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OPĆINA  BEBRINA

23. B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
(Višak  prihoda)

Na  temelju  članka  14.  stavak  3.  i  4.  Raspoloživa  sredstva  iz
Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  broj  prethodnih  godina -
96/03.),  Općinsko  vijeće  općine  Bebrina  na  svojoj  
26.  sjednici,  održanoj  15. 12. 2008.  godine,  
donijelo  je C. Račun  zaduživanja / Financiranja

ODLUKU Primici  od  financijske
imovine  i  zaduživanja -

o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna  općine  Bebrina  
za  2008.  godinu Izdaci  za  financijsku  imovinu

i  otplate  zajmova -

I Opći  dio Neto  zaduživanje / financiranje -

Članak  1. Višak/Manjak+Raspoloživa  sredstva
iz  prethodnih  godina+Neto  

Proračun  općine  Bebrina  za  2008.  godinu  zaduživanje/Financiranje -
glasi:

A. Račun  prihoda  i  rashoda Članak  2.

Prihodi  I Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  po  
Prihodi  od  prodaje izvorima  i  vrstama  prihoda,  te  rashode  po  
nefinancijske  imovine 3.993.538,40 osnovnim  namjenama  kako  slijedi:

Rashodi  poslovanja
Rashodi  za  
nefinancijsku  imovinu 3.993.538,40

Razlika - Višak / Manjak -
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Članak  4. A. Račun  prihoda  i  rashoda

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Prihodi  I
donošenja,  a  primjenjivat  će se  od  1.  siječnja  Prihodi  od  prodaje
2008.  godine  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  nefinancijske  imovine 4.396.661,60
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Rashodi  poslovanja
OPĆINSKO  VIJEĆE Rashodi  za  
OPĆINE  BEBRINA nefinancijsku  imovinu 4.396.661,60

Klasa  :  400-01/08-01/24
Urbroj:  2178/02-03-08-1 Razlika - Višak / Manjak -
Bebrina,  15.  prosinca  2008.  godine B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina

(Višak  prihoda)
Predsjednik

Općinskog  vijeća Raspoloživa  sredstva  iz
Mato  Dikanović, v.r. prethodnih  godina -

C. Račun  zaduživanja / Financiranja

Primici  od  financijske
24. imovine  i  zaduživanja -

Izdaci  za  financijsku  imovinu
Na  temelju  članka  14.  stavak  3.  i  4.  i  otplate  zajmova -

Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  broj  
96/03.),  Općinsko  vijeće  općine  Bebrina  na  svojoj  Neto  zaduživanje / financiranje -
26.  sjednici,  održanoj  15. 12. 2008.  godine,  
donijelo  je Višak/Manjak+Raspoloživa  sredstva

iz  prethodnih  godina+Neto  
PRORAČUN zaduživanje/Financiranje -

općine  Bebrina za  2009.  godinu
Članak  2.

I Opći  dio Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  po  
izvorima  i  vrstama  prihoda,  te  rashode  po  

Članak  1. osnovnim  namjenama  kako  slijedi:

Proračun  općine  Bebrina  za  2009.  godinu  
glasi:
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Članak  4.

Ovaj  Proračun  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  primjenjivat  će se  od  1.  siječnja  
2008.  godine  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BEBRINA

Klasa  :  400-01/08-01/25
Urbroj:  2178/02-03-08-1
Bebrina,  15.  prosinca  2008.  godine

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Mato  Dikanović, v.r.

25.

posebnom dijelu, u iznosu jedne dvanaestine 
mjesečno, odnosno prema dospjelim obvezama, a u 
skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim 
mogućnostima Proračuna.

Članak 3.

Za sve hitne, nepredviđene i nedovoljno 
predviđene rashode koji se financiraju iz Proračuna, 
koriste se sredstva planirana na poziciji: Nepredviđeni 
rashodi do visine proračunske pričuve.

O koriš tenju sredstava cjelokupne 
proračunske pričuve odlučuje Poglavarstvo, o čemu 
izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u 
cijelosti, je  načelnik  općine.

Članak 5.

Za izvršenje Proračuna u cijelosti je 
odgovorno Poglavarstvo općine. U slučaju potrebe 
Poglavarstvo može u okviru utvrđenog  iznosa 
izdataka Proračuna izvršiti preraspodjelu sredstava 
između pojedinih stavki do 5% sredstava na stavci 
koja se umanjuje.

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka 32. 
Zakona o proračunu  (“Narodne novine” broj 96/03)  Članak 6.
Općinsko vijeće općine Bebrina na  svojoj 26. sjednici 
održanoj  15.prosinca  2008.godine  donijelo je Ako se tijekom fiskalne godine zbog 

izvanrednih prilika i potreba povećaju ili umanje 
ODLUKU prihodi, odnosno rashodi Proračun se mora 

uravnotežiti po postupku donošenja Proračuna.
o  izvršenju  Proračuna  općine  Bebrina  

za  2009.  godinu

Članak 7.

Članak 1. Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2009. 

Proračun općine Bebrina (u daljnjem tekstu godine i bit će  objavljena u “Službenom vjesniku 
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda, koji prema Brodsko-posavske županije”.
Zakonu o financiranju jedinica lokalne, područne i 
regionalne samouprave i drugim propisima i OPĆINSKO VIJEĆE 
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini. OPĆINE BEBRINA

Proračunska sredstva koriste se prema 
namjeni iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna na Klasa:400-01/08-01/26
pojedinim pozicijama. Urbroj:2178/02-03-08-1

Bebrina, 15.prosinca  2008.godine

Članak 2. Predsjednik
Općinskog  vijeća

Proračunska sredstva koriste se za namjene Mato Dikanović, v.r.
koje su određene Proračunom i to u visini utvrđenoj u 
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21. 3  Rashodi  poslovanja 2.444.230,00
4  Rashodi  za
    nefinancijsku  imovinu 3.162.190,00

Na  temelju  članka  14.  i  32.  Zakona  o      UKUPNO  RASHODI 5.606.420,00
proračunu  ("Narodne  novine"  broj  96/03.)  i  članka      RAZLIKA-Manjak:   -644.602,43
29.  Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  B. Račun  zaduživanja/Financiranja
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  10/01  i  
6/04.),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  8  Primici  od  financijske
21.  sjednici  održanoj  22.  prosinca  2008.  godine      imovine  i  zaduživanja 0,00
donosi 5  Izdaci  za  financijsku  imovinu

    i  otplate  zajmova 0,00
ODLUKU     NETO  Zaduživanje/Financiranje 0,00

o  izmjenama  i  dopunama  Proračuna
općine  Brodski  Stupnik  za  2008.  godinu C. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina

9  Raspoloživa  sredstva  iz
Članak  1.     prethodnih  godina    644.602,43

U  Proračunu  općine  Brodski  Stupnik  za      Manjak+Raspoloživa  sredstva
2008.  godinu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske      iz  prethodnih  godina 0,00
županije"  broj  29/07,  8/08.  i  16/08.)  članak  1.  
mijenja  se  i  glasi:

Članak  2.
A. Račun  prihoda  i  izdataka

Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  i  
6  Prihodi  poslovanja 4.760.317,57 primitke  po  izvorima  i  vrstama,  te  rashode  i  
7  Prihodi  od  prodaje izdatke  po  osnovnim  namjenama  kako  slijedi:
    nefinancijske  imovine    201.500,00
    UKUPNO  PRIHODI: 4.961.817,57

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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OPĆI  DIO
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Članak  3.

Rashodi  i  izdaci  Posebnog  dijela  Proračuna  mijenjaju  se  i  glase:
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Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  2008.  godine  i  
objavit  će  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-6/08-01/08
Urbroj:  2178/03-02-08-02
Brodski  Stupnik,  22.  prosinca  2008.  godine

Predsjednik
Općinskog  vijeća
Mijo  Jurišić, v.r.
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22. Članak 4. 

Osnovica za obračun plaće ista je kao i za  
Na temelju članka 56. stavak 3. Zakona o državne službenike i namještenike propisana 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Kolektivnim ugovorom za državne službenike i 
(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 109/07), namještenike.
članka 127. Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj: 86/08) i članka 42. Statuta Članak 5.
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko Za obračun plaće prema složenosti poslova 
poglavarstvo općine Brodski Stupnik na svojoj 37. utvrđuju se koeficijenti i to:
sjednici održanoj 22.  prosinca 2008. godine, donosi - za načelnika općine  koeficijent 2,00

- za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 
O D L U K U koeficijent 1,40 

- za voditelja odsjeka I  koeficijent 1,10
o plaćama, dodacima na plaću, radnom vremenu, - za voditelja  odsjeka II  koeficijent 1,10

odmorima, dopustima i ostalim materijalnim - za komunalni djelatnik I koeficijent 0,80
pravima načelnika, službenika i namještenika - za komunalni djelatnik II  koeficijent 0,80

 zaposlenih u općini Brodski Stupnik - za komunalni djelatnik III koeficijent 0,65    

OPĆE ODREDBE Članak 6.

