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19. III.

Skupljanje  otpadnih  vozila  koja  je  
Na  temelju  članka  34.  stavka  1.  Pravilnika  nepoznata  osoba  odbacila  u  okoliš  vrši  se  po  

o  gospodarenju  otpadnim  vozilima  ("Narodne  službenoj  dužnosti  ili  po  prijavi  fizičke  ili  pravne  
novine"  broj  136/06.)  i  članka  71.  Statuta  općine  osobe  koja  je  uočila  odbačeno  otpadno  vozilo.
Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  13/01.),  Općinsko  poglavarstvo  
općine  Garčin  na  svojoj  28.  sjednici  održanoj  3.  IV.
kolovoza  2007. g.  donosi

Skupljanje  otpadnih  vozila  koje  je  
PLAN nepoznata  osoba  odbacila  u  okoliš  vrši  Runolist 

d.o.o.,  Vrpolje,  J. J. Strossmayera  34  (u  daljnjem  
skupljanja  otpadnih  vozila  koja  je  nepoznata  tekstu:  Skupljač - Pod  koncesionar).
osoba  odbacila  u  okoliš  na  području  općine  

Garčin
V.

I. Prilikom  skupljanja  otpadnih  vozila  
Skupljač  je  dužan  pridržavati  se  odredaba  Zakona  

Ovim  Planom  utvrđuje  se  postupak  i način  o  otpadu  ("Narodne  novine"  broj  178/04.  i  
skupljanja  otpadnih  vozila  koja  je  nepoznata  111/06.),  Pravilnika  o  gospodarenju  otpadnim  
osoba  odbacila  u  okoliš  na  području  općine  vozilima  ("Narodne  novine"  broj  136/06.)  i  drugih  
Garčin. važećih  propisa  koji  reguliraju  obavljanje  ove  

djelatnosti.

II.
VI.

" S k u p l j a n j e   o t p a d n i h   v o z i l a "  
podrazumijeva  skupljanje,  privremeno  skladištenje    Preuzeto  otpadno  vozilo  skupljač  je  
i prijevoz  do  ovlaštenih  osoba  za  obrađivanje. obvezan  predati  "Reciklaža" d.o.o.  Vukovar,  

odnosno  drugom  ovlaštenom  obrađivaču  uz  
ispunjen  obrazac  pratećeg  lista  za  opasni  otpad  i  
zapisnik  komunalnog  redara  ili  presliku  prometne  
dozvole.

OPĆINA  GARČIN



VII. X.

Skupljač  je  dužan  sklopiti  s  Fondom  za  Skupljač  otpadnih  vozila  ima  pravo  na  
zaštitu  okoliša  i  energetsku  učinkovitost  ugovor  o  naknadu  troškova  skupljanja,  privremenog  
obavljanju  poslova  skupljanja  otpadnih  vozila,  skladištenja  i  prijevoza  otpadnih  vozila  od  
temeljem  ugovora  o  koncesiji  koji  skupljač  sklapa  posjednika  do  privremenog  skladišta  skupljača  ili  
s  Ministarstvom  zaštite  okoliša,  prostornog  skladišta  obrađivača  sukladno  Pravilniku  o  
uređenja  i  graditeljstva.  Skupljač  je  dužan  gospodarenju  otpadnim  vozilima.  Fond  za  zaštitu  
dostavljati  Fondu  i  Agenciji  za  zaštitu  okoliša  (u  okoliša  i  energetsku  učinkovitost  isplaćuje  
daljnjem  tekstu:  Agencija)  Izvješće  o  skupljenim  i  skupljaču  naknadu za  skupljene  količine  otpadnih  
predanim  otpadnim  vozilima  u  roku  utvrđenom  vozila.  Skupljač  uz  zahtjev  Fondu  za  isplatu  
ugovorom  iz  stavka  1.  ovoga  članka,  a  najmanje  naknade  za  skupljene  količine  otpadnih  vozila  
3  (tri)  mjeseca  na  obrascu  ISOV. prilaže  preslike  prometnih  dozvola  ili  zapisnike  

komunalnog  redara  i  prateće  listove  koje  je  
ovjerio  obrađivač.

VIII.

Skupljač  mora  imati  osigurano  skladište  XI.
za  skladištenje  skupljenih  otpadnih  vozila.  U  
skladištu  otpadnih  vozila  nije  dozvoljena  obrada  Procjenjuje se  da  na  području  općine  
otpadnih  vozila,  rastavljanje  i  odstranjivanje  Garčin  ima  5  otpadnih  vozila  koja  je  nepoznata  
tekućina.  Otpadna  vozila  u  skladištu  se  ne  smiju  osoba  odbacila  u  okoliš.  Otpadna  vozila  iz  stavka  
slagati  jedan  na  drugi  i  moraju  se  skladištiti  na  1.  ove  točke  skupljač  se  obvezuje  ukloniti  u  roku  
način  da  se  izbjegne  oštećenje  dijelova  motornih  od  90  dana  od  dana  zaključenja  ugovora  s  
vozila  koji  sadrže  tekućine  i  sastavnih  dijelova  Fondom  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  
koji  se  mogu  ponovno  uporabiti  i  oporabiti. učinkovitost  iz  točke  VII.  ovog  Plana.

Otpadna  vozila  moraju  se  skladištiti  na  
prikladnoj  nepropusnoj  podlozi  opremljenoj  
uređajima  za  skupljanje  rasutog  ili  razlivenog  XII.
otpada,  sabirnom  jamom  ili  posebnom  posudom,  
te  sredstvima  za  odmašćivanje. Ovaj  Plan  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  

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

IX.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Otpadna  vozila  koja  zbog  mogućnosti  OPĆINE  GARČIN
nekontroliranog  ispusta  tekućina  predstavljaju  
opasnost  za  okoliš  moraju  se  prevoziti  u  skladu  s  Klasa  :  022-02/07-01/327
propisima  za  prijevoz  opasnih  tvari.  Otpadna  Urbroj:  2178/06-07-02-01
vozila  koja  ne  predstavljaju  opasnost  po  okoliš  Garčin,  3.  kolovoza  2007. g.
mogu  se  prevoziti  vozilima  za  prijevoz  motornih  
vozila.               Predsjednik

Općinskog  poglavarstva
  Mato  Grgić,dipl.iur., v.r.
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13. višak  prihoda  i  primitaka:

Ostvareni  prihodi  i  primici 1.628.115
Na  temelju  članka  124.  Zakona  o  Izvršeni  rashodi  i  izdaci 1.547.183

proračunu  ("NN"  96/03.),  Općinsko  vijeće  općine  
Klakar  na  1.  sjednici  održanoj  20.  kolovoza  2007.  Višak  prihoda  i  primitaka      80.932
godine,  donijelo  je

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ IV

o  izvršenju  Proračuna  općine  Klakar Stanje  novčanih  sredstava  na  žiro-računu  
za  razdoblje  od  1. siječnja - 30. lipnja 2007.g. na  dan  1. 1. 2007.  godine  bilo  je  2.874.119,92 kn,  

a  na  dan  30. 6. 2007.  iznosilo  je  2.824.656,41 kn.

I
V

U  Proračunu  općine  Klakar  u  razdoblju  
od  1. 1.-30.6.2007.  godine,  ostvareno  je  1.628.115 Tekuća  pričuva  planirana  Proračunom  za  
kn  prihoda. 2007.  godinu  u  iznosu  od  5.000 kn  nije  se  

koristila.

II
VI

Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  
u  navedenom  razdoblju  iznosili  su  1.547.183 kn. Općina  Klakar  nije  primala  niti  davala  

zajmove.

III
VII

Razlika  između  ukupno  ostvarenih  prihoda  
i  primitaka  i  izvršenih  rashoda  i  izdataka  daje  Nenaplaćena  potraživanja  na  dan  30. lipnja 

OPĆINA  KLAKAR
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2007.  godine  iznose  391.983,43 kn. Klakar  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  
2007.  godine  sadrži  rashode  i  izdatke  izvršene  po  

Potraživanja  za  poreze 287.361,89 kn korisnicima  i  nositeljima  sredstava  po  osnovnim  i  
Potraž.  za  dist.  razliku     4.129,92 kn posebnim  namjenama.
Potraž.  za  zakup  i  izn. imovine   18.823,08 kn
Potraž. za zakup  poljop.  zemljišta
u  vlasništvu  RH    40.436,83 kn X
Potraž.  za  zakup  poljop.  zemljišta
u  vlasništvu  općine         664,39 kn Polugodišnji  obračun  Proračuna  općine  
Potraž.  za  priključak  na  vodu      2.394,00 kn Klakar  zajedno s  Usporednim  pregledom  
Potraž.  za  koriš.  javne planiranih  i  ostvarenih  prihoda  i  primitaka  i  
 površine-  ceste      2.192,58 kn rashoda  i  izdataka  bit  će  objavljen  u  "Službenom 
Potraž.  za  komunalni  doprinos    30.140,74 kn v jesniku  Brodsko-posavske  županije".
Potraž.  za  ceste -      5.840,00 kn

OPĆINSKO  VIJEĆE
391.983,43 kn OPĆINE  KLAKAR

Klasa  :  400-05/07-01/2
VIII Urbroj:  2178/07-02-07-1

Klakar,  20.  kolovoza  2007.
Stanje  nepodmirenih  obveza  na  dan  30.  

lipnja  2007.  godine  u  iznosu  84.481,63 kn  odnosi      Predsjednik
se  na  nepodmirene  obveze  prema  dobavljačima,  te  Općinskog  vijeća
obveze  za  jamčevine.               Stipo  Martić, v.r.

IX

Posebni  dio  polugodišnjeg  izvještaja  općine  
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14. II

Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  
Na  temelju  članka 31.  Statuta  općine  objavit  će  se  u  "Službenom vjesniku  Brodsko-

Klakar  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  posavske  županije".
županije"  br.  1/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
Klakar  na  svojoj  21.  sjednici  održanoj  20.  OPĆINSKO  VIJEĆE
kolovoza  2007.  godine,  donijelo  je OPĆINE  KLAKAR

ODLUKU Klasa  :  021-05/07-02/16
Urbroj:  2178/07-02-07-2

o  visini  jednogodišnje  zakupnine  za  korištenje  Klakar,  20. kolovoza  2007.
općinskog  poljoprivrednog  zemljišta

       Presjednik
Općinskog  vijeća

I.   Stipo  Martić, v.r.

Visina  godišnje  naknade  -  zakupnine  za  
korištenje  poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  
općine  Klakar  u  2007.  godini  iznosi  302,40 kn/ha.

Obveznici  plaćanja  zakupnine  su  korisnici  
potvrda  o  korištenju  poljoprivrednog  zemljišta  u  
vlasništvu  općine,  a  temeljem  koje  su  ostvarili  
upis  zemljišta  u  Upisnik  obiteljskog  
poljoprivrednog  gospodarstva  radi  ostvarivanja  
poticaja  za  jesensku  sjetvu  2006.  godine  i  
proljetnu  sjetvu  2007.  godine.
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9. 10.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
Nova  Kapela  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  17/01.)  i  članka  135.  Poslovnika  
Općinskog  vijeća  općine  Nova  Kapela,  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  17/05.),  
Općinsko  vijeće  općine  Nova  Kapela  na  svojoj  
11.  sjednici  održanoj  4.  kolovoza  2007.  godine,  
donijelo  je

RJEŠENJE

o  razrješenju  dužnosti  načelnika  općine

I

Milan  Starčević  razrješuje  se  dužnosti  
načelnika  općine  Nova  Kapela  na  vlastiti  zahtjev  
s  danom  4.  kolovoza  2007.  godine.

II

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  NOVA  KAPELA

Klasa  :  021-05/05-02/09
Urbroj:  2178/20-03-07-4
Nova  Kapela,  4. kolovoza 2007.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
   Josip  Benić, v.r.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
Nova  Kapela  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  17/01.)  i  članka  135.  Poslovnika  
Općinskog  vijeća  općine  Nova  Kapela,  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  17/05.),  
Općinsko  vijeće  općine  Nova  Kapela  na  svojoj  
11.  sjednici  održanoj  4.  kolovoza  2007.  godine,  
donijelo  je

RJEŠENJE

o  izboru  načelnika  općine

I

Josip  Benić  izabire  se  za  načelnika  općine  
Nova  Kapela.

II

Mandat  novog  načelnika  traje  do  isteka  
mandatnog  razdoblja  2005.  do  2009.  godine.

III

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  NOVA  KAPELA

Klasa  :  021-05/05-02/09
Urbroj:  2178/20-03-07-5
Nova  Kapela,  4. kolovoza 2007.

               Potpredsjednik
Općinskog  vijeća

              Branko  Rožić, v.r.

OPĆINA
NOVA  KAPELA
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11. 12.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
Nova  Kapela  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Nova  Kapela  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  17/01.)  i  članka  135.  Poslovnika  županije"  17/01.)  i  članka  135.  Poslovnika  
Općinskog  vijeća  općine  Nova  Kapela,  ("Službeni  Općinskog  vijeća  općine  Nova  Kapela,  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  17/05.),  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  17/05.),  
Općinsko  vijeće  općine  Nova  Kapela  na  svojoj  Općinsko  vijeće  općine  Nova  Kapela  na  svojoj  
11.  sjednici  održanoj  4.  kolovoza  2007.  godine,  11.  sjednici  održanoj  4.  kolovoza  2007.  godine,  
donijelo  je donijelo  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  dužnosti  predsjednika o  izboru  predsjednika
Općinskog  vijeća Općinskog  vijeća

I I

Josip  Benić  razrješuje  se  dužnosti  Branko  Brkić  izabire  se  za  predsjednika  
predsjednika  Općinskog  vijeća  općine  Nova  Općinskog  vijeća  općine  Nova  Kapela.
Kapela  s  danom  4.  kolovoza  2007.  godine.

