koji  završi  srednju  školu  s  
odličnim  uspjehom  i  primjerenim  
vladanjem
nagrada  u  iznosu  od  1.000,00 kuna

Klasa  :  023-01/07-01/1
Urbroj:  2178/12-02-07-01
Velika  Kopanica,  6.  lipnja  2007. g.

Predsjednik
  Općinskog  poglavarstva
  Zvonimir  Šimunović, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  13Strana:  1006



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

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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