Članak 1. Zaposlenik u Upravnom odjelu zbog 
zalaganja na radu, samoinicijativi, pravovremenosti i 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način kreativnosti u izvršavanju poslova i zadataka, 
obračuna plaće, kao i dodataka na plaću načelniku, odgovornosti i radne discipline, pripada na ime 
službenicima i namještenicima  zaposlenicima u stimulativnog dijela plaće povećanje stvarnog 
općini Brodski Stupnik, radno vrijeme, odmori, koeficijenta i to:
sigurnost na radu i ostala materijalna prava.  - za zaposlenike s 5-15 godina radnog staža 

.koeficijent 0,04
- za zaposlenike s 15-30 godina radnog 

Članak 2. iskustva  koeficijent 0,08
- za zaposlenike s preko 30 godina radnog 

Financijska sredstva za ostvarivanje prava iz iskustva  koeficijent 0,13.
članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 
općine Brodski Stupnik.       Načelnik može zbog natprosječnih rezultata 

rada zaposlenika odobriti zaposleniku nagradu u 
visini 20% osnovice tijekom godine, ali ne kao stalni 

PLAĆE I DODACI NA PLAĆU dodatak uz plaću.

  Članak 3.
Članak 7. 

Plaću načelnika, službenika i namještenika 
čini osnovna plaća i dodaci na plaću. Dodatke na plaću i druga prava vezana uz 

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta plaću zaposlenici će ostvariti prema Kolektivnom 
složenosti radnog mjesta na koje je zaposlenik ugovoru za državne službenike i namještenike.
raspoređen i osnovica za izračun plaće, uvećan za 
0,5% za svaku navršenu godinu staža.
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RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI nagrada, novčani iznos ili poklon djeci zaposlenika u 
prigodi Sv. Nikole, godišnja nagrada za božićne 

Članak 8. blagdane (božićnica) i druga materijalna prava u 
skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o porezu na 

Radno vrijeme, odmori i dopusti rangirani su dohodak, Pravilniku o porezu na dohodak i 
Kolekt ivnim ugovorom za  državne  s luž Kolektivnim ugovorom za državne službenike i 
benike i namještenike. namještenike.

Članak 9. ZAVRŠNE ODREDBE

Rješenje o ukupnom trajanju godišnjeg Članak 13.
odmora donosi načelnik općine za svakog zaposlenika 
posebno, a sukladno odredbama Kolektivnog ugovora Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
za državne službenike i namještenike. važiti Odluka o osnovama za raspoređivanje plaća, 

naknada i drugih materijalnih prava djelatnika 
zaposlenih u općinskoj upravi općine Brodski Stupnik 

Članak 10. od 29.03.1994. i 31. srpnja 1995. i Odluke o 
izmjenama i dopunama odluke o osnovama za 

Sva ostala prava vezana za radno vrijeme, raspoređivanje plaća, naknada i drugih materijalnih 
odmore i dopuste zaposlenik ima pravo koristiti prava djelatnika zaposlenih u općinskoj upravi općine 
sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-
službenike i namještenike. posavske županije» broj 8/96).  

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU Članak 14.

Članak 11. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

Sva prava i obveze zaposlenika u smislu posavske županije" a primjenjuje se od 1. siječnja 
zdravlja i sigurnosti na radu propisana su Kolektivnim 2009. godine.
ugovorom za državne službenike i namještenike te se 
shodno tome primjenjuje i na zaposlenike općine. OPĆINSKO POGLAVARSTVO

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

OSTALA MATERIJALNA PRAVA Klasa: 120-01/08-01/06
Urbroj:2178/03-01-08-1

Članak 12. Brodski Stupnik, 22. prosinca 2008.g.             

Na sva ostala materijalna prava kao što su:  Predsjednik 
regres za korištenje godišnjeg odmora, otpremnina, Općinskog poglavarstva
pomoć u slučaju smrti, odvojeni život, naknada  Petar Lovinčić, v.r.
troškova prijevoza, službena putovanja, jubilarna 

»SLUŽBENI VJESNIK« Strana:  3059Broj:  22



OPĆINA  DAVOR

44. Rashodi 17.947.780,00 kuna
Gubitak prehodne
 godine      222.201,00 kuna

Na  temelju  članka  14.  stavak  4.  i  članka  ________________________________________
32.  stavak  2. i 3. Zakona  o  proračunu  ("Narodne  Ukupno: 18.169.981,00 kuna
novine"  broj  96/03)  i  članka  23.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  Članak  2.
općine  Davor  na  svojoj  26.  sjednici  održanoj  15.  
prosinca  2008.  godine,  donosi Prihodi  i  rashodi  Proračuna  po  grupama  

utvrđuju  se  u  Bilanci  prihoda  i  rashoda  za  2008.  
ODLUKU godinu.

Posebni  dio  Proračuna  predstavlja  prikaz  
o  izmjeni  i  dopuni  Plana  Proračuna rashoda  po  osnovnim  namjenama.

općine  Davor  za  2008.  godinu
Prihodi  i  rashodi  u  Bilanci,  te  rashodi  u  

posebnom  dijelu  Proračuna  povećavaju  se,  
Članak  1. odnosno  smanjuju  kako  slijedi:

Proračun  općine  Davor  za  2008.  godinu  
mijenja  se  i  glasi:

Prihodi 16.968.300,00 kuna
Rezervirani u  2007. g.   1.201.681,00 kuna
______________________________________
Ukupno: 18.169.981,00 kuna
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Članak  3. 45.

Sredstva  se  raspoređuju  tijekom  godine  i  
stavljaju  na  raspolaganje  svim  nositeljima  i  Na  temelju  Zakona  o  javnoj  nabavi  
korisnicima  proračunskih  sredstava  u  okviru  ("Narodne  novine"  110/07.)  i  članka  23.  Statuta  
ostvarenih  prihoda,  ovisno  o  dospijeću  obveza. općine  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

Proračun  se  provodi  od  1.  siječnja  do  31.  posavske  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  
prosinca  2008.  godine. vijeće  općine  Davor  na  svojoj  26.  sjednici  

održanoj  15.  prosinca  2008.  godine,  donosi

Članak  4. IZMJENE  I  DOPUNE

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Plana  nabave  za  2008.  godinu
donošenja  i  objavit  će  se   u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

I.
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR Ovom  Izmjenom  i  dopunom  Plana  nabave  
određuje  se  predmet  nabave,  vrijednost  nabave  i  

Klasa  :  400-01/07-01/14 rok  provedbe  postupka  nabave.
Urbroj:  2178/17-01-07-08-12
Davor, 15. prosinca 2008.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Alojz  Jakirčević, v.r.
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Konto

3221

3225

3232

3233
3234

3237

4111
4212

4213
4214
4221
4222
4227
4241
4242
4243
4246
4511

Predmet  nabave

Uredski materijal
Sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine

Sitan inventar

Usluge  tekućeg  i  investicijskog održavanja:
Građevinski objekti
Ceste
Oprema i javna rasvjeta
Prijevozna sredstva
Javne površine

Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge

Intelektualne i osobne usluge:
Usluge nadzora na izgradnji
Geodetske usluge
Sudski vještak-procjena imovine-kom.insp.
Program  ukupnog razvoja i implementacija
Kuća Kerdić-priprema sanacije

Zemljište
Poslovni objekti-športska dvorana
                          - dječji vrtić
Ceste
Ostali građ. objekti
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Ostala oprema
Knjige u knjižnici
Umjetnička djela
Muzejski izlošci
Projekti za kapitalna ulaganja
Dodatna ulaganja-građevinski objekti K.K.

Vrijednost  i  
provedbe

25.000 kn
15.500 kn

_____________
Ukupno: 40.500 kn

35.000 kn

60.000 kn
280.000 kn
35.000 kn

5.000 kn
20.900 kn

_____________
Ukupno: 400.000 kn

55.000 kn
167.500 kn

213.000 kn
147.000 kn
15.000 kn
35.000 kn

- kn
_____________

Ukupno: 410.000 kn

7.000 kn
200.000 kn

1.500.000 kn
60.000 kn

- kn
9.000 kn

195.000 kn
5.000 kn

- kn
- kn

911.000 kn
150.000 kn

rok
post. nabave

2008. god.

2008. god.

2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.

2008. god.
2008. god.

2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.

2008. god.
2008. god.