II
II

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom vjesniku  

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE  NOVA  KAPELA

OPĆINE  NOVA  KAPELA
Klasa  :  021-05/05-02/09

Klasa  :  021-05/05-02/09 Urbroj:  2178/20-03-07-8
Urbroj:  2178/20-03-07-7 Nova  Kapela,  4. kolovoza 2007.
Nova  Kapela,  4. kolovoza 2007.

               Potpredsjednik
               Potpredsjednik Općinskog  vijeća

Općinskog  vijeća               Branko  Rožić, v.r.
              Branko  Rožić, v.r.
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13. 14.

Na  temelju  članka  6., 7.  i  8.  Zakona  o  Na  temelju  članka  6., 7.  i  8.  Zakona  o  
izboru  članova  predstavničkih  tijela  jedinica  izboru  članova  predstavničkih  tijela  jedinica  
lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave,  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave,  
("Narodne  novine"  br.  33/01,  10/02,  155/02,  ("Narodne  novine"  br.  33/01,  10/02,  155/02,  
45/03,  43/04.  i  44/05.),  članka  29.  Statuta  općine  45/03,  43/04.  i  44/05.),  članka  29.  Statuta  općine  
Nova  Kapela  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Nova  Kapela  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  17/01.)  i  članka  46.  Poslovnika  županije"  br.  17/01.)  i  članka  46.  Poslovnika  
Općinskog  vijeća  općine  Nova  Kapela  ("Službeni  Općinskog  vijeća  općine  Nova  Kapela  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  17/05.),  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  17/05.),  
Općinsko  vijeće  općine  Nova  Kapela  na  svojoj  Općinsko  vijeće  općine  Nova  Kapela  na  svojoj  
11.  sjednici  održanoj  4.  kolovoza  2007.  godine,  11.  sjednici  održanoj  4.  kolovoza  2007.  godine,  
donijelo  je donijelo  je

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o  mirovanju  mandata  vijećnika  Općinskog  o  početku  obnašanja  dužnosti
vijeća  i  početku  obnašanja  dužnosti  zamjenika  zamjenika  člana  Općinskog  vijeća

člana  Općinskog  vijeća

I
I

4.  kolovoza  2007.  godine  dužnost  člana  
4.  kolovoza  počinje  mirovanje  mandata  Općinskog  vijeća  počinje  obnašati  Zlatko  Didović,  

vijećnika  Općinskog  vijeća  Josipa  Benića  i  tim  zamjenik  Ivana  Gazdovića,  vijećnika  Općinskog  
danom  dužnost  člana  Općinskog  vijeća  počinje  vijeća  izabranog  na  listi  Hrvatske  seljačke  stranke 
obnašati  njegov  zamjenik  Stjepan  Maričević. - HSS.

II II

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

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  NOVA  KAPELA OPĆINE  NOVA  KAPELA

Klasa  :  021-05/05-02/09 Klasa  :  021-05/05-02/09
Urbroj:  2178/20-03-07-6 Urbroj:  2178/20-03-07-3
Nova  Kapela,  4. kolovoza 2007. Nova  Kapela,  4. kolovoza 2007.

               Potpredsjednik                   Predsjednik
Općinskog  vijeća Općinskog  vijeća

              Branko  Rožić, v.r.                Josip  Benić, v. r.
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28. A. Račun  prihoda  i  rashoda

Prihodi 9.552.300,00
Na  temelju  članka  14. st. 4.  i  čl.  32. st. 2.  i  Prihodi  od  prodaje 

3.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  nefinancijske  imovine    764.000,00
9/03.)  i  članka  24.  Statuta  općine  Okučani  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Rashodi 4.147.000,00
3/02,  4/03,  8/04.  i  5/05.),  Općinsko  vijeće  općine  Rashodi  za
Okučani  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  16.  nefinancijsku  imovinu 6.169.300,00
kolovoza  2007. g.  donijelo  je

Razlika - Višak/Manjak   0,00
ODLUKU

o  izmjenama  i  dopunama  Proračuna B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnig  godina
općine  Okučani  za  2007.  godinu (Višak  prihoda  i  rezerviranja)

(prvi  rebalans)
Raspoloživa  sredstva  iz
prethodnih  godina 0,00

I OPĆI  DIO

Članak  1. C. Račun  zaduživanja / Financiranja

Članak  1.  mijenja  se  i  glasi:  Proračun  Primici  od  financijske  imovine  i  zaduživanja
općine  Okučani  za  2007. g.  (u  daljnjem  tekstu  
"Proračun")  sadrži: Izdaci  za  financijsku  imovinu  i  otplate  zajmova

Neto  zaduživanje / Financiranje 0,00

Višak / Manjak + Raspoloživa  sredstva  iz
prethodnih  godina + Neto  zaduživanje / Financiranje

OPĆINA  OKUČANI

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  1215Broj:  16



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  16Strana:  1216



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  1217Broj:  16



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  16Strana:  1218



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  1219Broj:  16



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  16Strana:  1220



Članak  4. IV

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Stanje  žiro  računa  na  dan  30.  lipnja  2007. 
donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  g.  iznosilo  je  473.146,13 kn.
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE V
OPĆINE  OKUČANI

Općina  Okučani  nije  primala  niti  davala  
Klasa  :  406-06/07-01-07 zajmove.
Urbroj:  2178/21-01-07-01
U  Okučanima,  16.  kolovoza  2007. g.

VI
      Predsjednik
Općinskog  vijeća Izvršenje  Proračuna  općine  Okučani  za  
   Ivica  Pivac, v.r. 2007. g.  po  proračunskim  stavkama  vidljivo  je  iz  

priložene  tabele:  usporedni  pregled  planiranih  i  
ostvarenih  prihoda  i  izdataka,  te  indexni  postotak  
izvršenja  za  razdoblje  I-VI 2007. g.

29.
VII

Na  temelju  članka  124.  st. 1-4.  Zakona  o  Potraživanja  na  dan  30. 6. 2007. g.  
proračunu  ("NN"  br.  96/03.),  Općinsko  vijeće  1.189.510,69 kn,  a  odnose  se  najvećim  dijelom  na  
općine  Okučani  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  potraživanja s  osnova  prihoda  po  posebnim  
16.  kolovoza  2007. g.  donijelo  je propisima  (kom. naknade),  te  ostala  potraživanja  

(potraživanja  po  izdanim  računima  i  dr.).
IZVJEŠĆE

o  izvršenju  Proračuna  općine  Okučani  za  VIII
razdoblje  I-VI  2007. g.

Stanje  nepodmirenih  obveza  na  dan  30. 6. 
OPĆI  DIO 2007. g.  u  ukupnom  iznosu  od  499.466,12 kn,  a  

odnosi  se  na  obveze  prema  dobavljačima  (u  
I valutnom  roku),  od  toga  292.596,07 kn  odnosi  se  

na  rashode  budućih  razdoblja.
Polugodišnjim  izvještajem  Prorčauna  

općine  Okučani  za  2007. g.  utvrđeni  su  ostvareni  
prihodi  i  primici  u  iznosu  od  2.779.940,48 kn. POSEBNI  DIO

II IX

Rashodi  utvrđeni  prema  pozicijama  Posebni  dio  polugodišnjeg  izvještaja  sadrži  
Proračuna  za  2007. g.  izvršeni  su  u  ukupnom  rashode  i  izdatke  izvršene  po  korisnicima  i  
iznosu  od  2.752.871,69 kn. nositeljima,  a  sredstva  po  osnovnim  i  potanjim  

namjenama.
III

                                                Proračun 07         Plan  I-VI     Izvršeno I-VI 07  Index

1.Ukupni prihodi proračuna  10.316.300,00     5.172.180,00    2.779.940,48     53,75   
2.Ukupni izdaci proračuna    10.316.300,00     4.960.000,00    2.752.871,69     55,50
3.Višak  prihoda                                                                              27.068,79        
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Članak  4. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  OKUČANI

Ovo  Izvješće  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom  Klasa  :  400-06/07-01-06
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Urbroj:  2178/21-01-07-02

U  Okučanima,  16.  kolovoza  2007. g.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  OKUČANI       Predsjednik

Općinskog  vijeća
Klasa  :  400-06/07-01-06    Ivica  Pivac, v.r.
Urbroj:  2178/21-01-07-01
U  Okučanima,  16.  kolovoza  2007. g.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
   Ivica  Pivac, v.r. 31.

Na  temelju  članka  24.  Statuta  općine  
Okučani  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  3/02,  4/03,  8/04.  i  5/05.),  članka  

30. Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  
92/94.),  Općinsko  vijeće  općine  Okučani  na  
svojoj  18.  sjednici  održanoj  16.  kolovoza  2007. g.  

Na  temelju  članka  24.  Statuta  općine  donosi
Okučani  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  3/02,  4/03,  8/04.  i  5/05.),  članka  ZAKLJUČAK
Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  
92/94.),  Općinsko  vijeće  općine  Okučani  na  o  usvajanju  Izvješća  o  obavljenoj  reviziji  
svojoj  18.  sjednici  održanoj  16.  kolovoza  2007. g.  Proračuna   općine  Okučani  za  2006. g.
donosi

I
ZAKLJUČAK

Usvaja  se  Izvješće  o  obavljenoj  reviziji  
o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Proračuna  Proračuna  općine  Okučani  za  2006. g.  koju  je  
općine  Okučani  za  razdoblje  I-VI  mjesec  obavio  Državni  ured  za  reviziju  RH - Područni  

2007. g. ured  Slavonski  Brod.

I II

Usvaja  se  financijsko  izvješće  o  izvršenju  Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
Proračuna  općine  Okučani  za  razdoblje  I-VI  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
mjesec  2007. g. Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
II OPĆINE  OKUČANI

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  Klasa  :  400-06/07-01-05
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Urbroj:  2178/21-01-07-02
Brodsko-posavske  županije". U  Okučanima,  16.  kolovoza  2007. g.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
   Ivica  Pivac, v.r.
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32. Radi ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza 
vezano za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 
operativnih snaga, ljudskih i materijalnih resursa u 

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o općini Okučani, Zapovjednistvo će održavati redovne 
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine broj" 174/04) i sastanke u prostorijama općine Okučani sa ciljem 
članka  38.  Statuta općine Okučani (" Službeni analize postojećeg stanja i donošenje potrebnih 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj  3/02, 4/03, smjernica za poboljšanje stanja, nabavke potrebne 
8/04 i 5/05), Općinsko vijeće općine Okučani na opreme, a u cilju sprečavanja, ublažavanje i 
svojoj 18. sjednici održanoj 16. kolovoza   2007. otklanjanja posljedica katastrofa i većih nesreća.
godine donijelo je

VATROGASTVO-DOBROVOLJNO
ODLUKU  VATROGASNO DRUŠTVO OKUČANI

o usvajanju Smjernica  za organizaciju i razvoj Dobrovoljno vatrogasno društvo Okučani je u 
sustava zaštite i spašavanja na području općine 2006. godini nabavilo vatrogasno vozilo koje 

O kučani zadovoljava potrebe ovoga Društva, te kupilo i dobar 
dio nove opreme. Za očekivati je u ovoj tekućoj godini 
da će nabaviti dodatne opreme i uložiti u stručno 

I usavršavanje članova DVD-a. Sukladno utvrđenim 
potrebama i zakonskim odredbama u Proračunu 

Shodno razmjeru opasnosti, prijetnji i općine za 2007. godinu  predviđeno  je 130.000,00 
posljedicama nesreća, većih nesreća i katastrofa kuna.
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša i 
kulturnih dobara sa ciljem zaštite i spašavanja ljudi, Nadalje u Proračunu općine Okučani na 
materijalnih dobara, te okoliša kao i ravnomjeran stavci “ civilna zaštita “ previđena su sredstva u iznosu 
razvoj svih nositelja sustava zaštite i spašavnja donose od 10.000,00 kuna koja će se utrošiti za nabavku 
se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i novog uređaja za nadzor i upravljanje sirenom za 
spašavanja za 2007. godinu. javno uzbunjivanje, a sve u interese bržeg načina 

organiziranja i obaviješćivanja stanovništva općine 
Okučani u slučaju bilokakvih nepredviđenih 

Smjernice se odnose na sljedeće subjekte: događaja.

ZAPOVJEDNIŠTVO ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM

Članovi Zapovjedništva zaštite i spašavanja BAVE U OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI
općine Okučani su:

CRVENI KRIŽ
1. Aca Vidaković, načelnik općine Okučani
2. Milorad Oršulić, djelatnik Jedinstvenog Općina Okučani nema na svom području 

upravnog odjela općine Okučani aktivne udruge građana koje se bave posebnom 
3. Mile Ličanin, predstavnik Policijske uprave djelatnošću od interesa za poslove zaštite i spašavanja, 
4. Stjepan Konopka, djelatnik područnog ureda ali smo jedan od osivača i članova Gradskog  društva 

za zaštitu i spašavanje Crvenog križa u Novoj Gradiški. Svih narednih 
5. Vinko Brekalo, dozapovjednik DVD-a godina financirali smo i rad Crvenog križa, a i ove 
6. Dr. Regina Šandrk, djelatnik Doma zdravlja u godine smo  u Proračunu općine Okučani predvidjeli 

Okučanima iznos od 10.000,00 kuna namijenjen sufinacirnaju 
7. Stjepan Haluška, predstavnik Sloboštine rada Crvenoga križa koje svojom djelatnošću pokriva 

d.o.o. područje općine Okučani.
8. Dr. vet. Mario Bokulić, predstavnik 

Veterinarske stanice u Okučanima
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SLOBIŠTINA d.o.o. za komunalne djelatnosti

Tvrtka Sloboština d.o.o. za komunalne 
djelatnosti osnovana je sa ciljem obavljanja 
komunalnih djelatnosti na području općine Okučani i 
stopostotnom vlasništvu je općine Okučani, a 
isključivo poslove obavlja za potrebe općine Okučani 
koja i financira postojanje iste. Tvrtka u svom 
vlasništvu ima i mehanizacije (kamion, traktori, 
cisterne, ralice i sl.) čije će aktiviranje u slučaju 
katastrofa ili nesreća biti neophodna. Ulaganje u istu 
tvrtku i nabavka dodatne mehanizacije i opreme, 
posredno je ulaganje u povećanje stupnja zaštite, 
odnosno djelotvornijeg stupnja spašavanja 
stanovništva općine Okučani.