2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.
2008. god.
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II. PRORAČUN

Izmjena i  dopuna  Plana  nabave  stupa  na  općine  Davor  za  2009.  godinu  i  projekciju  
snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  Plana  Proračuna  općine  Davor  
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije". za  2010.  i  2011.  godinu

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR Članak  1.

Klasa  :  400-01/07-01/14 Proračun  općine  Davor  za  2009.  godinu  
Urbroj:  2178/17-01-07-08-13 sastoji  se  od:
Davor, 15. prosinca 2008.

Prihodi 11.417.580,00 kuna
Predsjednik Rashodi 11.417.580,00 kuna

Općinskog  vijeća
Alojz  Jakirčević, v.r.

Članak  2.

Pregled  prihoda  Proračuna  općine  Davor  
za  2009.  godinu,  projekcija  Plana  Proračuna  
općine  Davor  za  2010.  i  2011.  godinu,  te  njihov  

46. raspored  po  namjenama  nalazi  se  u  Bilanci  
prihoda  i  rashoda  prema  ekonomskoj  i  
funkcionalnoj  klasifikaciji  prihoda  i rashoda  kako  

Na  temelju  članka  4.  i  članka  32.  stavak  slijedi:
1. i 3.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  broj  
96/03),  članka  23.  Statuta  općine  Davor  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  
broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  općine  
Davor  na  26.  sjednici  održanoj  15.  prosinca  2008.  
godine,  donijelo  je
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Plan  Proračuna  općine  Davor  za  2009.  godinu - tromjesečni  planovi
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47.  Članak  4.

Proračunskim  sredstvima  upravlja  
Na  temelju  članka  6. Zakona  o  proračunu  Poglavarstvo,  a  načelnik  općine  odgovoran  je  za  

(«Narodne  novine» broj 96/03)  i  članka  23. Statuta  planiranje  i  izvršavanje  Proračuna.
općine  Davor  («Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije» broj 11/01. i  11/05.),  Općinsko  
vijeće  općine  Davor  na  26. sjednici  održanoj  15.  Članak  5.
prosinca  2008. godine,  donijelo  je  

Ako  se  tijekom  proračunske  godine,  zbog  
  ODLUKU izvanrednih  nepredviđenih  okolnosti, povećaju  

rashodi  i  izdaci,  odnosno  umanje  prihodi  i  
 o  izvršenju  Proračuna  općine  Davor  primici,  Proračun  se  mora  uravnotežiti.

za  2009. godinu  Uravnoteženje  Proračuna  provodi  se  
tijekom  kalendarske  godine  izmjenama  i  
dopunama  Proračuna  prema  postupku  za  

 Članak  1. donošenje  Proračuna.

Ovom  Odlukom  uređuje se  način  
izvršavanja  Proračuna  općine  Davor  za  2009.  Članak  6.
godinu  (u  daljnjem  tekstu : Proračun),  te  
upravljanje  prihodima  i  rashodima. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom 

donošenja,  a  primjenjuje  se  od  1. siječnja  2009. 
            godine  i  objavit  će  se  u  «Službenom  vjesniku  

 Članak  2. Brodsko-posavske  županije».

Sredstva  Proračuna  koriste  se  samo  za   OPĆINSKO  VIJEĆE
namjene  određene  Proračunom,  i  to  do  visine    OPĆINE  DAVOR
utvrđene  u  njegovom  posebnom  dijelu.

Proračun  se  izvršava  na  temelju  ostvarenih  Klasa: 400-01/08-01/12
prihoda,  u  skladu  s  ostvarenim  prihodima,  Urbroj: 2178/17-01-08-3
odnosno  likvidnim  mogućnostima  Proračuna. Davor, 15. prosinca  2008.
 

PREDSJEDNIK
 Članak  3. OPĆINSKOG  VIJEĆA:

 Alojz  Jakirčević,v.r.
Sredstva  proračunske  zalihe  koriste  se  za  

nepredviđene  namjene,  za  koje  u  Proračunu  nisu  
osigurana  sredstva,  ili  za  namjene  za  koje  se  
tijekom  godine  pokaže  da  nisu  utvrđena  dostatna  
sredstva  jer  ih  planiranjem  nije  bilo   moguće  
predvidjeti.

O  korištenju  sredstava  proračunske  zalihe  
odlučuje   načelnik  koji  je  dužan    izvijestiti  
Poglavarstvo  o  korištenju  proračunske  zalihe.

Poglavarstvo  je  obavezno  polugodišnje  
izvijestiti  Općinsko vijeće  o  korištenju  proračunske  
zalihe.
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48. PLAN

nabave  za  2008.  godinu
Na  temelju  Zakona  o  javnoj  nabavi  

("Narodne  novine"  110/07.)  i  članka  23.  Statuta  
općine  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- I.
posavske  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  
vijeće  općine  Davor  na  svojoj  26.  sjednici  Ovim  Planom  nabave  određuje  se  predmet  
održanoj  15.  prosinca  2008.  godine,  donosi nabave,  vrijednost  nabave  i  rok  provedbe  

postupka  nabave.

Konto

3221

3225

3232

3233
3234

3237

4111
4213
4221
4222
4227
4241
4242
4243
4246
4511

Predmet  nabave

Uredski materijal
Sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine

Sitan inventar

Usluge  tekućeg  i  investicijskog održavanja:
Građevinski objekti
Ceste
Oprema i javna rasvjeta
Prijevozna sredstva
Javne površine

Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge

Intelektualne i osobne usluge:
Usluge nadzora na izgradnji
Geodetske usluge
Sudski vještak-procjena imovine
Program  ukupnog razvoja i implementacija
Kuća Kerdić-priprema sanacije

Zemljište
Ceste
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Ostala oprema
Knjige u knjižnici
Umjetnička djela
Muzejski izlošci
Projekti za kapitalna ulaganja
Dodatna ulaganja-građevinski objekti
Kuća Kerdić (Spomen Galerija)

Vrijednost  i  
provedbe

25.000 kn
16.000 kn

_____________
Ukupno: 41.000 kn

25.000 kn

45.000 kn
35.000 kn
25.000 kn

5.000 kn
20.000 kn

_____________
Ukupno: 130.000 kn

50.000 kn
100.000 kn

20.000 kn
30.000 kn

- kn
- kn
- kn

_____________
Ukupno: 50.000 kn

- kn
1.880.000 kn

10.000 kn
- kn

20.000 kn
5.000 kn
5.000 kn

- kn
300.000 kn
900.000 kn

rok
post. nabave

2009. god.

2009. god.

2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.

2009. god.
2009. god.

2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.

2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.
2009. god.
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II. donošenja  s  primjenom  od  1. 1. 2009.  godine  i  
objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

Plan  nabave  stupa  na  snagu  danom  posavske  županije".
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR Klasa  :  400-01/07-01/
Urbroj:  2178/17-01-08-

Klasa  :  400-01/07-01/12 Davor, 15. prosinca 2008.
Urbroj:  2178/17-01-08-09
Davor, 15. prosinca 2008. Predsjednik

Općinskog  vijeća
Predsjednik Alojz  Jakirčević, v.r.

Općinskog  vijeća
Alojz  Jakirčević, v.r.

50.

49.

Na  temelju  članka  23.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  
općine  Davor  na  svojoj  26.  sjednici  održanoj  15.  
prosinca  2008.  godine,  donosi

ODLUKU

o  izdvajanju  1%  sredstava  izvornog  prihoda
Proračuna  općine  Davor  u  2009.  godini

Članak  1.

Općina  Davor  izdvojit  će  1%  sredstava  
izvornog  prihoda  Proračuna  općine  Davor  u  tijeku  
2009.  godine  za  sufinanciranje  Programa  rada  i  
aktivnosti  Hrvatskog  Crvenog  križa  Nova  
Gradiška  u  2009.  godini,  u  skladu  sa  Zakonom  o  
Hrvatskom  Crvenom  križu  ("NN"  broj  92/01.).

Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

Na  temelju  članka  7. stavak  1.  i  2. Zakona  
o  socijalnoj  skrbi  («Narodne  novine» broj  73/97,  
27/01  i  59/01)  i  članka  15.  stavak 1. točka  11.  
Statuta  općine  Davor  («Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije» broj  11/01 i 11/05)  Općinsko  
vijeće  općine  Davor  na  svojoj  26.  sjednici  
održanoj  15.  prosinca  2008. godine,  donijelo  je  

P R O G R A M

 za  ostvarivanje  socijalne  skrbi  na  području
općine  Davor  u  2009. godini

I      UVODNE  NAPOMENE

Socijalnom  skrbi  osigurava  se  i  ostvaruje  
pomoć za  podmirenje  osnovnih  životnih  potreba  
socijalno  ugroženim,  nemoćnim  i  drugim  osobama  
koje  one  same  ili  uz  pomoć članova  obitelji  ne  
mogu  zadovoljiti   zbog  nepovoljnih  osobnih,  
gospodarskih,  socijalnih   i  drugih  okolnosti.  Takve  
su  osobe  u  stanju  socijalne  potrebe  i  mogu  biti  
korisnici  socijalne  skrbi.