Na temelju članka 9. i 53. Zakona o knjižOBRAZLOŽENJE
nicama ("Narodne novine" broj 105/97 i 104/00), 
članka 24. Statuta općine Okučani  (" Službeni vjesnik U skladu sa skromnim financijskim 
Brodsko-posavske županije", broj 3/02, 4/03, 8/04, mogućnostima izdvojit ćemo i tijekom 2007. godine 
5/05)  i članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća određena financijska sredstva namijenjena opremanju 
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske i osposobljavanju članova DVD-a Okučani koje je 
županije", broj 3/02),  Općinsko vijeće općine uvijek spremno pomoći stanovništvu općine Okučani, 
Okučani na svojoj 18. sjednici održanoj 16.  kolovoza  nismo ni mi zadovoljni stupnjem opremljenosti 
2007. godine donijelo jeistoga, ali u skladu sa skromnim iznosima Proračuna 

pokušavamo nabaviti ono najneophodnije. Crveni 
ODLUKUkriž je sve protekle godine bio aktivan i radio na 

o osnivanju  Narodne knjižnice i čitaonicepodručju naše općine, a i ove godine se planira 
Okučaniprovesti niz aktivnosti na području naše općine i na isti 

se možemo osloniti u slučaju bilo kakvih neželjenih i 
iznenadnih događaja. Nažalost svi naši planovi i želje 

Članak 1.limitirani su skromnim financijskim mogućnosti, te 
bez značajnije pomoći šire zajednice teško je za 

Narodna knjižnica i čitaonica Okučani osniva očekivati da ćemo mi na području općine Okućani 
se kao javna ustanova pod nazivompostići željne i tražene standarde u obavljanju poslova 

zaštite i spašavanja. 
“ Narodna knjižnica i čitaonica Okučani  “

II
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Sjedište narodne knjižnice i čitaonice donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

Okučani je Brodsko-posavske županije".

Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  OKUČANI

Klasa  :  021-05/01-07/22
Urbroj:  2178/21-01-07-01
U  Okučanima,  16.  kolovoza  2007. g.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
   Ivica  Pivac, v.r.
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Članak 3. pitanja od značaja za obavljanje poslova pobliže se 
uređuju Statutom i drugim općim aktom u skladu sa 

Djelatnost Narodne knjižnice i čitaonice Statutom i ovom Odlukom.
Okučani obuhvaća sve djelatnosti koje su naznačene i Statut Narodne knjižnice i čitaonice donosi 
propisane odredbom članka 6. Zakona o knjižnicama. ravnatelj uz suglasnost Općinskog vijeća općine 

Okučani.

Članak 4.
Članak 8.

Narodnom knjižnicom i čitaonicom upravlja 
ravnatelj. Rad Narodne knjižnice i čitaonice Okučani je 

Ravnatelj Narodne knjižnice i čitaonice javan, o javnosti rada skrbi ravnatelj.
organizira rad i poslovanje knjižnice, predlaže plan i Ravnatelj Narodne knjižnice i čitaonice 
program rada, predstavlja i zastupa knjižnicu u Okučani dužan je najmanje jednom godišnje podijeti 
tijelima državne i sudske  vlasti, potpisnik je Općinskom poglavarstvu i Općinskom vijeću općine 
financijske dokumentacije, odgovara za zakonitost Okučani izvješće o radu, stanju knjižne građe i 
rada knjižnice i obavlja i druge poslove i radne financijskim pokazateljima rada knjižnice.
zadatke predviđene zakonom i Statutom.

Članak 9.
Članak 5.

Za potrebe rada Narodne knjižnice i čitaonice 
Sredstva za rad Narodne knjižnice i čitaonice Okučani osigurana je knjižnička građa, stručno 

Okučani osiguravaju se u Proračunu općine Okučani. osoblje, te prostor, oprema i sredstva za rad.
Narodna knjižnica i čitaonica Okučani Da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ove Odluke 

sredstva za rad može stjecati i od ministarstava, rješenjem klasa: UP/I-612-04/07-01/21 od 2. srpnja 
obavljanjem vlastite djelatnosti, potporama sponzora, 2007. godine potvrdio je i Ured državne uprave u 
darovanjima i na druge načine sukladno odredbama Brodsko-posavskoj županiji, Služba za društvene 
zakona i  Statuta. djelatnost.

Dobit ostvarenu kroz rad može se uz 
suglasnot Općinskog vijeća upotrijebiti za nabavu 
knjižne građe, opreme i sredstava za rad. Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
Članak 6. prestaje važiti Odluka o osamostaljivanju Narodne 

knjižnice i čitaonice Okučani klasa: 023-05/01-07/12 
Općina Okučani kao jedini osnivač Narodne od 12. t ravnja 2007. godine.

knjižnice i čitaonice Okučani ima prema istoj sva Ova Odluka stupa na snagu danom 
prava i obveze sukladno odredbama Zakona o donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
knjižnicama. Brodsko-posavske županije". 

Za svoje obveze Narodna knjižnica i čitaonica 
Okučani odgovara cjelokupnom svojom imovinom, a 
općina Okučani solidarno odgovara za sve obveze 
Narodne knjižnice  i čitaonice Okučani.

Članak 7.

Ustrojstvo, način rada, ovlasti i upravljanje 
Narodnom knjižnicom i čitaonicom Okučani, te druga 

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  OKUČANI

Klasa  :  021-05/01-07/23
Urbroj:  2178/21-01-07-01
U  Okučanima,  16.  kolovoza  2007. g.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
   Ivica  Pivac, v.r.
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14.       Poduzetnička zona «Jaričište» Sikirevci 
smještena je na zemljišnom sklopu Jaričište južno od 
auto-ceste Zagreb-Lipovac, a uz županijsku cestu ŽC 

Na temelju čl. 26. Statuta općine Sikirevci, 4210 za naselje Gundinci. Površina zone Sikirevci 
( “ S l u ž b e n i  v j e s n i k  B r o d s k o - p o s a v s k e  iznosi ukupno 25ha 82a 82m2.
županije”3/06.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 
svojoj 17. sjednici održanoj 15.svibnja 2007.god.,  
donijelo je 

2. SVRHA I CILJ PROGRAMA
PROGRAM 

        Ovim Programom definira se Poduzetnička 
razvoja Poduzetničke zone "Jaričište" Sikirevci zona «Jaričište»Sikirevci i utvrđuju mjere i aktivnosti 

izgradnje i financijska sredstva za njegovu realizaciju.

1.     UVOD        Cilj je stvoriti povoljne prostorne i 
infrastrukturne uvjete za razvoj poduzetništva na 

       Brodsko-posavska  županija nalazi se u području općine Sikirevci, naselje Sikirevci.
istočnom dijelu Republike Hrvatske.

       Namjera je iskoristiti pogodni položaj općine 
        Prometna mreža Županije i općine Sikirevci Sikirevci u Županiji, koja je prometno dobro 
dobro je razvijena, a nove prometnice još više će povezana, a nove prometnice dat će još veći značaj 
povećati i ubrzati protok roba i ljudi. makro i mikro lokaciji poduzetničke zone.

       Dobra prometna povezanost općine Sikirevci      Naselje Sikirevci  je povezano s većim 
sa svim dijelovima Županije i preko autoceste sa svim hrvatskim i europskim prometnim pravcima. 
gospodarskim središtima u zemlji, uvelike će Naseljem  prolazi državna cesta D 7 koja se povezuje s 
pridonijeti izgradnji poduzetničke zone i razvoju autocestom D 4 i  spaja se na županijskom cestom 
poduzetništva. Također i blizina željezničke pruge Ž4220 i Ž 4210.Tipično je linearno naselje što se 
doprinosi prometnoj povezanosti općine Sikirevci. razvijalo obostrano duž ceste, kanala i širokog 

OPĆINA  SIKIREVCI
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zelenila među njima. Važno je napomenuti i da je u potrebe općine za izgradnju poduzetničke zone .
blizini rijeke Save i   granični prijelaz  u Slavonskom 
Šamcu.       Poduzetnička zona Jaričište je zona isključivo 

prava građenja putem kojeg se poduzetnicima 
       Blizina općine Sikirevci većim gospodarskim omogućuje pravo korištenja zemljišta na rok od 30  
s red i š t ima  Župan i je  (Brodsko-posavske ,  godina s početnim iznosom naknade 1 kn/ha godišnje, 
Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske) uz a konačna cijena naknade će se utvrditi odlukom 
mogućnosti dobivanja zemljišta po povoljnim Poglavarstva na temelju elemenata konkretnog 
uvjetima, zasigurno će privući i poduzetnike iz drugih poduzetničkog programa.
dijelova Županije da uđu u poduzetničku zonu.

      Stjecatelj prava građenja koji na zemljištu 
       Sam položaj i pogodnosti koje se daju pri izgradi objekte, nakon isteka prava građenja dužan je 
kupnji i sam rad u zoni privući će i poduzetnike iz izgrađene objekte predati u vlasništvo Republici 
drugih hrvatskih županija, pa i iz inozemstva. Hrvatskoj, bez ikakvih prava na naknadu i bez ikakvih 

tereta zasnovanih u korist trećih osoba u stanju 
 ispravne funkcionalnosti.
3. PROGRAM RAZVOJA ZONE

       Pravo građenja osniva se najduže do 22. 2. 
3.1. PREDUVJETI ZA RAZVOJ ZONE 2037. godine, istekom prava građenja, stjecatelj će 

imati prvenstvo prilikom ponovnog osnivanja prava 
3.1.1. Prostorni preduvjeti građenja na istim nekretninama, odnosno u slučaju 

prodaje istih, imat će pravo prvokupa, pod uvjetom da 
       Prostorno preduvjeti polaze od prostorno- je uredno ispunjavao obveze.
planske dokumentacije, koja definira površine kao  
radnu zonu gospodarske namjene.

3.1.2. Urbanistički preduvjeti
       Prostornim planom definirana je izgradnja 
poduzetničke zone Jaričište ,k.o. Sikirevci             Prostornim planom utvrđeni su osnovni 

urbanistički uvjeti uređenja.

PLAN STANJA PODUZETNIČKE ZONE       Određuju se prethodni uvjeti za izgradnju 
poslovnih građevina, kao što su namjene:

  Prostornim planom uređenja  definirana  je 
izgradnja poduzetničke zone na  k.č: *         proizvodne djelatnosti, industrija i zanatstvo,
 302/1;302/2;303, 304, 305, 306, 307, 308/1, 308/2, *          trgovački i veletrgovački sadržaji, skladišta i 
308/3, 308/4, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5, 309/6, sl.
309/7, 309/8, 310/1, 310/2, 311/1, 311/2, 311/4, 311/5 
i 367/11.       Na površinama gospodarske namjene mogu 

se, uz građevine osnovne namjene graditi i ostali 
       Zona  bi se formirala na  navedenim objekti, kao što su: nadstrešnice i trjemovi za 
katastarskim čestica u k.o. Sikirevci, te zauzima manipulaciju, parkirališta, komunalne građevine i 
površinu od cca 26 ha. uređaji, prometne površine i uređaji, površine i 

građevine za sport i rekreaciju i druge građevine 
       Nalazi se na prostoru naselja Sikirevci  uz prema zahtjevima tehnološkog procesa.
županijsku cestu Ž 4220 prema naselju Gundinci.

Građevine gospodarske namjene treba 
       Poljoprivredno  zemljište je u vlasništvu RH projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog 
na području općine Sikirevci i Programom oblikovanja industrijskih građevina, a uz uporabu 
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu postojanih materijala građevine se mogu graditi kao 
RH na području općine Sikirevci predviđeno je za montažne.
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    Na građevnim česticama odredit će se:          Standardne olakšice

*          zgrade tehnološkog procesa Kupovina zemljišta
*          priključci na infrastrukturu
*          elementi hortikulture        Ugovorom o prodaji zemljišta daje se mogućnost 
*          parkirališna mjesta, poduzetnicima  - kupcima da bez kamate otplaćuju 

ugovoreni iznos, sukladno odluci Općinskog 
*     pješački pristupi građevinama koje treba poglavarstva. Općinsko poglavarstvo može odobriti 

izvesti u skladu s Pravilnikom o prostornim otplatu na 24 mjesečne rate.
standardima, urbanističko-tehničkim 
uvjetima i normativima za sprečavanje   
stvaranja arhitektonsko-urbanističkih Komunalna naknada  
barijera.

         Poduzetnici koji žele kupiti zemljište u zoni i 
Najmanje 20% površine građevne čestice organizirati gospodarsku aktivnost ili koristiti 

poslovne ili proizvodne namjene treba urediti kao zemljište na kojem ostvaruju pravo građenja, 
parkove ili zaštitne zelene površine. oslobađaju se od komunalne naknade u sljedećoj 

dinamici:

3.1.3. Razvojni, gospodarski i ostali preduvjeti *          I godina :  100,00 %
*          II godina:  75,00  %

Poticajne mjere za poduzetnike *          III godina: 50,00 %
*          IV godina: 25,00 %

Općina Sikirevci kao osnivač i nositelj 
razvoja poduzetničke zone, pored izdvajanja  
sredstava iz Proračuna za infrastrukturno opremanje Komunalni doprinosi
zone, odriče se i dijela prihoda u cilju stimuliranja i 
poticanja poduzetničke aktivnosti. Općina Sikirevci je        Općina Sikirevci se odriče dijela komunalnog 
omogućila poduzetnicima lakši pristup do potrebne doprinosa za poduzetnike korisnike zone i to:
dokumentacije za otpočinjanje poduzetničke 
aktivnosti u poduzetničkoj zoni. *          do 50,00% za proizvodno-uslužne djelatnosti 

Općinski porezi
       Prednost pri odabiru poduzetničkih programa 
kojima će se omogućiti ulaganje u poduzetničku zonu         Poduzetnici koji organiziraju gospodarsku 
imaju oni poduzetnici  koji zapošljavaju veći broj djelatnost u zoni oslobađaju se plaćanja poreza na 
djelatnika, koji se planiraju baviti proizvodnim tvrtku i drugih poreza sukladno odluci Općinskog 
djelatnostima, te oni koji koriste i uvode u svoj rad poglavarstva prvih 5 godina svoga djelovanja.
naprednu tehnologiju, kao i oni poduzetnici koji su 
izvozno orijentirani.