Cilj  Programa  socijalne  skrbi  jest  
sagledavanje  potreba,  vrsta  i  oblika  pomoći  
osobama  u   stanju  socijalne  potrebe  na  području   
općine   Davor,  kako  bi  se  kroz  Proračun  osigurala  
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potrebna  sredstva  i  odredili  korisnici  i  prava  po  4.   Pokloni  djeci  za  Sv. Nikolu                                 
osnovi socijalne  skrbi.  -    12.000,00 kuna

5.     Sufinanciranje  komunalne  naknade  za
      socijalno  ugrožene  osobe

II      OSNOVNI  PODACI  O  POSTOJEĆEM  -    10.000,00 kuna
STANJU U  OPĆINI  DAVOR 6.     Sufinanciranje  u  organizaciji

 dobrosusjedskih   pomoći  starim  i  bolesnim 
Prema   podacima  popisa  stanovništva  iz   i  invalidima               

2001. godine  u  općini  Davor  živi  3.255  stanovnika  -   10.000,00 kuna
u  901  domaćinstvu. 7.     Pomoć kod  elementarnih  nepogoda  i

Veći  broj,  posebno  samačkih  domaćinstava     drugih  nevolja
je  starije  životne  dobi,  a  što  u  pravilu  znači  i  -    20.000,00 kuna
stanovništvo  s  razmjerno  niskim  primanjima  8.     Sufinanciranje  stanarine  i  elektr. energije
(prihodima).         socijalno  ugroženim  osobama  prema  

Manji  broj  radno  aktivnog  stanovništva  Zakonu  o  socijalnoj  skrbi
zaposleno  je  u  poduzećima  koje  su  tijekom        -      2.000,00 kuna
Domovinskog  rata  pretrpjela  znatna  oštećenja,  a  9.    Porodiljna  naknada  za  novorođenčad                  
dio    ih  je  ostao  i  bez  zaposlenja.  -    40.000,00 kuna

Dio  nezaposlenih  evidentiranih  na  Zavodu  10.  Stipendije  studentima                                            
za  zapošljavanje,  a  znatan  broj  nezaposlenih   -    45.000,00 kuna
osoba  putem  Centra  za  socijalnu  skrb  u  Novoj  UKUPNO :  329.780,00 kuna
Gradiški  ostvaruje  pojedine  oblike  pomoći.

IV ZAKLJUČNE NAPOMENE:

III       PROGRAM  SOCIJALNE  SKRBI Pojedinačna  prava  iz  ovog  Programa  
osiguravat  će  se  isključivo  osobama  koje   imaju  

Programom  socijalne  skrbi  na  području  prebivalište  na  području  općine  Davor.
općine  Davor  u  2009. godini  nastavit  će  se  s  Posebnim  Pravilnikom  kojeg  će  donijeti  
pružanjem  pomoći  najugroženijim  građanima  Općinsko  poglavarstvo  općine  Davor  bit  će  
općine  Davor,  te  dodjelom  financijske  potpore  utvrđena   mjerila  i  uvjeti  za  ostvarivanje  prava  na  
ustanovama  i  socijalno-humanitarnim  udrugama,  pomoć podmirenja  troškova  stanovanja,  
kojim  će  se  pokušati  ublažiti  posljedice  težeg   sufinanciranja  troškova  komunalne  naknade  i  
socijalno-gospodarskog  stanja  pojedinih  kategorija  oslobađanja  i  pomoć u  slučaju  nepogode  i  nevolje.
stanovništva.   Ovaj  Program  provodit  će  se  sukladno  

Ukupna  izdvajanja  iz  Proračuna  općine  ostvarivanju    sredstava  koja  će  se  realizirati  u  
Davor  u  2009. godini  za  mjere  socijalne  skrbi  Proračunu  općine  Davor.
iznose  329.780,00  kuna.

 OPĆINSKO  VIJEĆE
Programom  se  utvrđuju  slijedeći  oblici   OPĆINE  DAVOR

socijalne  skrbi  :
1.     Sufinanciranje  prijevoza  učenika  srednjih  Klasa:400-01/08-01/12

škola  na  području  B-P  županije                  U   r  b  r o  j ;   2  1 78/17-01-08-08
 -  110.780,00  kuna Davor, 15. prosinca 2008.
2.     Sufinanciranje  i  potpora  humanitarnim
    o r g a n i z a c i j a m a   i    u d r u g a m a   PREDSJEDNIK

-    10.000,00 kuna  OPĆINSKOG  VIJEĆA :
3.     Sufinanciranje  ogrijeva  socijalno   Alojz  Jakirčević, v.r.

ugroženim kategorijama                                                           
 -    70.000,00 kuna
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51. Članak  1.

Ovim  programom  određuje  se  izgradnja  
Na  temelju  članka  30.  stavak  4.  Zakona  o  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na 

komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  broj  području  općine  Davor  za  period  2009.-2011.  
26/03-pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04.)  i  članka  godine,  opis  poslova  s  procjenom  troškova  
23.  Statuta  općine  Davor  ("Službeni  vjesnik  gradnje  objekata,  te  iskazuju  financijska  sredstva  
Brodsko-posavske  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  potrebna  za  ostvarenje  Programa  s  naznakom  
Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  26.  izvora  financiranja.
sjednici  održanoj  15.  prosinca  2008.  godine,  
donijelo  je Članak  2.

PROGRAM
U  periodu  2009.-2011.  godine  izgradnja  

gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  
infrastrukture  za  2009.-2011.  godinu obuhvaća:

Djelatnost

1.  Izgradnja  nerazvrstanih cesta u  
općini Davor
(Ukupna vrijednost: 5.546.036,75 kn)

2. Izgradnja kanalizacijske mreže 
naselja Orubica

3.  Izrada Proje. proč. otpd. voda naselja
Davor i izgradnja
(Ukupna vrijednost 4.500.000,00 kn)

4.  Izgradnja dječjeg vrtića

5.  Odlagalište komunalnog otpada
"Baćanska" Davor
(Ukupna vrijednost 33.130.416,88 kn)

6.  Zona male privrede - Program razvoja 
Poslovne zone općine Davor

7.  Ekološko-tehnološka zona "Davor"
(Ukupna vrijednost 1.200.0000,00 kn)

7.  Spomen  galerija  Kerdić

8.  Uređenje centra  Davor

9.  Dogradnja  zgrade  Spremice

Izvor financiranja u kn.

Minst. reg. razv.  7.000.000,00
Fond za reg. razvoj  1.500.000,00

Općina Davor  3.360.000,00
BPŽ  3.360.000,00

Općina Davor  300.000,00
BPŽ  300.000,00
FRR  300.000,00

Hrvatske vode  700.000,00

Hrv. vode (80%)  2.080.000,00
Opć. Davor (10%)  260.000,00

BPŽ  (10%)  260.000,00

Min. reg. razvoja  2.200.000,00
Općina Davor (10%)  800.000,00

BPŽ

Fond za zaštitu okol. 
(70%)  12.600.000,00

Komunalac (30%) 5.400.000,00

Minist. gosp. (67%) 1.000.000
Općina Davor i BPŽ (33%)  500.000,00

Općina Davor (70%) 490.000,00
BPŽ (30%)  210.000,00

Min. kulture (80%) 1.840.000,00
Općina Davor (10%)  230.000,00

BPŽ  (10%)  230.000,00

Min. reg. razv. (80%) 1.200.000,00
Općina Davor (20%) 300.000,00

Općina Davor  750.000,00

Procjena
troškova

11.860.000,00 kn

1.600.000,00 kn

2.600.000,00 kn

3.000.000,00 kn

18.000.000,00 kn

1.500.000,00 kn

700.000,00 kn

2.300.000,00 kn

1.500.000,00 kn

750.000,00 kn

Članak  3.