 Pravo građenja
       Općinsko poglavarstvo je ovlašteno od strane 
Općinskog vijeća da procjeni važnost svakog projekta        Zainteresiranim poduzetnicima je ponuđena 
za upošljavanje većeg broja djelatnika i sukladno mogućnost izgradnje na površini od 25 ha s vrlo 
tome da može pojedinačno za svaki projekt donositi pristupačnom početnom  cijenom od 1 kune/ ha 
odluku o poticajima, odnosno olakšicama i godišnje s pravom građenja  na 30 godina. 
oslobođenjima povoljnijim od niže navedenih 
standardnih olakšica.       Konačna cijena naknade za pravo građenja će 

se utvrditi odlukom Poglavarstva na temelju 
 elemenata konkretnog projekta.
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       Osnovni cilj prava građenja u poduzetničkoj pet djelatnika na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 
zoni Jaričište je potaknuti povoljnim uvjetima 50% zaposlenika ima prebivalište i boravi na području 
poduzetnike, obrtnike  na povećanje obujma posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit 10 
proizvodnje ili davanja usluga  i poticanja godina od početka primjene ovog zakona u visini od:
zapošljavanja.

*          I. skupina: ne plaća porez na dobit
       Pored poticajnih mjera grada Otoka *          II. skupina: 25% od propisane porezne stope,
poduzetnici koji posluju u zoni ostvaruju i druge *          III. skupina: 75% od propisane porezne stope.
olakšice kao što su olakšice za područje posebne 
državne skrbi s obzirom da se  Poduzetnička zona         Računa se da će ovi poticaji dodatno 
Jaričište nalazi se u području posebne državne skrbi. stimulirati poduzetnike na ulaganja u Poduzetničku 

zonu «Jaričište» Sikirevci i na zapošljavanje 
      Temeljem Zakona o područjima posebne djelatnika s područja naselja Sikirevci i Jaruge.
državne skrbi, utvrđene su olakšice i poticajne mjere 
za one poduzetnike koji obavljaju određene  
gospodarske djelatnosti, ali i za one koji žele ulagati u 3.2. KRITERIJ ZA ODABIR
ta područja.  PODUZETNIČKIH PROJEKATA   

         Prodaja u poduzetničkoj zoni «Jaričište» 
OLAKŠICE NA PODRUČJU POSEBNE Sikirevci ostvaruje se na temelju javnog natječaja 
DRŽAVNE  SKRBI kojeg je raspisalo Općinsko poglavarstvo i 

kontinuirano traje do popunjena svih površina.
       Poduzetnička zona «Jaričište» Sikirevci  
nalazi se u području posebne državne skrbi III      Svaki poduzetnički program treba sadržavati 
kategorije na temelju ekonomske nerazvijenosti. jasno opisanu viziju i cilj poslovanja, poslovni plan, 

vrijednost investicije koja se planira realizirati tim 
      Temeljem Zakona o područjima posebne poduzetničkim programom.
državne skrbi, utvrđene su olakšice i poticajne mjere 
za one poduzetnike koji obavljaju određene      Općinsko poglavarstvo zadržava pravo da pri 
gospodarske djelatnosti, ali i za one koji žele ulagati u odabiru poduzetničkih projekata prednost da onim 
ta područja. poduzetničkih projektima koji imaju jasnu viziju i cilj 

poduzetničkog pothvata, poslovni plan i vrijednost 
 investicija koje namjeravaju realizirati u 
OLAKŠICE Poduzetničkoj zoni, zapošljavaju veći broj djelatnika 

više kvalifikacijske strukture, poduzetnicima čija 
Porez na dohodak (NN 177/04) dinamika realizacije poduzetničkog programa 

odgovara bržem razvoju općine Sikirevci i okolice, te 
    Za obveznike poreza na dohodak koji imaju poduzetnicima s pažnjom prema zaštiti okoliša.
prebivalište i boravište na području posebne državne 
skrbi, osnovni osobni odbitak je.  

4. PODUZETNIČKI INTERES ZA
*          I. skupina: 3.840,00 kn,  ULAZAK U ZONU
*          II. skupina: 3.200,00 kn,
*          III. skupina. 2.400,00 kn.       Postoji veliki interes poduzetnika za 

poslovanje u poduzetničkoj zoni. Interes je potaknut 
 mnogim poticajnim mjerama i malim početnim 
Porez na dobit (NN 177/04) ulaganjem za zemljište.

    Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na        Očekuje se veliki interes poduzetnika s 
području posebne državne skrbi i zapošljavaju više od područja općine, Brodsko-posavske županije  i iz 
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drugih županija  zbog dobre prometne povezanosti i PODUZETNIČKE ZONE
pogodnog položaja poduzetničke zone.       

6. SKRAĆENI ELABORAT  S
  EKONOMSKIM POKAZATELJIMA
Potencijalni poduzetnici:  (PRIHODI, IZDACI I DR.)

* »Hrvatske vode»d.d. Zagreb PLANIRANI IZDACI
     tvornica za preradu vode, planirani broj 

djelatnika oko 30   Izdaci ulaganja u Poduzetničku zonu Jaričište 
* PZ »Sikirevci» Sikirevci odnose se na izradu projektne dokumentacije za 
     prerada žitarica i mesa komunalno opremanje zone i izgradnju komunalne 
     planirani broj djelatnika oko 30 infrastrukture u zoni s pratećim troškovima investicija 

(stručni nadzor i sl.).
       
5. ROK REALIZACIJE PROJEKTA       Infrastruktura u zoni bit će  rađena u dva 
 PODUZETNIČKE ZONE dijela. Prvo dio izgradnje infrastrukture financirao bi 

Općinski proračun općine Sikirevci pomoću raznih 
 Realizacija poduzetničke zone planirana je na fondova i Ministarstva gospodarstva, rada i 
temelju iskazanog poduzetničkog interesa i prostorno poduzetništva i vlastitog proračuna, a drugi dio se 
planske dokumentacije. financirao sredstvima iz ROP (Regionalnog 

operativnog programa) programa Brodsko-posavske 
       Predviđeno je da će punjenje zone završiti do županije.
kraja 2011. godine.

      Komunalno opremanje zone provodi se u 
       Budući da ova realizacija ovisi o više nivou koji obuhvaća izgradnju:
parametara koji su promjenjivi tijekom vremena i 
vezani za niz gospodarskih, financijskih i tržišnih *        asfaltiranje prometnica, 
elemenata u danom vremenu, intenzitet i rokovi *        kanalizacije za prihvat otpadnih i oborinskih 
ulaganja prilagođavat će se ovim elementima i voda,
trenutnom stanju interesa. * plinoopskrbnih cjevovoda, 

*        elektroenergetske mreže,  
 Planom je predviđena izgradnja kompletne  *       javne rasvjete,
infrastrukture do kraja 2011. godine. *        telefonske linije 
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PLANIRANI IZDACI

Tablica br. 1
Rr  STAVKE                                                 IZNOS KUNA
                                                   2008.               2009.                2010.                 2011.           UKUPNO
PROJEKTIRANJE 
I NADZOR                            250.000,00         250.000,00         150.000,00            180.000,00             830.000,00

PROMETNE 
POVRŠINE                         2.000.000,00      2.300.000,00      1.700.000,00         1.350.000,00         7.350.000,00
   
JAVNA 
VANJSKA RASVJETA             300.000,00        280.000,00          230.000,00            150.000,00            960.000,00 
  
NISKO NAPONSKI 
KABELSKI RAZVOD
 (STRUJA)                                    460.000,00        390.000,00          350.000,00            200.000,00         1.400.000,00
   
PLINSKA MREŽA                       400.000,00        400.000,00          370.000,00            250.000,00         1.420.000,00
   
VODOVODNE INSTALACIJE   700.000,00        600.000,00          450.000,00            400.000,00         2.150.000,00
   
KANALIZACIJSKA MREŽA  1.300.000,00     1.100.000,00          800.000,00            700.000,00         3.900.000,00
   
TELEFON                                     100.000,00        100.000,00          100.000,00            100.000,00            400.000,00

VODNA NAKNADA                      21.000,00          18.000,00           15.000,00               12.000,00              66.000,00
   
UKUPNO                             5.531.000,00     5.438.000,00       4.165.000,00         3.342.000,00       18.476.000,00   

IZVORI SREDSTAVA

       Tablica br. 2

 STAVKE                                                    2008.               2009.             2010.                  2011.

MINISTARSTVO 
GOSPODARSTVA,
RADA I PODUZETNIŠTVA          4.531.000,00   3.938.000,00    2.165.000,00     1.697.000,00   

PRORAČUN                                      500.000,00   1.000.000,00    1.500.000,00     1.500.000,00   

RAZNI FONDOVI                            500.000,00       500.000,00       500.000,00       145.000,00   

UKUPNO                                        5.531.000,00   5.438.000,00    4.165.000,00     3.342.000,00
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7. UPRAVLJANJE PODUZETNIČKOM A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 ZONOM   „JARIČIŠTE" SIKIREVCI

PRIHODI  940.479,00 kn                            
Za upravljanje projektom izgradnje, te kao PRIHODI OD PRODAJE 

organizator provedbe programa razvoja poduzetničke NEFINANCIJSKE IMOVINE        42.237,00 kn
zone Jaričište određuje se Stjepan Lešić, načelnik 
općine Sikirevci. RASHODI    484.655,00 kn

RASHODI ZA  
NEFINANCIJSKU IMOVINE   250.542,00  kn

8. ZAVRŠENE ODREDBE
RAZLIKA  VIŠAK/                       247.519 ,00 kn

Ovaj Program stupa na snagu danom 
donošenje. B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

 PRETHODNIH GODINA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 

GODINA…           -27.357,00 kn
Klasa:021-05/07-02/9
Urbroj:2178/26-02-07-1 C. RAČUN ZADUŽIVANJA/ 
Sikirevci,15.svibanja 2007.god. FINANCIRANJA

   Predsjednik PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I 
Općinskog  vijeća ZADUŽIVANJA    0,00 kn
   Mijo Živić, v.r. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU 

ZAJMOVA            - 5.965,00 kn

NETOZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE       -  5.965,00 kn

15. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
 PRETHODNIH GODINA+ NETO ZADUŽIVANJE/ 
FINANCIRANJE      214.197,00kn

Na temelju članka 124. stavak 1. - 4. Zakona o 
proračunu (“Narodne novine”br.96/03.,) i članka 26. 
Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko- Članak 2.
posavske županije”br. 3/06.), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci je na 19. sjednici održanoj  14.kolovoza Odluku o Proračunu općine Sikirevci za 
2007.godine, donosi  : 2007.godinu donijelo je Općinsko vijeće dana  

4.prosinca 2006.godine u ukupnom iznosu od 
ODLUKU 2.652.500 kuna.

o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja  o 
izvršenju Proračuna općine Sikirevci za Članak 3.

2007.godinu
Ostvarenje Proračuna općine Sikirevci za 

Članak 1. razdoblje od  1.siječnja do 30.lipnja 2007.godine bilo je 
kako slijedi:

Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna općine Sikirevci za 2007.godinun i sastoji Ukupni prihodi i primici ostvareni su u  svoti 
se od: od 982.716,00  kune što predstavlja 74,1 % 
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polugodišnjeg plana od 1.326.250,00 kn. Članak 5.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 

741.162,00 kn kuna što predstavlja 55,9%  Ovaj polugodišnji obračun Proračuna općine 
polugodišnjeg plana od 1.326.250,00kn. Sikirevci za 2007.godinu stupa na snagu danom 

Razlika između ostvarenih prihoda i donošenja i bit će objavljen  u «Službenom vjesniku 
izvršenih rashoda Proračuna općine Sikirevci za prvo Brodsko-posavske županije».
polugodište 2007.godine u iznosu od 241.554,00 kuna 
predstavlja pozitivan financijski rezultat, odnosno OPĆINA SIKIREVCI
višak prihoda i primitaka . OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-04/07-01/1
Članak 4. Urbroj:2178/26-02-07-2

Sikirevci,14. kolovoza 2007. god.
Izvješće o ostvarenju Proračuna općine 

Sikirevci za vremensko razdolje od 1. siječnja do 30.    Predsjednik
lipnja 2007.godine iskazan je po vrstama prihoda i Općinskog  vijeća
primitaka, odnosno rashoda i izdataka,  po    Mijo Živić, v.r.
ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji, te je  
sastavni je dio ovog obračuna Proračuna ( tebelarni 
prikaz općeg i posebnog dijela ostvarenja 
polugodišnjeg Proračuna općine Sikirevci).
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16. osposobljavanja, uvježbavanja i druge aktivnosti.
Za osiguranje uvjeta za provođenje 

evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i 
Temeljem članka 28. stavak 1. alineja materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera 

1.Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04.) i zaštite i spašavanja za 2007. godinu ne predviđaju se 
članka 26. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada 
Brodsko-posavske županije" br. 3/06.), a na prijedlog provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. 
Općinskog poglavarstva općine Sikirevci, Općinsko Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i 
vijeće općine Sikirevci na 19. sjednici održanoj   d odatni izvanredni uvjeti.
14.kolovoza 2007. godine, donosi:

SMJERNICE 2. VATROGASTVO

za organizaciju i razvoj sustava Za vatrogasnu zajednicu općine i dobrovoljna 
zaštite i spašavanja na području vatrogasna društva osiguravat će se sredstva u 
općine Sikirevci u 2007. godini Proračunu općine Sikirevci kao i do sada u okviru 

zakonski određenog minimuma, te za nedostajuću 
opremu vatrogasnih društava općine prema njihovom 
planu opremanja.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i 
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, 3. SKLONIŠTA
materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i 
spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša kao i Kako na području općine još nema niti jedno 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i izgrađeno sklonište osnovne zaštite to će se nastojati 
spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i predvidjeti njihova gradnja kod izgradnje velikih 
zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i objekata.
spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i Za javna skloništa u vlasništvu općine ne 
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) predviđaju se posebne aktivnosti i projekti osim ako to 
donose se ove Smjernice za organizaciju i razvoj neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.
sustava za zaštitu i spašavanje u 2007. godini,  a koje 
se odnose na sljedeće:

4. UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA 
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1. CIVILNA ZAŠTITA
Od udruga koje su od interesa za zaštitu i 

Sukladno procjeni ugroženosti stanovništva, spašavanje na području općine Sikirevci djeluju:
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite 
i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i - Lovačko društvo «Graničar», Sikirevci,
materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim - Športsko-ribolovno društvo «Smuđ», 
financijskim sredstvima u Proračunu općine Sikirevci
Sikirevci, a sa ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za 
djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na Za navedene udruge sukladno podnesenim 
sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje programima i razvojnim projektima prihvaćamo i 
nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba financiramo one koji doprinose njihovom materijalno 
kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih tehničkom opremanju i osposobljavanju i 
dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva, usavršavanje kadrova što doprinosi i unapređenje 
postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju zaštite i spašavanja.
se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava 
osobne i skupne opreme), te planirati provođenje 

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  1255Broj:  16



5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE Sredstva za navedene namjene će biti 
 ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U osigurana po Odluci o izmjenama i dopunama 
     OKVIRU SVOJE REDOVNE Proračuna općine Sikirevci za 2007. godinu.
 DJELATNOSTI

OPĆINSKO  VIJEĆE
Većina službi i pravnih osoba čija je redovna OPĆINE  SIKIREVCI

djelatnost i područje zaštite i spašavanja nema sjedište 
u općini Sikirevci, ali se prati njihova aktivnost, razvoj Klasa  :  021-05/07-02/13
i projekti, te se zajednički učestvuje u onima koje su Urbroj:  2178/26-02-07-1
od obostranog interesa što će se činiti i ubuduće. Sikirevci,  14.  kolovoza  2007.

  Predsjednik
6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I Mijo  Živić, v.r.
 SPAŠAVANJA

Tijekom ove 2007. godine i nadalje vodit će 
se više računa o financiranju sustava zaštite i 
spašavanja, a posebno operativnih snaga te službi, 
pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti 
bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno učestvuju 
u tom sustavu.
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43. Članak  2.

Općinsko  poglavarstvo  zadužuje  
Na  temelju  članka  43.  Statuta  općine  Jedinstveni  upravni  odjel  da  provjeri  stanje  duga  i  

Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- podmiri  dugovanje  HEP-Operatoru  distribucijskog  
posavske  županije"  broj  3/06.)  i  na  temelju  članka  sustava,  Elektri  Vinkovci  s  računa  općine  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  Slavonski  Šamac.
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  
temelju  zamolbe  gos.  Dragice  Čalić  iz  Slavonskog  Članak  3.
Šamca,  V. Nazora  78  od  13.  kolovoza  2007.  
godine  (Klasa:053-01/07-01/27;  Urbroj:15-03-07- Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  
1),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  
Šamac  je  na  12.  sjednici  Općinskog  poglavarstva  Šamac  na  teret  konta  37212-pomoć  obiteljima  i  
održanoj  13.  kolovoza  2007.  godine,  donijelo kućanstvima.

ODLUKU
Članak  4.

o  financijskoj  pomoći  Dragici  Čalić  iz  
Slavonskog  Šamca,  V. Nazora  78 Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  

"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Članak  1. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Dragici  Čalić  iz  Slavonskog  Šamca,  V. 
Nazora  78,  odobravaju  se  financijska  sredstva  u  Klasa  :  022-05/07-02/66
iznosu  od  1.399,35 kn,  a  za  podmirenje  duga  Urbroj:  2178/09-03-07-1
električne  energije  zbog  činjenice  što  gos.  Dragica  Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine
Čalić  živi  u  izrazito  teškim  materijalnim  uvjetima  
i  što  nema  redovnih  primanja. Načelnik  općine

Đuro  Božić, v.r.

OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC
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44.

Na  temelju  članka  43.  točke  1.  i  5.  
Statuta  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  3/06.),  
Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  za  2007.  
godinu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  21/06.)  i  zamolbe  Udruge  slijepih  
Brodsko-posavske  županije  od  14. 3. 2007.  
(Klasa:053-01/07-01/12;  Urbroj:363-03-07-1),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  je  
na  svojoj 12.  sjednici  održanoj  13.  kolovoza  2007.  
godine,  donijelo

ODLUKU

o  izdvajanju  financijskih  sredstava  iz  
Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  za  2007.  
godinu  za  potrebe  Udruge  slijepih  Brodsko-

posavske  županije

Članak  1.

Odobrava  se  izdvajanje  financijskih  
sredstava  iz  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  za  
2007.  godinu  u  visini  od  1.000,00 kn  u  korist  
Udruge  slijepih  Brodsko-posavske  županije.

Članak  2.

Odobrena  financijska sredstva  iz  članka  1.  
ove  Odluke  uplatit  će  se  na  račun  Udruge  broj:

2340009-1100014001
Financijska  sredstva  će  se  zdvojiti  na  teret  

konta  37213-pomoći  invalidima  i  hendikepiranim  
osobama.

Članak  3.

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

45.

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.),  Proračuna  
općine  Slavonski  Šamac  za  2007.  godinu  
("Službeni v jesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  
21/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
Šamac  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  13.  
kolovoza  2007.  godine,  donosi

ODLUKU

o  nasipanju  lenija  u  k.o.  Kruševica

Članak  1.

Ako  općina  Slavonski  Šamac  i  Hrvatske  
vode  sklope  Ugovor  o  vađenju  šljunka  manjeg  
opsega  na  vodama  i  javnom  vodnom  dobru,  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
donosi  Odluku  da  se  jedan  dio  istog  šljunka  
iskoristi  za  nasipanje  lenija  u  Kruševici.

Članak  2.

Zadužuje  se  načelnik  općine  da  odabere  
prijevoznika  za  prijevoz  šljunka  na  lenije,  te  da  s  
istim  sklopi  Ugovor  o  prijevozu  šljunka.

Članak  3.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  da  odluči  
koja  je  lenija  prioritetnija  u  odnosu  na  drugu  
leniju,  vodeći  se  time  kriterijem d a  je  prioritetnija  
ona  lenija  koja  je  više  uništena.

Članak  4.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  bit  će  objavljena  u  "Službenom  
Klasa  :  022-05/07-02/64 vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine

Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r.
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OPĆINSKO  POGLAVARSTVO leniju,  vodeći  se  time  kriterijem d a  je  prioritetnija  
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC ona  lenija  koja  je  više  uništena.

Klasa  :  022-05/07-02/59
Urbroj:  2178/09-03-07-1 Članak  4.
Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Načelnik  općine donošenja,  a  bit  će  objavljena  u  "Službenom  
Đuro  Božić, v.r. vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  022-05/07-02/58
46. Urbroj:  2178/09-03-07-1

Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  Načelnik  općine
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Đuro  Božić, v.r.
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.),  Proračuna  
općine  Slavonski  Šamac  za  2007.  godinu  
("Službeni v jesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  47.
21/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
Šamac  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  13.  
kolovoza  2007.  godine,  donosi Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  

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

17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
o  nasipanju  lenija  u  k.o.  Slavonski  Šamac općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  Proračuna  
općine  Slavonski  Šamac  za  2007.  godinu  

Članak  1. ("Službeni v jesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  
21/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  

Ako  općina  Slavonski  Šamac  i  Hrvatske  Šamac  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  13.  
vode  sklope  Ugovor  o  vađenju  šljunka  manjeg  kolovoza  2007.  godine,  donosi
opsega  na  vodama  i  javnom  vodnom  dobru,  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  ODLUKU
donosi  Odluku  da  se  jedan  dio  istog  šljunka  
iskoristi  za  nasipanje  lenija  u  Slavonskom  Šamcu. o  sanaciji  Savske  ceste  u

Slavonskom  Šamcu

Članak  2.
Članak  1.

Zadužuje  se  načelnik  općine  da  odabere  
prijevoznika  za  prijevoz  šljunka  na  lenije,  te  da  s  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
istim  sklopi  Ugovor  o  prijevozu  šljunka. Šamac  donosi  Zaključak  o  sanaciji  Savske  ceste  u  

Slavonskom  Šamcu  u  dijelu  od  "Rampe  do  
Separacije".

Članak  3.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  da  odluči  
koja  je  lenija  prioritetnija  u  odnosu  na  drugu  
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Članak  2. 48.

Općinsko  poglavarstvo  zadužuje  djelatnike  
općine  Slavonski  Šamac  da  cestu  iz  čl.  1.  ove  Na  temelju  članka  3.  stavak  4.  i  članka  
Odluke  poravnaju  šljunkom. 24.  Zakona  o  zaštiti  od  požara  ("Narodne  novine"  

br.  58/93.  i  33/05.),  Programa  aktivnosti  u  
provedbi  posebnih  mjera  zaštite  od  požara  od  

Članak  3. interesa  za  Republiku  Hrvatsku  u  2006.  godini  
("Narodne  novine"  br.  18/06.)  i  članka  43.  st.  10.  

Zadužuje  se  načelnik  općine  da  poslije  Statuta  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  
poravnavanja  ceste  šljunkom  odabere  izvršitelja  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  3/06.),  
radova  za  presvlačenje  asfaltom  i s  tim  sklopi  Poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  na  12.  
Ugovor  o  sanaciji  Savske  ceste  u  Slavonskom  sjednici  održanoj  13.  kolovoza  2007.  godine,  
Šamcu. donijelo  je

PLAN
Članak  4.

motrenja,  čuvanja  i  ophodnje  građevina  i  
Financijska  sredstva  za  izvođenje  radova  površina  za  koje  prijeti  povećana  opasnost  od  

iz  čl.  3.  ove  Odluke  isplatit  će  se  iz  Proračuna  nastajanja  i  širenja  požara
općine  Slavonski  Šamac  na  teret  konta  32321-
Usluge  tekućeg  investicijskog  održavanja  
građevinskih  objekata. Članak  1.

Ovim  Planom  utvrđuju  se  građevine  i  
Članak  5. površine  za  koje  prijeti  povećana  opasnost  od  

nastanka  požara,  mjere  zaštite  od  požara  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  građevina  i  površina  za  koje  prijeti  povećana  

donošenja,  a  bit  će  objavljena  u  "Službenom  opasnost  od  nastanka  požara,  sudionici  provedbe  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Plana,  način  provedbe  Plana  i  način  osiguranja  

financijskih  sredstava  za  provedbu  Plana.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Članak  2.
Klasa  :  022-05/07-02/57
Urbroj:  2178/09-03-07-1 Povećana  opasnost  od  nastanka  požara  
Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine prijeti  sljedećim  građevinama  i  površinama:

Načelnik  općine - cestovni  granični  prijelaz  Slavonski  Šamac
Đuro  Božić, v.r. - željeznički  granični  prijelaz  Slavonski  

Šamac
- benzinska  postaja - Vidović  promet  d.o.o.
- neobrađene  poljoprivredne  površine  u  k.o.  

Slavonski  Šamac  i  k.o.  Kruševica.

Članak  3.

U  cilju  sprečavanja  nastajanja  požara 
otvorenog  prostora,  na  području  općine  Slavonski  
Šamac  provode  se  sljedeće  mjere:

- pasivno  dežurstvo,
- motrenje,  čuvanje  i  ophodnja  građevina  i  

površina  za  koje  prijeti  pojačana  opasnost  
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od  nastajanja  i  širenja  požara, 49.
- zabrana  paljenja  strništa  i  loženje  vatre  na  

otvorenom.
Na  temelju  članka  43.  Statuta  općine  

Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
Članak  4. posavske  županije"  broj  3/06.)  i  na  temelju  članka  

17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
Pojačane  mjere  zaštite  od  požara  provode  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  

članovi  DVD-a  Slavonski  Šamac - Kruševica  i  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  
Poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac. temelju  zamolbe  Mirka  Cvitića  iz  Slavonskog  

Dobrovoljno  vatrogasno  društvo  Slavonski  Šamca,  V. Nazora  25 (Klasa:053-01/07-01/28;  
Šamac - Kruševica  utvrđuje  raspored  pasivnog  Urbroj:15-03-07-1),  Općinsko  poglavarstvo  općine  
dežurstva  svojih  članova,  osigurava  ispravnost  Slavonski  Šamac  je  na  13.  sjednici  Općinskog  
tehnike  i  dovoljne  količine  vode  za  potrebe  poglavarstva  održanoj  23.  kolovoza  2007.  godine,  
eventualnog  gašenja  požara  i  vodi  knjigu  donijelo
dežurstava,  a  raspored  dežurstava  objavljuje  na  
oglasnoj  ploči  Društva. ODLUKU

Poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  
utvrđuje  raspored  dežurstava  traktora  s  plugom,  o  financijskoj  pomoći  Mirku  Cvitiću  iz  
organiziraju  pasivna  dežurstva  i  vode  knjigu  Slavonskog  Šamca,  V. Nazora  25
dežurstava  na  oglasnoj  ploči  općine  Slavonski  
Šamac.

Članak  1.

Članak  5. Mirku  Cvitiću  iz  Slavonskog  Šamca,  V. 
Nazora  25,  odobravaju  se  financijska  sredstva  u  

Za  provođenje  ovog  Plana  odgovorni  su  iznosu  od  1.000,00 kn,  a  za  nabavku  zimnice,  
zapovjednik  DVD-a  Slavonski  Šamac - Kruševica  i  odjeće,  obuće  i  drva  zbog  činjenice  što  gos.  
načelnik  općine  Slavonski  Šamac. Mirko  Cvitić  živi  u  izrazito  teškim  materijalnim  

Potrebna  financijska sredstva  za  provedbu  uvjetima.
ovog  Plana  potrebno  je  osigurati  u  Proračunu  
općine  Slavonski  Šamac.

Članak  2.

Članak  6. Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  
isplaćivat  će  se  svaki  mjesec  počevši  od  kolovoza  

Ovaj  Plan  stupa  na  snagu  danom  do  prosinca  2007.  godine  po  200,00 kn  mjesečno  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- na  teret  konta  37212-pomoć  obiteljima  i  
posavske  županije". kućanstvima.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC Članak  3.

Klasa  :  022-05/07-02/55 Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  
Urbroj:  2178/09-03-07-1 "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine

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

Klasa  :  022-05/07-02/71
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slav.  Šamac,  23.  kolovoza  2007.  godine

Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r.
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50. 51.

Na  temelju  članka  43.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  broj  3/06.)  i  na  temelju  članka  posavske  županije"  br.  3/06.),  članka  4.  st.  5.  
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  općine  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06.),  a  na  posavske  županije"  broj  10/06.),  Općinsko  
temelju  zamolbe  NK  "Graničar-a"  iz  Slav.  Šamca  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  
(Klasa:053-01/07-01/29;  Urbroj:363-03-07-1),  12.  sjednici  održanoj  13.  kolovoza  2007.  godine,  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  je  donosi
na  13.  sjednici  Općinskog  poglavarstva  održanoj  
23.  kolovoza  2007.  godine,  donijelo ODLUKU

ODLUKU o  drugoj  fazi  investicije  (kapitalnog  projekta)-
nastavak  izgradnje  mrtvačnice  u  Slavonskom  

o  dodjeli  financijskih  sredstava  Šamcu  "DO  POD  KROV"
NK  "Graničar-u"  Slavonski  Šamac

Članak  1.
Članak  1.

Kako  je  prva  faza  izgradnje  mrtvačnice,  
NK  "Graničar-u"  odobravaju  se  financijska  odnosno  izgradnja  temelja  već  realizirana,  

sredstva  u  iznosu  od  2.100,00 kn  za  troškove  Općinsko  poglavarstvo  donosi  Odluku  o  drugoj  
kotizacije  i  zdravstvenog  pregleda  igrača. fazi  izgradnje  mrtvačnice  u  Slavonskom  Šamcu  

"DO  POD  KROV"  na  k.č.br.  159  k.o.  Slavonski  
Šamac,  a  prema  građevinskom  projektu  

Članak  2. "INGARD" d.o.o.  za  projektiranje  i  graditeljstvo,  
Slavonski  Brod.

Financijska  sredstva  iz  čl.  1.  ove  Odluke  
isplatit  će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  
Šamac  na  teret  konta  38115,  a  u  korist  računa  Članak  2.
NK  "Graničar".

Općinsko  poglavarstvo  zadužuje  načelnika  
općine  za  provedbu  javne  nabave  usluga  prema  

Članak  3. Zakonu  o  javnoj  nabavi,  odnosno  članku  4.  
Uredbe  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  usluga  

Ova  Odluka  bit  će  objavljena  u  male  vrijednosti.
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Usluga  iz  st.  1.  ovog  članka  ("DO  POD  

KROV")  odnosi  se  samo  na  uslugu  izgradnje  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO mrtvačnice:  prizemlja  i  krovišta.
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC Potrebni  materijal  za  radove  iz  st.  2.  ove  

Odluke   nabavit  će  općina  Slavonski  Šamac.
Klasa  :  022-05/07-02/72
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slav.  Šamac,  23.  kolovoza  2007.  godine Članak  3.

Načelnik  općine Ukoliko  planirana  sredstva  u  Proračunu  za  
Đuro  Božić, v.r. 2007.  godinu  ne  budu  dostatna  za  realizaciju  

investicije  iz  članka  1.  ove  Odluke,  Općinsko  
poglavarstvo  će  na  temelju  najpovoljnije  ponude,  
odnosno  prihvaćene  ponude,  izmjenama  i  
dopunama  Proračuna  za  2007.  godinu  osigurati,  
odnosno  planirati  potrebna  sredstva.
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Članak  4. fazi  izgradnje  mrtvačnice  u  Kruševici "DO  POD  
KROV"  na  k.č.br.  650/1  k.o.  Kruševica,  a  prema  

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  građevinskom  projektu  "INGARD" d.o.o.  za  
Šamac  za  provedbu  ove  Odluke  zadužuje  projektiranje  i  graditeljstvo,  Slavonski  Brod  i  
načelnika  općine  Slavonski  Šamac,  a  o  izboru  prema  Rješenju  Državne  geodetske  uprave,  
najpovoljnije  ponude  odlučit  će  Općinsko  Područni  ured  za  katastar  Slavonski  Brod  
poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  nakon  (klasa:930-01/06-01/4;  Urbroj:514-01-06-1).
proteka  roka  za  dostavu  pisanih  ponuda.

Članak  2.
Članak  5.

Općinsko  poglavarstvo  zadužuje  načelnika  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  općine  za  provedbu  javne  nabave  usluga  prema  

objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- Zakonu  o  javnoj  nabavi,  odnosno  članku  4.  
posavske  županije". Uredbe  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  usluga  

male  vrijednosti.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Usluga  iz  st.  1.  ovog  članka  ("DO  POD  
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC KROV")  odnosi  se  samo  na  uslugu  izgradnje  

mrtvačnice:  prizemlja  i  krovišta.
Klasa  :  022-05/07-02/48 Potrebni  materijal  za  radove  iz  st.  2.  ove  
Urbroj:  2178/09-03-07-1 Odluke   nabavit  će  općina  Slavonski  Šamac.
Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine

Načelnik  općine Članak  3.
Đuro  Božić, v.r.

Ukoliko  planirana  sredstva  u  Proračunu  za  
2007.  godinu  ne  budu  dostatna  za  realizaciju  
investicije  iz  članka  1.  ove  Odluke,  Općinsko  
poglavarstvo  će  na  temelju  najpovoljnije  ponude,  
odnosno  prihvaćene  ponude,  izmjenama  i  

52. dopunama  Proračuna  za  2007.  godinu  osigurati,  
odnosno  planirati  potrebna  sredstva.

Na  temelju  članka  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Članak  4.
posavske  županije"  br.  3/06.),  članka  4.  st.  5.  
Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  općine  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Šamac  za  provedbu  ove  Odluke  zadužuje  
posavske  županije"  broj  10/06.),  Općinsko  načelnika  općine  Slavonski  Šamac,  a  o  izboru  
poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  najpovoljnije  ponude  odlučit  će  Općinsko  
12.  sjednici  održanoj  13.  kolovoza  2007.  godine,  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  nakon  
donosi proteka  roka  za  dostavu  pisanih  ponuda.

ODLUKU
Članak  5.

o  drugoj  fazi  investicije  (kapitalnog  projekta)-
nastavak  izgradnje  mrtvačnice  u  Kruševici  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

"DO  POD  KROV" objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije".

Članak  1.

Kako  je  prva  faza  izgradnje  mrtvačnice,  
odnosno  izgradnja  temelja  već  realizirana,  
Općinsko  poglavarstvo  donosi  Odluku  o  drugoj  
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OPĆINSKO  POGLAVARSTVO OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  022-05/07-02/49 Klasa  :  022-05/07-02/60
Urbroj:  2178/09-03-07-1 Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine

Načelnik  općine Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r. Đuro  Božić, v.r.

53. 54.

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  43.  točke  3.  Statuta  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  
posavske  županije"  br.  3/06.),  Općinsko  Brodsko-posavske  županije",  broj  3/06.),  Općinsko  
poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  
12.  sjednici  održanoj  13.  kolovoza  2007.  godine,  12.  sjednici  održanoj  13.  kolovoza  2007.  godine,  
donosi donosi

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o  reguliranju  prijevoza  učenika  srednjoškolaca  o  visini  jednokratne  naknade  za  korištenje  
u  školskoj  godini  2007/2008. zemljišta  (k.č.br. 348/3; k.o.  Slavonski  Šamac)

Članak  1. Članak  1.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Općinsko  poglavarstvo  donosi  Zaključak  o  
Šamac  donosi  Zaključak  kojim  zadužuje  načelnika  visini  jednokratne  naknade  za  korištenje  
općine  da  na  vrijeme  poduzme  sve  potrebne  poljoprivrednog  zemljišta  u  k.o.  Slavonski  Šamac,  
radnje  glede  prijevoza  učenika  polaznika  srednjih  k.č.br. 348/3,  koje  je  u  vlasništvu  Slavice  
škola. Ćošković  (rođ.  Dubravac)  iz  Slavonskog  Šamca,  

K. Zvonimira  4,  a  za  potrebe  izgradnje  kanala,  
odnosno  ukopavanje  cijevi  u  dužini  cca. 30-ak  

Članak  2. metara.

Zadužuje  se  načelnik  općine  Slavonski  
Šamac  i  Jednistveni  upravni  odjel  općine  da  do  Članak  2.
sljedeće  sjednice  Poglavarstva  definiraju  moguće  
načine  prijevoza  učenika  srednjih  škola  i  da  o  Radove  iz  članka  1.  izvode  Hrvatske  vode  
tome  obavijeste  Općinsko  poglavarstvo. Zagreb,  a  u  sklopu  redovne  djelatnosti - izgradnje  i  

održavanja  kanala.
Kako  kanal  prelazi  preko  k.č.br. 348/3;  

Članak  3. k.o.  Slavonski  Šamac,  a  koja  nije  u  vlasništvu  
općine  Slavonski  Šamac,  Općinsko  poglavarstvo  
zadužuje  načelnika  općine  da  sklopi  Ugovor  o  

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  korištenju  poljoprivrednog  zemljišta  s  vlasnikom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- čestice.
posavske  županije".
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Članak  3. odbija  prijedlog  Poglavarstva  općine  Slavonski  
Šamac  o  osnivanju  prava  služnosti  između  općine  

Općinsko  poglavarstvo  utvrđuje  Slavonski  Šamac  i  T-Mobile  Hrvatska  d.o.o.
jednokratnu  naknadu  za  korištenje  poljoprivrednog  
zemljišta  u  iznosu  od  3.000,00 kn.

Članak  2.

Članak  4. Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  
donosi  Odluku  o  zakupu  dijela  k.č.br.  122,  što  u  

Financijska  sredstva  iz  članka  3.  isplatit  naravi  predstavlja  dio  Vatrogasnog  doma,  između  
će  se  iz  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  na  općine  Slavonski  Šamac  i  T-Mobile  Hrvatska 
teret  konta - 38319 - naknade  štete  pravnim  i  d.o.o.  Zagreb,  Ulica  grada  Vukovara  23.  Zakup  o  
fizičkim  osobama. dijelu  k.č.br.  122  k.o.  Slavonski  Šamac  odobrava  

se  na  vrijeme  od  5  godina.

Članak  6.
Članak  3.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- Pravo  zakupa  dozvoljava  se  na  nekretninu  
posavske  županije". u  vlasništvu  općine  Slavonski  Šamac  u  ulici  K. 

Zvonimira  5,  što  u  naravi  predstavlja  dio  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Vatrogasnog  doma,  označena  kao  k.č.br. 122,  
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC upisane  u  zemljišnu  knjigu  Općinskog  suda  u  

Slavonskom  Brodu  u  z.k.  ulošku  br.  445  za  k.o.  
Klasa  :  022-05/07-02/51 Slavonski  Šamac.
Urbroj:  2178/09-03-07-1
Slav.  Šamac,  13.  kolovoza  2007.  godine

Članak  5.
Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r. Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  

daje  pravo  zakupa  T-Mobile  Hrvatska  d.o.o.  
Zagreb,  Ulica  grada  Vukovara  23,  te  ovlašćuje  
načelnika  općine  Slavonski  Šamac  za  potpisivanje  
Ugovora  o  pravu  zakupa.

55.
Članak  6.

Na  temelju  članka  28.  točke  4.  i  članka  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
68.  Statuta  općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  objavljivanja  u "Službenom  vjesniku  Brodsko-
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  3/06.),  posavske  županije".
Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  na  
svojoj  16.  sjednici  održanoj  31. svibnja  2007.  OPĆINSKO  VIJEĆE
godine,  donosi OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

ODLUKU Klasa  :  021-05/07-02/9
Urbroj:  2178/09-02-07-1

o  zakupu  dijela  k.č.br. 122 k.o.  Slavonski  Slavonski  Šamac,  31.  svibnja  2007.  godine
Šamac i zmeđu  općine  Slavonski  Šamac  i  T-

Mobile  Hrvatska d.o.o.            Predsjednik
       Općinskog vijeća
Dolores  Brnad-Nedić, v.r.

Članak  1.

Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  Šamac  
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56. Članak  5.

Odgovorna  osoba  naručitelja  je  načelnik  
Na  temelju  članka  15.  Zakona  o  javnoj  općine  Slavonski  Šamac - Đuro  Božić.

nabavi  ("Narodne  novine"  broj  117/2001.),  
Uredbe  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  usluga  
male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  14/02.)  i  Članak  6.
članka  28.  i  35.  Statuta  općine  Slavonski  Šamac  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  Predmet  nabave  je  stjecanje  robe  i  usluga,  
broj  03/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Slavonski  ustupanje  radova,  te  najam  ili  zakup  na  način  i  
Šamac  na  17.  sjednici  održanoj  28.  kolovoza  po  postupku  utvrđenim  Zakonom,  za  potrebe  
2007.  godine,  donosi općine  Slavonski  Šamac.