Vlastita sredstva predviđena za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009.-
2011. godini iz članka 2. ovog Programa bit će osigurana u Proračunu općine Davor.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVORKlasa : 400-04/08-01/12

Urbroj:2178/17-01-02-08-05
Davor, 15. prosinca 2008.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Alojz Jakirčević, v.r.
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52. Također  se  očekuje  i  planira  otvaranje  
Spomen  galerije  Kerdić  koja  bi  bila  ujedno  i  
centar  medaljarstva  u  Hrvatskoj,  a  uz  potporu  

Na  temelju  članka  4.  stavak  4.  Zakona  o  Ministarstva  kulture  RH.
financiranju  javnih  potreba  u  kulturi  ("Narodne  Za  ostale  aktivnosti  i  održavanje  objekata  
novine"  27/93.)  i  članka  23.  Statuta  općine  Davor  u  kulturi  općina  Davor  predvidjela  je  iznos  od  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  87.000,00 kuna.
broj  11/01  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  općine  
Davor  na s vojoj  26.  sjednici  održanoj  15.  prosinca  
2008.  godine,  donijelo  je Manifestacije  u  kulturi

PROGRAM Članak  4.

javnih  potreba  u  kulturi  na  području  općine  Očuvanje  narodnih  običaja  i  kulturne  
Davor  u  2009.  godini baštine  na  području  općine  Davor  imaju  dva  

kutlurno-umjetnička  društva  koja  aktivno  djeluju  
na  području  općine.  U  2009.  godini  u  Proračunu  

Članak  1. općine  Davor  izdvojeno  je  16.000,00 kuna  
društvima  koja  će  biti  raspodijeljena  prema  

Javne  potrebe  u  kulturi  općine  Davor  za  potrebama  i  aktivnostima  društava.
koje  s e  sredstva  osiguravaju  u  Proračunu  općine  i  Od  manifestacija  u  kulturi  izdvajamo:  
u  ostalim  proračunima,  potrebe  su  koje  utvrđuje  Ribarske  večeri  u  naselju  Davorm  te  Kolo  na  dva  
Zakon,  kao i  one  kulturne  djelatnosti  i  štuka  u  Orubici,  Davorije  u  Davoru,  Pokladna  
manifestacije  koje  su  u  interesu  općine  Davor. povorka,  te  Božićni  koncert  u  Davoru.

Općina  Davor  je  jedan  od  glavnih  
pokrovitelja  navedenih  manifestacija,  a  posebno  

Članak  2. izdvaja  sredstva  za  športske  klubove  koji  
sudjeluju  u  manifestaciji  Davorija.

Sredstva  za  ostvarenje  Programa  javnih  Za  vjerske  zajednice  planira  se  iznos  od  
potreba  u  kulturi  planirana  su  u  ukupnom  iznosu  20.000,00 kuna.
od  1.056.000,00 kuna  i  obuhvaća  sljedeća  
programska  područja:

Nabavka  knjiga  za  općinsku  knjižnicu
- kultura  i  zaštita  objekata  kulturne  baštine
- manifestacije  u  kulturi Članak  5.
- nabavka  knjiga  za  knjižnicu

Općina  Davor  osigurala  je  u  Proračunu  za  
2009.  godinu  10.000,00 kuna  za  nabavku  knjiga  

Kultura  i  zaštita  kulturne  baštine za  općinsku  knjižnicu.

Članak  3.
Članak  6.

U  kulturi  i  zaštiti  kulturne  baštine  općina  
Davor  je  u  2009.  godini  predvidjela  radove  na  Provođenje  ovog  Programa  u  nadležnosti  
dovršenju  uređenja  objekta  kuće  Kerdić  u  Davoru,  je  Poglavarstva  općine  Davor,  koje  je  dužno  
a  koja  će  biti  Spomen  galerija,  te  nabavku  Općinskom  vijeću  podnijeti  izvješće  o  izvršenju  
opreme  za  uređenje  Spomen  galerije  Kerdić  u  ovog  Programa  do  polovine  2010.  godine.
Davoru  u  ukupnom  iznosu  od  925.000,00 kn,  a  
temeljem  Izvedbenog  projekta  izrađenog  od  strane  
ovlaštenog  arhitekta.
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Članak  7.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije",  a  primjenjuje s e  od  
1. 1. 2009.  godine.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE D AVOR

Klasa  :  400-01/08-01/12
Urbroj:  2178/17-01-02-08-06
Davor,  15.  prosinca  2008.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Alojz  Jakirčević, v.r.

PROGRAM

održavanja  komunalne  infrastrukture  
za  2009.  godinu

Članak  1.

Ovim  Programom  određuje  se  održavanje  
komunalne  infrastrukture  na  području  općine  
Davor  za  2009.  godinu  za  komunalne  djelanosti:

- održavanje  kanalizacijske  mreže  naselja  
Davor,

- odvodnja atmosferskih  voda,
- održavanje  nerazvrstanih  cesta,
- održavanje  čistoće-održavanje  i  čišćenje  

javnih površina,
- javna  rasvjeta,
- održavanje  groblja.

Programom  se  utvrđuje  opseg  poslova  
53. održavanja,  procjenjuju  pojedini  troškovi  po  

djelatnostima,  iskazuju  financijska  sredstva  
potrebna  za  ostvarenje  Programa  s  naznakom  

Na  temelju  članka  28.  stavak  1.  Zakona  o  izvora  financiranja.
komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne n ovine"  broj  
26/03-pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04.)  i  članka  
23.  Statuta  općine  Davor  ("Službeni  vjesnik  Članak  2.
Brosko-posavske  županije"  broj  11/01.  i  11/05),  
Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  26.  U  2009.  godini  održavanje  komunalne  
sjednici  održanoj  15.  prosinca  2008.  godine,  infastrukture  iz  članka  1.  ovog  Programa  
donijelo  je obuhvaća:
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Članak  3. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

Sredstva  za  izvršenje  ovog  Programa  
osigurat  će  se  iz  sljedećih  sredstava: OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR
- komunalne  naknade
- iz  koncesijske naknade
- iz  Proračuna  općine  Davor Klasa  :  400-01/08-01/12
- iz  drugih  izvora  po  posebnim propisima Urbroj:  2178/17-01-02-08-07
- prihodi  od  zakupa  poljoprivrednog  Davor,  15.  prosinca  2008.

zemljišta
- i  ostalih  raspoloživih  sredstava  prihoda  Predsjednik

poslovanja. Općinskog  vijeća
Alojz  Jakirčević, v.r.

Članak  4.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  

Djelatnost

1.  Održavanje  kanalizacijske  mreže
naselja  Davor

2.  odvodnja  atmosferskih  voda

3.  Održavanje  nerazvrstanih  cesta
i  poljskih  puteva

4.  Održavanje  čistoće-održavanje
i  čišćenje  javnih  površina

5.  Javna  rasvjeta

6.  Održavanje  groblja

UKUPNO:                                                                    774.000,00

Procjena
troškova

150.000,00

50.000,00

354.000,00

30.000,00

150.000,00

40.00,00

Izvori  financiranja  u  kn

Komunalna  naknada  150.000,0

Komunalna  naknada  50.000,0

Komunalna  naknada,  354.000,0
naknada  za  prekomjer.
korištenje  cesta
Prihodi  od  zakupa
poljop.  zemljišta

Koncesija  30.000,00

Koncesija, komn.  150.000,00
naknada,  komunalni
doprinos

Komunalna  naknada  40.000,0
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54. iznosi  168.660,00 kuna
Također  se  očekuje  i  planira  otvaranje  

Spomen  galerije  Kerdić  koja  bi  bila  ujedno  i  
Na  temelju  članka  4.  stavak  4.  Zakona  o  centar  medaljarstva  u  Hrvatskoj,  a  uz  potporu  

financiranju  javnih  potreba  u  kulturi  ("Narodne  Ministarstva  kulture RH.
novine"  27/93.)  i  članka  23.  Statuta  općine  Davor  Za  ostale  aktivnosti  i  održavanje objekata  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  u  kulturi  općina  Davor  predvidjela  je  iznos  od  
broj  11/01,  11/05),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  176.000,00 kuna.
na  svojoj  26.  sjednici  održanoj  15.  prosinca  2008.  
godine,  donijelo  je

Manifestacije  u  kulturi
IZMJENE  I  DOPUNA

Članak  4.
Programa  javnih  potreba  u  kulturi  na  

području  općine  Davor  za  2008.  godinu Očuvanje  narodnih  običaja  i  kultrne  
baštine  na  području  općine  Davor  imaju  dva  
Kulturno-umjetnička  društva  koja  aktivno  djeluju  

Članak  1. na  području  općine.  U  2008.  godini  u  Proračunu  
općine  Davor  izvodjeno  je  14.000,00 kuna  

Javne  potrebe  u  kulturi  općine  Davor  za  društvima  koja  će  biti  raspodjijeljena  prema  
koje s e  sredstva  osiguravaju  u  Proračunu  općine  i  potrebama  i  aktivnostima  društava.
u  ostalim  proračunima,  potrebe  su  koje  utvrđuje  Od  manifestacija  u  kulturi  imamo:  
zakon,  kao  i  one  kulturne  djelatnosti  i  Ribarske  večeri  u  naselju  Davor,  te  Kolo  na  dva  
manifestacije  koje  su  u  interesu  općine  Davor. štuka  u  Orubici,  Davorije  u  Davoru  Pokladna  

povorka,  te  Božićni  koncert   u  Davoru.
Općina  Davor  je  jedan  od  glavnih  

Članak  2. pokrovitelja  navedenih  manifestacija,  a  posebno  
izdvaja  sredstva  za  športske  klubove  koji  

Sredstva  za  ostvarenje  Programa  javnih  sudjeluju  u  manifestaciji  Davorija.
potreba  u  kulturi  planirana  su  u  ukupnom  iznosu  Također  se  planira  izdvajanje  vjerskim  
od  553.660,00 kuna  i  obuhvaća  slijedeća  zajednicama  u  iznosu  od  40.000,00 kuna.
programska  područja:

- kultura  i  zaštitna  objekata  kulturne  baštine Nabavka  knjiga  za  općinsku  knjižnicu
- manifestacije  u  kulturi
- nabavka  knjiga  za  knjižnicu Članak  5.