ODLUKU
Članak  7.

o  osnivanju  Stručnog  povjerenstva  za  
pripremu  i  provedbu  postupka  javne  nabave Planirana  vrijednost  nabave  utvrđena  je  

Proračunom  općine  Slavonski  Šamac.

Članak  1.
Članak  8.

Ova  Odluka  donosi s e  u  cilju  dosljednog  
provođenja  Zakona  o  javnoj  nabavi  ("Narodne  Naručitelj  može  nabaviti  izravnim  
novine"  broj  117/01.)  i  Uredbe  o  postupku  nabave  ugovaranjem  s jednim  ponuditeljem  istovrsnu  
roba,  radova  i  usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  robu,  usluge  i  radove:
novine"  broj  14/02.).

a) u  vrijednosti  do  20.000,00 kn  u  jednoj  
proračunskoj  godini  bez  prethodne  

Članak  2. provedbe  postupka  javnog  ili  ograničenog  
prikupljanja  ponuda.

Stručno  povjerenstvo  za  pripremu  i  b) ako  u  prethodnom  postupku  javnog  ili  
provedbu  postupka  javne  nabave  broji  3  (tri)  ograničenog  prikupljanja  ponuda  dobije 
člana  u  sljedećem  sastavu: samo  jednu  prihvatljivu  ponudu.

1. Dolores  Brnad-Nedić,  
voditelj  Povjerenstva, Članak  9.

2. Zdenko  Lucić,  član  Povjerenstva,
3. Petar  Lešić,  član  Povjerenstva. Za  vrijednost  robe,  radova  i  usluga  veću  

od  20.000,00 kn  postupak  nabave  provodi  Stručno  
povjerenstvo  naručitelja  i  to:

Članak  3.
- do  200.000,00 kn  bez  PDV-a,  po  pozivu  

Članovi  Povjerenstva  za  svoj  rad  najmanje  pet  natjecatelja  po  vlastitom  
odgovorni  su  Općinskom  vijeću. odabiru  (ograničeno  prikupljanje  ponuda)  

ili  putem  javno  objavljenog  poziva  (javno  
prikupljanje  ponuda),

Članak  4. - vrijednost  jednaka  ili  veća  od  200.000,00 
kn  postupkom  objavljivanja  utvrđenim  

Nabavu  robe  i  usluga,  te  ustupanje  radova  zakonom.
sukladno  Zakonu,  provodit će  općina  Slavonski  
Šamac,  Kralja  Zvonimira  63, 35220  Slavonski  
Šamac,  MB:0443247. Članak  10.

Način  plaćanja  nabave  kao  i  uvjeti,  
utvrdit  će  se  pojedinačno  ugovorom s  odabranim  
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najpovoljnijim  ponuditeljem,  a  financijska  sredstva  57.
za  nabavu  osigurana  su  u  Proračunu  općine  
Slavonski  Šamac.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

Članak  11. posavske  županije"  broj  3/06.),  članka  40.,  50.  i  
60.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  vijeća  općine  

Ostali  uvjeti  nabave  utvrđeni  su  Zakonom  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
o  javnoj  nabavi  po  kojem  će  Stručno  povjerenstvo  posavske  županije",  10/06.),  Općinsko  vijeće  
iz  članka  2.  ove  Odluke  pripremiti  i  provoditi  općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  17.  sjednici  
postupak,  te  usmjeravati  rad  stručnih  službi  održanoj  28.  kolovoza  2007.  godine,  donosi
naručitelja.

RJEŠENJE

Članak  12. o  razrješenju  člana
Komisije  za  izbor  i  imenovanja

Odgovorna  osoba  naručitelja  odgovara  za  
odabrani  način  nabave,  za  pripremu  i  provedbu  
postupka  nabave  sukladno  Zakonu. Članak  1.

Razrješava  se  dužnosti  član  Komisije:
Članak  13.

- Ivan  Milošević  (HSS) - koalicija  HSS,  
Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  prestaje  HNS,  SDP,

važiti  Odluka  o  osnivanju  Stručnog  povjerenstva  
za  pripremu  i  povedbu  postupka  javne  nabave  a  koji  je  21.  lipnja  2005.  godine,  imenovan  za  
(Klasa:021-05/05-02/41;  Urbroj:2178/09-02-05-1)  člana Rješenjem  o  izboru  predsjednika  i  članova  
od  30.  lipnja  2005.  godine. Komisije  za  izbor  i  imenovanja  (Klasa:021-05/05-

02/34;  Urbroj:2178/09-02-05-1).

Članak  14.
Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osam  dana  od  
dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Brodsko-posavske  županije". donošenja  i  bit  će  objavljeno  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  021-05/07-02/30
Urbroj:  2178/09-02-07-1 Klasa  :  021-05/07-02/29
Slavonski  Šamac,  28.  kolovoza  2007.  godine Urbroj:  2178/09-02-07-1

Slavonski  Šamac,  28.  kolovoza  2007.  godine
           Predsjednik
       Općinskog vijeća            Predsjednik
Dolores  Brnad-Nedić, v.r.        Općinskog vijeća

Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
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58. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  Klasa  :  021-05/07-02/29
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Urbroj:  2178/09-02-07-2
posavske  županije"  broj  3/06.),  članka  40.,  50.  i  Slavonski  Šamac,  28.  kolovoza  2007.  godine
60.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  vijeća  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-            Predsjednik
posavske  županije",  10/06.),  Općinsko  vijeće         Općinskog vijeća
općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  17.  sjednici  Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
održanoj  28.  kolovoza  2007.  godine,  donosi

RJEŠENJE

o  izboru  člana
Komisije  za  izbor  i  imenovanja 59.

Članak  1.

U  Komisiju  za  izbor  i  imenovanja  za  
člana  imenuje  se:

- Marko  Mušić (HSS) - koalicija  HSS,  HNS, 
SDP,

a  koji  se  imenuje  za  člana  Komisije  za  izbor  i  
imenovanja  umjesto  razriješenog  člana  Ivana  
M i l o š e v i ć a   ( K l a s a : 0 2 1 - 0 5 / 0 7 - 0 2 / 2 9 ;   
Urbroj:2178/09-02-07-1).

Članak  2.

Komisiju  za  izbor  i  imenovanja  ovim  
Rješenjem  čine:

1. Šimun  Suratlić  (HSS) - koalicija  HSS,  
HNS,  SDP - za  predsjednika,

2. Antun  Branković  (HSS) - koalicija  HSS,  
HNS,  SDP - za  člana,

3. Marko  Mušić  (HSS) - koalicija  HSS,  HNS, 
SDP - za  člana.

Članak  3.

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

Na temelju članka 43. točke 3. Statuta općine 
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije, broj 3/06), Općinsko vijeće općine 
Slavonski Šamac na svojoj 17. sjednici održanoj 28. 
kolovoza 2007. godine donosi:

ODLUKU

o primjedbama, prijedlozima i sugestijama na 
dostavljeni sažetak  Plana navodnjavanja 

Brodsko-posavske županije 
za jedinice lokalne samouprave

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
donosi Odluku o primjedbama, prijedlozima i 
sugestijama na sažetak Plana navodnjavanja Brodsko-
posavske županije za jedinice lokalne samouprave.

Članak 2.

U privitku ove Odluke su primjedbe, 
prijedlozi i sugestije na dostavljeni sažetak Plana 
navodnjavanja Brodsko-posavske županije za 
jedinice lokalne samouprave i čine  sastavni dio 
Odluke.
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Članak 3. U slučaju velikih voda pumpa bi vraćala višak 
vode u Savu i sprječavala dotok vode iz Biđa i Bosuta 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od na područje općine Slavonski Šamac.
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije». Ova ideja je prije 3 godine prezentirana u 

Hrvatskih vodama u Slavonskom Brodu, a prije 
OPĆINSKO  VIJEĆE nekoliko mjeseci je gos. Tadić iz Hidroinga d.o.o. 

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC Osijek, osobno dolazio u općinu Slavonski Šamac da 
mu se obrazloži ideja. 

Klasa: 021-05/07-02/27
Urbroj: 2178/09-02-07-1 Na karti je također ucrtano vodozaštito 
Slavonski Šamac, 28. kolovoza  2007. godine područje zaštite sanitarne vode, izvorišta 

vodoopskrbe.

Koliko nam je poznato na području općine 
Slavonski Šamac nisu izgrađeni bunari za crpljenje 
vode a i kosi se s usvojenim Prostornim planom.

Smatramo da je preuranjeno raditi zonu 
zaštite ako se nema namjera kopati bunar na području 
općine Slavonski Šamac i ako se neće crpiti voda.

PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I SUGESTIJE NA 
DOSTAVLJENI  SAŽETAK PLANA U protivnom bi općina morala mijenjati 

NAVODNJAVANJA postojeći Prostorni plan, a što iziskuje dodatne 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE troškove i vrijeme potrebno za izmjene Prostornog 

ZA JEDINICE LOKALNE SAMOURAVE plana. 

Općina Slavonski Šamac ima usitnjene 
parcele i stanovništvo općine je prinuđeno na prelazak 
sadnje visoko profitabilnih kultura kao što su voće i 60.
povrće. Na taj način ostvaruju samozapošljavanje i 
veći dohodak.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Smatramo da se općina Slavonski Šamac ne Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

može izostaviti iz sustava Plana navodnjavanja posavske  županije",  broj  3/06.),  članka  64.  
Brodsko-posavske županije, a pogotovo što je cijelo Poslovnika  o  radu  Općinskog  vijeća  općine  
područje općine Slavonski Šamac na izuzetno Slavonski  Šamac,  Općinsko  vijeće  općine  
pogodnom tlu za navodnjavanje. Slavonski  Šamac  na  svojoj  17.  sjednici  održanoj  

28.  kolovoza  2007.  godine,  donosi
Slavonski Šamac neposredno leži uz Savu te 

se kanali vodoodvodnje kreću s rubnog područja ZAKLJUČAK
Slavonskog Šamca  i odvode vodu prema Biđu i 
Bosutu. o  reguliranju  prijevoza  učenika  i  putnika  s  

Jedan dio vode za navodnjavanje za vrijeme područja  općine  Slavonski  Šamac
sušnog razdoblja bi se riješio prepumpavanjem 
jednom manjom prepumpnom  stanicom koja bi vodu 
iz Save prebacivala u kanal i jednom manjom branom 
na kraju Slavonskog Šamca ili Sikirevaca.

           Predsjednik
       Općinskog vijeća
Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
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Članak  1.

Općinsko  vijeće  odobrava  reguliranje  
prijevoza  učenika  i  putnika  s  područja  općine  
Slavonski  Šamac  i  odobrava  sklapanje  svih  
potrebnih  Ugovora  za  reguliranje  prijevoza,  a  koje  
s  prijevoznikom  prema  Zakonu  o  prijevozu  u  
cestovnom  prometu  sklapaju  jedinice  lokalne  
samouprave.

Članak  2.

Ovlašćuje  se  općinski  načelnik  za  
sklapanje  potrebnih  Ugovora  o  reguliranju  
prijevoza  na  relaciji  Savonski  Šamac - Kruševica - 
Slavonski  Brod  i  obrnuto  i  za  odabir  prijevoznika.

Članak  3.

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

ODLUKU

o  osnivanju  i  imenovanju  članova  
Zapovjedništva  civilne  zaštite  općine  

Slavonski  Šamac

Članak  1.

Zapovjedništvo  civilne  zaštite  općine  
Slavonski  Šamac  osniva  se  za  zapovjedanje  
aktivnostima,  snagama  i  sredstvima  civilne  zaštite,  
u  slučaju  neposredne  prijetnje  katastrofe  i  veće  
nesreće  na  području  općine.

Članak  2.

U  Zapovjedništvo  civilne  zaštite  općine  
Slavonski  Šamac  imenuju  se:

1. Tatjana  Katalinić,  djelatnik  Područnog  
ureda  za  zaštitu  i  spašavanje  Slavonski  
Brod,  za  zapovjednika,

2. Petar  Lešić,  predstavnik  općine,  za  člana,
3. Tomis lav   Ovn ičev ić ,   zamjen ik   

zapovjednika  DVD-a  Slavonski  Šamac,  za  
člana,

4. Terezija  Božić,  medicinska  cestra,  za  OPĆINSKO  VIJEĆE
člana,OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

5. Josip  Cvitan,  doktor  veterine,  za  člana.

Klasa  :  021-05/07-02/25
Članak  3.Urbroj:  2178/09-02-07-1

Slavonski  Šamac,  28.  kolovoza  2007.  godine
Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke,  prestaje  

važiti  Odluka  o  osnivanju  i  imenovanju  članova             Predsjednik
Zapovjedništva  civilne  zaštite  općine  Slavonski         Općinskog vijeća
Šamac  iz  2006.  godine  (Klasa:810-01/06-01/8;  Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
Urbroj:2178/09-01-06-2).

Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-61.
posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆENa  temelju  članka  14.  Pravilnika  o  
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMACpozivanju,  mobilizaciji  i  aktiviranju  operativnih  

snaga  zaštite  i  spašavanja  ("Narodne  novine"  broj  
Klasa  :  021-05/07-02/2325/06.)  i  članka  28.  Statuta  općine  Slavonski  
Urbroj:  2178/09-02-07-1Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Slavonski  Šamac,  28.  kolovoza  2007.  godinežupanije"  broj  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  

Slavonski  Šamac  na  svojoj  17.  sjednici  održanoj  
           Predsjednik28.  kolovoza  2007.  godine,  donosi
       Općinskog vijeća
Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
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62. SMJERNICE 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
Temeljem članka  28. stavak 1. alineja 1.  ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
174/04) i članka 43. stavak 3. Statuta općine Slavonski U 2007. GODINI
Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije», br. 03/06.), Općinsko vijeće općine Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i 
Slavonski Šamac na svojoj 17. sjednici održanoj 28. posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
kolovoza 2007. godine donosi: utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, 

materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i 
ODLUKU spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša kao i 

ravnopravnog razvoja svih nositelja sustava zaštite i 
o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i 

sustava zaštite i spašavanja na zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i 
području općine Slavonski Šamac za 2007. g. spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) 
donose se ove Smjernice za organizaciju i razvoj 

Članak 1. sustava za zaštitu i spašavanje u 2007. godini, a koje  
se odnose na sljedeće:

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
donosi Odluku o usvajanju  Smjernica za organizaciju 1. CIVILNA ZAŠTITA
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 2. VATROGASTVO
općine Slavonski Šamac za 2007. godinu (u daljnjem 3. SKLONIŠTA
tekstu: Smjernice). 4. UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA ZA 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
5. SLUŽBENE I PRAVNE OSOBE KOJE 

Članak 2. SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM  BAVE 
U  O K V I R U  S V O J E  R E D O V N E  

U privitku ove Odluke su Smjernice i čine  DJELATNOSTI
sastavni dio Odluke. 6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA

Članak 3. 
- Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od području općine i uvezivanje sustava zaštite i 
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko- spašavanje - 
posavske županije».

CILJ: definiranje snaga i materijalno tehničkih 
OPĆINSKO VIJEĆE sredstava kojima općina raspolaže u slučaju pojave 

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ugroze u uspostava sustava jasnih ovlasti i 
nadležnosti, odnosno jedinstvene koordinacije 

Klasa: 021-05/07-02/22 djelovanja sustava. 
Urbroj:2178/09-02-07-1 Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i 
Slavonski Šamac, 28. kolovoza 2007. godine spašavanja su:

- fizičke i pravne osobe
- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave
- središnja tijela državne uprave, 

           Predsjednik
       Općinskog vijeća
Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
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- operativne snage, kao izvršni dio sustava - razrada prema zadaćama koje je definirala 
zaštite i spašavanja RH.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, u okviru svoji prava i obveza utvrđenih 1. CIVILNA ZAŠTITA
Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, 
financiraju i provode zaštitu i spašavanje. Temeljem Sukladno procjeni ugroženosti stanovništva, 
spomenutih propisa općina ima obvezu osigurati materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite 
uvjete za premještanje, zbrinjavanje i skupljanje kao i i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i 
druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnom sklopu, te usklađenošću s osiguranim 
imovine. U cilju učinkovitog i racionalnog financijskim sredstvima u Proračunu općine 
izvršavanja tih zadaća potrebno je: Slavonski Šamac, a sa ciljem razvoja vlastitih 

sposobnosti  za djelovanje službi i pravnih osoba  za 
- definirati resurse, djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih 
- definirati izvršioce, posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi 
- te provesti usklađivanje djelovanja svih i pravnih osoba kojima je zaštita i  spašavanje ljudi i 

snaga. materijalnih dobara redovita djelatnost, za 
zapovjedništva, postrojbe i duge sposobnosti civilne 
zaštite iskazuju se prioriteti materijalno-tehničkog 

- Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje razvoja (nabava osobne i skupne opreme), te planirati 
operativnih snaga zaštite i spašavanja - provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i druge 

aktivnosti. 
CILJ: povećanje i unapređenje osposobljenosti i Za osiguranje uvjeta za provođenje 
razvoj operativnih snaga za reagiranje u nesrećama. evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i 
Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera 
službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela zaštite i spašavanja za 2007. godinu ne predviđaju se 
državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u nikakvi  dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada 
svojoj  redovi toj  d je la tnost i ,  vat rogasnih provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. 
zapovjedništava i postrojbi, službi i postrojbi DUSZ, Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i 
zapovjedništva zaštite i spašavanja, službi, dodatni izvanredni uvjeti.
zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite. Za područje općine Slavonski Šamac, 1. 

prosinca 2006. godine, osnovani su i  imenovani 
članovi Zapovjedništva civilne zaštite općine 

- Izvršenje zadaća u skladu s Programom aktivnosti Slavonski Šamac (Klasa: 810-01/06-01/8; Urbroj: 
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 2178/09-01-06-2), koji će, u slučaju ugroze,  biti 
interesa za RH u 2007. godini - nosioci civilnih snaga za osiguranje uvjeta za 

provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi 
CILJ: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera 
otvorenih prostora. Programom aktivnosti utvrđuju se zaštite i spašavanja, a u koordinaciji s ostalim 
konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela kategorijama i subjektima sustava zaštite i spašavanja.
županija, gradova, općina, pojedina ministarstva, 
državne upravne organizacije, javna poduzeća, 
ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u 2. VATROGASTVO
cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja 
učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara Za Dobrovoljno vatrogasno društvo 
otvorenih prostora. Program aktivnosti u provedbi Slavonski Šamac-Kruševica osigurana su sredstva u 
posebnih mjera  zaštite od požara od interesa za RH u Proračunu općine Slavonski Šamac, kao i do sada, u 
2007. godini objavljen je u «Narodnim novinama», okviru zakonski određenog minimuma kao i za 
142/06., pa se predviđa opremu koja nedostaje DVD-u općine, a prema 

njihovom planu opremanja.
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Zapovjedništvo DVD-a Slavonski Šamac- financiramo one koji doprinose njihovom materijalno 
Kruševica izvršava opremanje, osposobljavanje i tehničkom opremanju i osposobljavanju i 
usavršavanje prema planovima zaštite od požara.. usavršavanju kadrova što doprinosi  i unapređenje 

zaštite i spašavanja.

3. SKLONIŠTA
 - Suradnja pri izradi i usvajanju procjene 

Kako na području općine još nema niti jedno ugroženosti i planova zaštite i spašavanja-
izgrađeno sklonište osnovne zaštite to će se nastojati 
predvidjeti njihova gradnja kod izgradnje velikih CILJ:  utvrđivanje organizacije aktiviranja i 
objekata. djelovanja sustava zaštite i spašavanja, zadaća i 

Za javna skloništa u vlasništvu općine ne nadležnosti, ljudskih snaga i potrebnih materijalno-
predviđaju se posebne aktivnosti i projekti osim ako to tehničkih sredstava, te mjera i postupaka za provedbu 
neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale. zaštite i spašavanja.

Temeljem čl. 43. Zakona o zaštiti i spašavanju 
nadležna tijela jedinica lokalne i područne 

- Sustav uzbunjivanja građana -  (regionalne) samouprave:
Uspostava sustava uzbunjivanja prema 

Zakonu o zaštiti i spašavanju vlasnici i korisnici - dostavljaju podatke potrebne za izradu 
objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, (škole, procjene i planova,
vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.) dužni su - Poglavarstvo općine predlaže Općinskom 
uspostaviti i održavati odgovarajući sustav vijeću nacrte procjene ugroženosti i planova 
uzbunjivanja građana, te ga povezati s jedinstvenim zaštite i spašavanja, 
Državnim centrom 112. Državna uprava za zaštitu i - Općinsko vijeće usvaja procjenu ugroženosti 
spašavanje obavlja poslove obavješćivanja i i donosi planove zaštite i spašavanja.
uzbunjivanja stanovništva i koordinira jedinstveni 
sustav uzbunjivanja.

Isto tako potrebno je istaknuti obavijesti o 5. SLUŽBENE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
telefonskom broju i znakove za uzbunjivanje na ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
vidljivom mjestu na svim javnim ustanovama i SVOJE REDOVNE DJELATNOSTI
stambenim zgradama.

U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i Na području općine Slavonski Šamac jedina 
spašavanje i korisnicima prostora nadograditi i pravna osoba koja se zaštitom i spašavanjem bavi u 
uvezati sustav. okviru svoje redovne djelatnosti je Dom zdravlja  u 

Slavonskom Šamcu.

4. UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - Zapovjedništvo zaštite i spašavanja 

- konstantno provodi organiziranje sustava 
Od udruga koje su od interesa za zaštitu i zaštite i spašavanja,

spašavanje na području općine Slavonski Šamac - prati, planira i usklađuje aktivnosti sustava 
djeluju: zaštite i spašavanja,

- zapovijeda snagama zaštite i spašavanja u 
- Udruga izviđača porječana «Mihaljevica», slučaju ukazane potrebe.

Slavonski Šamac,
- Lovačko društvo «Fazan», Slavonski Šamac,
- ŠRU «Amur», Slavonski Šamac. 6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA
Za navedene udruge sukladno podnesenim 

programima i razvojnim projektima prihvaćamo i Tijekom ove 2007. godine i nadalje vodit će 
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se više računa o financiranju sustava zaštite i sredstava javnog informiranja,
spašavanja, a posebno operativnih snaga, te službi, - provođenje informiranja građana kroz rad 
pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti svih institucija općine, 
bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno sudjeluju - obilježavanje svih datuma od značaja za 
u tom sustavu. zaštitu i spašavanje.

Prvi veći korak u poboljšavanju sustava 
zaštite i spašavanja bit će kupnja ormarića s opremom 
za energetsko i elektroničko upravljanje i nadzor nad 
elektromotornom sirenom  tip VST 3002.

Sredstva za navedene namjene bit će 
osigurana po Odluci o izmjenama i dopunama 63.
Proračuna općine Slavonski Šamac za 2007. godinu

Temeljem čl.73. Zakona o financiranju 
CILJ: racionalno, funkcionalno i učinkovito jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave 
djelovanje sustava zaštite i spašavanja. Prema čl. 28. (N.N.59/01) i čl. 128. Zakona o proračunu 
Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi (N.N.96/03), Općinsko vijeće općine Slavonski 
izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja Šamac je na 17. sjednici održanoj 28. kolovoza 
na području općine. 2007.g. donijelo

Stoga je, u Proračunu općine, u skladu s 
ostalim propisima, potrebno ugraditi sljedeće stavke: POLUGODIŠNJI OBRAČUN 

- sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva Proračuna općine Slavonski Šamac za razdoblje 
sukladno Zakonu o vatrogastvu), od 1. 1. 2007. do 30. 6. 2007

- sredstva za civilnu zaštitu (precizniji izračun 
potrebnih sredstava bit će moguć po 
donošenju Zakona o civilnoj zaštiti i planova OPĆI DIO
zaštite i spašavanja)

- sredstva za redovne službe i djelatnosti  I.
sudionicima u sustavu zaštite i spašavanja,

- sredstva za razne udruge koje se bave Godišnjim obračunom Proračuna općine 
zaštitom i spašavanjem na području općine, Slavonski Šamac  za razdoblje 1.1.-30.6. 2007.godinu 

- sredstva za provođenje zaštite i spašavanja utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 
(edukacija, opremanje, intelektualne usluge, 1.136.309,19 Kn.
vježbe i sl).

II.
- Edukacija stanovništva na području zaštite i 
spašavanja - Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama 

Proračuna za razdoblje 1.1.-30. 6. 2007. godinu 
CILJ: podizanje razine svijesti građana kao izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.027.532,94 Kn.
sudionicima sustava zaštite i spašavanja. Nesreća bilo 
kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja 
ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito III.
reagiraju, neke ulovi panika, neki traže pomoć, većina 
ne zna kako pravilno reagirati što ponekad može imati Razlika između ostvarenih prihoda i 
kobne posljedice. U pravcu postizanja pravilnog primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 
postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno višak prihoda:
educirati stanovništvo te je tako potrebno:
- provođenje informiranja građana putem 
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Ostvareni prihodi i VII.
primici 2007.g 1.136.309,19   Kn

Stanje nepodmirenih obveza  prema 
Izvršeni rashodi i dobavljačima na dan 30.6.2007.g. bilo je 166.579,48 
izdaci2007.g 1.027.532,94  Kn Kn.

Višak prihoda 2007.godine   108.776,25   Kn
 VIII.

Ukupni višak prihoda i primitaka za pokriće Nepredviđeni rashodi do visine proračunske 
u slijedećem razdoblju iznosi: pričuve u planiranom iznosu od 10.000, Kn  nisu 

izvršeni.

Višak prihoda 
preneseni iz 2006.g    196.901,03 Kn IX

Višak   prihoda Izvršenje Proračuna po proračunskim 
2007.godine    108.776,25 Kn stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 

Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i 
Ukupni višak ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 
prihoda 2007.g   305.677,28  Kn Proračuna općine Slavonski Šamac za  razdoblje 1.1.-

30.6.2007.godinu.

POSEBNI DIO
IV.

X
Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2007.godine 

bilo je  371.647,38 Kn,  a na dan 30. 6. 2007.godine Posebni dio Proračuna općine Slavonski 
443.700,47 Kn. Šamac sadrži rashode izvršene po korisnicima i 

nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim 
namjenama.

V.
XI

Potraživanja za dane zajmove (Žene i mladi) 
na dan 30. 6. 2007.g. bila su 541.048,50 Kn. Godišnji obračun Proračuna, zajedno s 

usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će 

VI. objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije».

Stanje potraživanja na dan 30. 6. 2007. 
godine: OPĆINSKO  VIJEĆE
- potraživanja za općinske OPĆINE SLAVONSKI  ŠAMAC

poreze(tvrtka,reklame, porez na 
potrošnju)…454.750,13 Kn Klasa  :  021-05/07-02/21

- potraž.  za prihode od imovine (zakup zemlj., Urbroj:  2178/09-02-07-1
uporaba cesta i sl.)…….253.520,00 Kn Slav. Šamac, 28. kolovoza 2007. g.

- potraž. za komun.naknade i doprinose, 
groblja…………………...807.895,70 Kn             Predsjednik

      Općinskog  vijeća
                             UKUPNO:        1.516.165,83 Kn Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
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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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