Općina  Davor  osgurala  je  u  Proračunu  za  
Kultura  i  zaštita  kulturne  baštine 2008.  godinu  5.000,00 kuna  za  nabavku  knjiga  za  

općinsku  knjižnicu.
Članak  3.

U  kulturi  i  zaštiti  objekata  kulturne  Člnak  6.
baštine  općina  Davor  je  u  2008.  godini  
predvidjela  radove  na  dovršenju  uređenja  objekta  Provođenje  ovog  Programa  u  nadležnosti  
kuće  Kerdić  u  Davoru,  a  koja  će  biti  Spomen  je  Poglavarstva  općine  Davor,  koje  je  dužno  
galerija,  te  nabavku  opreme  za  uređenje  Spomen  Općinskom  vijeću  podnijeti  izvješće  o  izvršenju  
galerije  Kerdić  u  Davoru  u  iznosu  od  150.000,00 ovog  Programa  do  polovine  2009.  godine.
kuna,  a  temeljem  Idejnog  i  Izvedbenog  projekta  
izrađenog  od  strane  ovlaštenog  arhitekta  koji  
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Članak  7.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije",  a  primjenjuje  se  od  
1. 1. 2008.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  400-01/07-01/14
Urbroj:  2178/17-01-07-08-07
Davor,  15.  prosinca  2008.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Alojz  Jakirčević, v.r.

55.

Cilj  Programa  socijalne  skrbi  jest  
sagledavanje  potreba,  vrsta  i  oblika  pomoći  
osobama  u   stanju  socijalne  potrebe  na  području   
općine   Davor,  kako  bi  se  kroz  Proračun  osigurala  
potrebna  sredstva  i  odredili  korisnici  i  prava  po  
osnovi socijalne  skrbi.

II      OSNOVNI  PODACI  O  POSTOJEĆEM  
STANJU  U  OPĆINI  DAVOR

Prema   podacima  popisa  stanovništva  iz  
2001. godine  u  općini  Davor  živi  3.255  stanovnika  
u  901  domaćinstvu.

Veći  broj,  posebno  samačkih  domaćinstava  
je  starije  životne  dobi,  a  što  u  pravilu  znači  i  
stanovništvo  s  razmjerno  niskim  primanjima  
(prihodima).

Manji  broj  radno  aktivnog  stanovništva  
zaposleno  je  u  poduzećima  koje  su  tijekom  
Domovinskog  rata  pretrpjela  znatna  oštećenja,  a  
dio    ih  je  ostao  i  bez  zaposlenja.

Dio  nezaposlenih  evidentiranih  na  Zavodu  
za  zapošljavanje,  a  znatan  broj  nezaposlenih  
osoba  putem  Centra  za  socijalnu  skrb  u  Novoj  
Gradiški  ostvaruje  pojedine  oblike  pomoći.

Na  temelju  članka  7. stavak  1.  i  2. Zakona  
o  socijalnoj  skrbi  («Narodne  novine» broj  73/97,  
27/01  i  59/01)  i  članka  15.  stavak 1. točka  11.  III       PROGRAM  SOCIJALNE  SKRBI
Statuta  općine  Davor  («Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije» broj  11/01 i 11/05)  Općinsko  Programom  socijalne  skrbi  na  području  
vijeće  općine  Davor  na  svojoj  26.  sjednici  općine  Davor  u  2008. godini  nastavit  će  se  s  
održanoj  15.  prosinca  2008. godine,  donijelo  je  pružanjem  pomoći  najugroženijim  građanima  

općine  Davor,  te  dodjelom  financijske  potpore  
IZMJENE  I  DOPUNE ustanovama  i  socijalno-humanitarnim  udrugama,  

kojim  će  se  pokušati  ublažiti  posljedice  težeg   
Programa  za  ostvarivanje  socijalne  skrbi  na  socijalno-gospodarskog  stanja  pojedinih  kategorija  

području  općine  Davor  u  2008. godini stanovništva.

Ukupna  izdvajanja  iz  Proračuna  općine  
I      UVODNE  NAPOMENE Davor  u  2008. godini  za  mjere  socijalne  skrbi  

iznose  374.000,00  kuna.
Socijalnom  skrbi  osigurava  se  i  ostvaruje  

pomoć za  podmirenje  osnovnih  životnih  potreba  Programom  se  utvrđuju  sljedeći  oblici  
socijalno  ugroženim,  nemoćnim  i  drugim  osobama  socijalne  skrbi  :
koje  one  same  ili  uz  pomoć članova  obitelji  ne  
mogu  zadovoljiti   zbog  nepovoljnih  osobnih,  1.     Sufinanciranje  prijevoza  učenika  srednjih  
gospodarskih,  socijalnih   i  drugih  okolnosti.  Takve  škola na  području  B-P  Županije
su  osobe  u  stanju  socijalne  potrebe  i  mogu  biti  - 165.600,00 kuna
korisnici  socijalne  skrbi. 2.     Sufinanciranje  i  potpora  humanitarnim       
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organizacijama  i   udrugama Klasa:400-01/08-01/14
-  14.000,00 kuna        Urbroj; 2178/17-01-08-09

3.     Sufinanciranje  ogrijeva  socijalno  Davor, 15. prosinca 2008.
ugroženim kategorijama
-  68.400,00 kuna

4.     Pokloni  djeci  za  Sv. Nikolu     
-  12.000,00 kuna                             

5.     Sufinanciranje  komunalne  naknade  za 
socijalno  ugrožene  osobe
-  10.000,00 kuna

6.     S u f i n a n c i r a n j e   u   o rg a n i z a c i j i   
dobrosusjedskih pomoći  starim  i  bolesnim  
i  invalidima             
-  10.000,00 kuna  56.

7.     Pomoć kod  elementarnih  nepogoda  i   
drugih  nevolja
-  22.000,00 kuna Na  temelju  članka  54.  Zakona  o  

8.     Sufinanciranje  stanarine  i  elektr. energije     p o  lj oprivrednom  zemljištu  ("Narodne  novine"  br.  
socijalno  ugroženim  osobama  prema  66/01),  Zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  
Zakonu o  socijalnoj  skrbi o  poljoprivrednom  zemljištu  (

¸ -  2.000,00 kuna
9.    Porodiljna  naknada  za  novorođenčad                   
¸ -  40.000,00 kuna
10.  Stipendije  studentima      

-  30.000,00 kuna                                       

UKUPNO :  374.000,00 kuna

IV ZAKLJUČNE NAPOMENE:

Pojedinačna  prava  iz  ovog  Programa  
osiguravat  će  se  isključivo  osobama  koje   imaju  
prebivalište  na  području  općine  Davor.

Posebnim  Pravilnikom  kojeg  će  donijeti  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Davor  bit  će  
utvrđena   mjerila  i  uvjeti  za  ostvarivanje  prava  na  
pomoć podmirenja  troškova  stanovanja,  
sufinanciranja  troškova  komunalne  naknade  i  
oslobađanja  i  pomoć u  slučaju  nepogode  i  nevolje.
  Ovaj  Program  provodit  će  se  sukladno  
ostvarivanju    sredstava  koja  će  se  realizirati  u  
Proračunu  općine  Davor.

 OPĆINSKO  VIJEĆE
 OPĆINE  DAVOR

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Alojz  Jakirčević, v.r.

"Narodne  novine"  
48/05., 90/05)  i  članka  23.  Statuta  općine  Davor  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  
broj  11/01,  11/05),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  
na  svojoj  25.  sjednici  održanoj  27.  listopada  2008.  
godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  II  izmjenama  i  dopunama  Programa  
raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  
vlasništvu  Republike  Hrvatske  na  području  

općine  Davor

I

Općinsko  vijeće  općine  Davor  prihvaća  da  
se  ide  u  izmjenu  Programa  raspolaganja  
poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  Republike  
Hrvatske  na  području  općine  Davor.

II

U  članku  5.  Programa  površina  određena  
za  zakup  u  iznosu  od  585 ha  59 a 38m2,  mijenja  
se  i  umanjuje  za  iznos  od  26 ha 26 a 19m2  koji  se  
određuje  za  koncesiju,  te  se  određuje  novi  iznos  
od  559 ha 33 a 19m2.
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III Čestice  određene  za  ostalo - posebne  namjene

U  članku  7.  Programa  površine  za  Davor  p.l.  1  18,4234
koncesiju  poljoprivrednog  zemljišta  u  iznosu  od  Orubica  p.l.  1  0,00
240 ha 04 a 58m2  mijenja  se  i  povećava  za  iznos  Ukupno:  18,4234
od  26 ha 26 a 19m2,  koje  se  iz  zakupa  određuje  za  
koncesiju,  tako  da  sada  površina  za  koncesiju  Sveukupna  površina:  1.397,7676
poljoprivrednog  zemljišta  u  državnom  vlasništvu  
iznosi  266 ha 30 a 77 m2.

IV
Popis  čestica  koja  se  iz  zakupa  određuje  za  
koncesiju: Članak  10.  mijenja  se  i  glasi:

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  nakon  
-  k.o.  Davor,  k.č. br. 63,  Donje  Mekote,  pribavljanja  suglasnosti  Ministarstva  poljoprivrede,  
Oranica  7,  površine  26,2619 ha šumarstva  i  vodnog  gospodarstva  i  objavit  će  se  u  
Ukupno: 26,2619 ha "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Sukladno  gore  navedenim  izmjenama  i  OPĆINSKO  VIJEĆE
dopunama  Općinsko  vijeće  općine  Davor  prihvaća  OPĆINE  DAVOR
izmijenjeni  Program  raspolaganja  poljoprivrednim  
zemljištem  u  vlasništvu  države  na  području  općine  Klasa  :  945-01/08-01/11
Davor  prema s vrsi,  katastarskim  općinama  i  Urbroj:  2178/17-01-02-08-01
površinama  kako  slijedi: Davor,  27.  listopada  2008.

Čestice  određene  za  koncesiju: Predsjednik
Općinskog  vijeća

Davor  p.l.  216,7093 Alojz  Jakirčević, v.r.
Orubica  p.l.  1  49,5984
Ukupno:  266, 3077

Čestice  određene  za  povrat
57.

Davor  0,00
Orubica  0,00
Ukupno:  0,00 Na  temelju  članka  32.  stavak  1.  Pravilnika  

o  knjigovodstvu  

Čestice  određene  za  prodaju

Davor  p.l.  3  230,9259
Orubica  p.l.  322,7787
Ukupno:  553,7046

Čestice  određene  za  zakup

Davor  p.l.  4  266,0269
Orubica  p.l.  4  293,3050
Ukupno:  559,3319

i  računskom  planu  neprofitnih  
organizacija  («Narodne  novine» br. 20/94),  i  članka  
38. Statuta  općine  Davor  («Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije» broj 11/01. i  11/05.),   
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  32. sjednici  
održanoj  15. prosinca  2008. godine,  donosi

O D L U K U
o  popisu  i  osnivanju  Povjerenstva  za

popis  sredstava  u  općini  Davor

1.   Sa  stanjem  31.12.2008. godine  treba  
obaviti  redoviti  popis  sredstava  i  to :
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- nematerijalne  imovine - prijedlog  za  rashod  dugotrajne  imovine  i  
- materijalne  imovine zaliha
- zaliha - prijedlog   za  otpis  potraživanja  i  sl.
- novca  na  računima  i  blagajni
- potraživanja  i  obaveza      

7.    Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  «Službenom  

2.    Organizacijom  popisa  upravlja  vjesniku  Brodsko-posavske  županije».
računopolagatelj.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  DAVOR

3.    Za  obavljanje  popisa  osniva  se  
Povjerenstvo  za  popis  nematerijalne  i  Klasa: 401-01/08-01/17
materijalne  imovine  i  zaliha,  Urbroj:  2178/17-01-08-01
potraživanja,  obaveza,  novca  na  Davor, 15. prosinca  2008.
računima  i  u  blagajni  u  sastavu :
1.  Ivica  Marjanović                     -  Predsjednik
predsjednik  Povjerenstva Općinskog  poglavarstva
2.  Ljiljana  Dević                         -  član  Đuro  Anđelković, v.r.
Povjerenstva
3.  Zdenko  Matošević                  -  član  
Povjerenstva

           4.   Željko  Burazović                    -  zamjenik  
predsjednika  Povjerenstva

           5.   Spomenka  Matošević             -  zamjenik  
člana  Povjerenstva

           6.   Ivan  Pišonić                            -  zamjenik  58.
člana  Povjerenstva

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
4.   Ovlašćuje  se  računopolagatelj  da  svojim  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

pismenim  rješenjem  dopuni  Povjerenstvo  županije"  broj  11/01.  i  11/05)  i  u  skladu  sa  
i  drugim  odgovarajućim  zaposlenima  ako  Zakonom  o  javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  broj  
se  za  to  ukaže  izuzetna  potreba  110/07),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  29.  
(odsutnost  imenovanih  članova  zbog  sjednici  održanoj  21.  srpnja  2008.  godine,  donosi
bolesti  ili  više  sile).

ODLUKU
5.   Svi  poslovi  popisa  moraju  biti  dovršeni  

i  izvješće  o  obavljenom  popisu  mora  o  prihvaćanju  ponude  za  izradu  Idejnog  
biti  izrađeno  i  dostavljeno  projekta  adaptacije  i  dogradnje  Spomen  
naredbodavatelju  do  15. siječnja  2009. galerije  Kerdić  u  Davoru
godine.

Članak  1.
6.   Povjerenstvo  za  popis  u  svom  izvješću  i  

obavljenom  popisu  mora  posebno utvrditi: Za  izradu  Idejnog  projekta  adaptacije  i  
dogradnje  Spomen  galerije  Kerdić  u  Davoru,  na  

- manjkove k.č.br.  3161/ k.o.  Davor,  prihvaća  se  ponuda  br.  
- viškove 08-109  od  18.  srpnja  2008.  godine,  od  
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ponuditelja:  "ARHiNG  23"  iz  Nove  Gradiške,  ODLUKU
Psunjska  10,  ovlašteni  arhitekt  Damir  Kvočić, 
dipl.ing.arh.,  po  cijeni  u  ukupnom  iznosu  od  o  prihvaćanju  ponude  za  izradu  Idejnog  
69.800,00 kuna,  a  u  cijenu  nije  uračunat  PDV. rješenja  postava  Spomen  galerije  Kerdić  u  

Davoru

Članak  2.
Članak  1.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  
potpisivanje  ugovora  za  izradu  Idejnog  projekta  iz  Za  izradu  Idejnog  rješenja  postava  
članka  1.  ove  Odluke  s  izabranim  ponuđačem  u  Spomen  galerije  Kerdić  u  Davoru,  na  k.č.br.  
kojem  će  biti  regulirana  sva  međusobna  prava  i  3161/ k.o.  Davor,  prihvaća  se  ponuda  br.  08-108  
obveze  sukladno  prihvaćenoj  ponudi  br.  08-109  od  18.  srpnja  2008.  godine,  od  ponuditelja:  
od  18. 7. 2008.  godine. "ARHiNG  23"  iz  Nove  Gradiške,  Psunjska  10,  

ovlašteni  arhitekt  Damir  Kvočić, dipl.ing.arh.,  po  
cijeni  u  ukupnom  iznosu  od  69.100,00 kuna,  a  u  

Članak  3. cijenu  nije  uračunat  PDV.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Članak  2.
Brodsko-posavske  županije".

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO potpisivanje  ugovora  za  izradu  Idejnog  projekta  iz  

OPĆINE  DAVOR članka  1.  ove  Odluke  s  izabranim  ponuđačem  u  
kojem  će  biti  regulirana  sva  međusobna  prava  i  

Klasa: 052-01/08-01/19 obveze  sukladno  prihvaćenoj  ponudi  br.  08-108  
Urbroj:  2178/17-01-08-02 od  18. 7. 2008.  godine.
Davor, 21.  srpnja  2008.

Predsjednik Članak  3.
Općinskog  poglavarstva

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

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  DAVOR

Klasa: 052-01/08-01/18
Urbroj:  2178/17-01-08-02

59. Davor, 21.  srpnja  2008.

Predsjednik
Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Općinskog  poglavarstva

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Đuro  Anđelković, v.r.
županije"  broj  11/01.  i  11/05)  i  u  skladu  sa  
Zakonom  o  javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  broj  
110/07),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  29.  
sjednici  održanoj  21.  srpnja  2008.  odine,  donosi
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60. Klasa; 601-01/08-01/1
Urbroj:2178/17-01-08-2
Davor, 21. srpnja  2008.

Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  
Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Predsjednik
županije" broj 11/01 i  11/05)  Poglavarstvo  općine  Općinskog  poglavarstva
Davor  na  svojoj  29. sjednici  održanoj  21. srpnja  Đuro  Anđelković, v.r.
2008. godine,  donijelo  je  

O D L U K U

o  održavanju  predškole -  Male  škole  u
2008/09  godini  u  općini  Davor 61.

Članak  1. Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  
Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

Općina  Davor  osigurat  će  provođenje  županije! broj 11/01 i  11/05)  Poglavarstvo  općine  
programa  predškolskog  odgoja  -  Male  škole  za  Davor  na  svojoj  28. sjednici  održanoj  30.6. 2008. 
školsku  godinu  2008/09 godinu   za  djecu  s  godine,  donijelo  je  
područja  općine  Davor  i  to  jednu  grupu  polaznika  
u  mjestu  Davoru  i  jednu  grupu  polaznika  u  O D L U K U
mjestu  Orubica.

o  isplati  jednokratne  naknade  za  novorođenu  
Nastava  se  provodi  prema  planu  i  djecu  rodiljama  s  područja  općine  Davor

programu  u    suradnji  sa  Centrom  za  predškolski  
odgoj  „Grigor  Vitez“ Nova  Gradiška,   putem  kojeg  
se  provodi  i  izbor  stručne  osobe  za  provođenje  Članak  1.
programa  predškole  Male  škole  na  području  
općine  Davor  u  školskoj   godini  2008/09. Ovom  Odlukom  se  utvrđuje  postupak  

ostvarivanja  prava  na  isplatu  naknade  rodiljama  s  
područja  općine  Davor  i  visina  naknade  za  svako  

     Članak  2. novorođeno  dijete.

Financijska  sredstva  za  plaću  djelatnice   
koja  će  raditi  s  djecom  u  predškoli  - Maloj  školi  Članak  2.
u  2008/09. godini  osigurat  će  se  u  Proračunu  
općine  Davor. Pravo  na  isplatu  jednokratne  naknade  

ostvaruje  se  podnošenjem  zahtjeva  Upravnom  
odjelu  općine  Davor  od  strane  rodilje  koja  ima  

    Članak  3. prebivalište  na  području  općine  Davor.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Zahtjevu  za  isplatu  jednokratne  naknade  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  rodiljama  prilaže:
Brodsko-posavske  županije“.

1. Važeću  osobnu  iskaznicu
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO 2. Uvjerenje  o  prebivalištu

OPĆINE  DAVOR 3. Rodni  list  za  novorođeno  dijete
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Članak  3. Članak  1.

Visina  naknade  za  svako  novorođeno  Za  nabavku,  dostavu  i  postavljanje  
dijete  iznosi  1.000,00 kuna. čeličnih  rešetki  na  izgrađene  kanalice  u  Savskoj  

Sredstva  za  isplatu  osigurana  su  u  ulici  u  Davoru  u  dužini  od  423,00 metra,  prihvaća  
Proračunu  općine  Davor  u  socijalnom  programu  se  ponuda  br.  42/2008.  od  ponuditelja  Promet 
koji  se  donosi  za  svaku  proračunsku  godinu. d.o.o.  Požega,  Industrijska  2,  MB:  3591654,  po  

Isplata  sredstava  vrši  se  u  roku  1  dana  od  cijeni  u  ukupnom  iznosu  od  85.149,90 kuna  s  
dana  podnošenja  zahtjeva. uračunatim  PDV-om.

Članak  4. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Radovi  na  postavljanju  rešetki  na  kanalice  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  u  Savskoj  ulici,  iz  članka  1.  ove  Odluke  vršit  će  
Brodsko-posavske  županije“. se  u  dogovoru  s  izabranim  izvođačem  radova,  

prema  cijeni  iz  prihvaćene  ponude  br.  42/2008.  od  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO 31. 5. 2008.  godine.

OPĆINE  DAVOR

Klasa; 551-01/08-01/1 Članak  3.
Urbroj: 2178/17-01-08-01
Davor, 30. lipnja 2008. god. Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  

potpisivanje  ugovora  za  nabavku  rešetki  i  
Predsjednik izvođenje  radova  iz  članka  1.  ove  Odluke,  s  

Općinskog  poglavarstva izabranim  izvođačem  radova  u  kojem  će  biti  
Đuro  Anđelković, v.r. regulirana  sva  međusobna  prava  i  obveze  uz  

poštivanje  odredbi  ove  Odluke.

Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
62. donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije“.

Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  OPĆINE  DAVOR
županije! broj 11/01 i  11/05)  i  u  skladu  sa  
Zakonom  o  javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  broj  Klasa; 052-01/08-01/11
110/07)  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  27. Urbroj:2178/17-01-08-2
sjednici  održanoj  4. lipnja  2008. godine,  donijelo  je  Davor, 4. lipnja 2008.

O D L U K U Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

o  prihvaćanju  ponude  za  nabavku  rešetki  za  Đuro  Anđelković, v.r.
kanalice  u  Savskoj  ulici  u  Davoru
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63. donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije“.

Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  OPĆINE  DAVOR
županije! broj 11/01 i  11/05)  i  u  skladu  sa  
Zakonom  o  javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  broj  Klasa; 052-01/08-01/13
110/07)  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  27. Urbroj:2178/17-01-08-2
sjednici  održanoj  4. lipnja  2008. godine,  donijelo  Davor, 4. lipnja 2008.
je  

Predsjednik
O D L U K U Općinskog  poglavarstva

Đuro  Anđelković, v.r.
o  prihvaćanju  ponude  za  nabavku  rešetki  za  

kanalice  u  ulici  I. Mažuranića  u  Davoru

Članak  1.

Za  nabavku,  dostavu  i  postavljanje  64.
čeličnih  rešetki  na  izgrađene  kanalice  u  ulici  I. 
Mažuranića  u  Davoru  u  dužini  od  420,00 metara,  
prihvaća  se  ponuda  br.  01/2008.  od  30. 5. 2008.  Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  
godine  od  ponuditelja   Regionalnog  vodovoda  Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Davor d.o.o.,  Vladimira  Nazora  bb,  Davor  po  županije! broj 11/01 i  11/05)  i  u  skladu  sa  
cijeni  u  ukupnom  iznosu  od  85.546,00 kuna  s  Zakonom  o  javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  broj  
uračunatim  PDV-om. 110/07)  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  27. 

sjednici  održanoj  4. lipnja  2008. godine,  donijelo  
Članak  2. je  

Radovi  na  postavljanju  rešetki  na  kanalice  O D L U K U
u  ulici  I. Mažuranića,  iz  članka  1.  ove  Odluke  
vršit  će  se  u  dogovoru  s  izabranim  izvođačem  o  prihvaćanju  ponude  za  nabavku  rešetki  za  
radova,  prema  cijeni  iz  prihvaćene  ponude  br.  kanalice  u  I. Gundulića u  Davoru
01/2008.  od  30. 5. 2008.  godine.

Članak  1.
Članak  3.

Za  nabavku,  dostavu  i  postavljanje  
Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  čeličnih  rešetki  na  izgrađene  kanalice  u  I. 

potpisivanje  ugovora  za  nabavku  rešetki  i  Gundulića  u  Davoru  u  dužini  od  423,00 metra,  
izvođenje  radova  iz  članka  1.  ove  Odluke,  s  prihvaća  se  ponuda  br.  01/2008.  od  ponuditelja  
izabranim  izvođačem  radova  u  kojem  će  biti  Komunalac  Davor d.o.o.,  I. Gundulića 35, Davor,  po  
regulirana  sva  međusobna  prava  i  obveze  uz  cijeni  u  ukupnom  iznosu  od  85.149,90 kuna  s  
poštivanje  odredbi  ove  Odluke. uračunatim  PDV-om.

Članak  2.
Članak  4.

Radovi  na  postavljanju  rešetki  na  kanalice  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  u  I. Gundulića,  iz  članka  1.  ove  Odluke  vršit  će  
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se  u  dogovoru  s  izabranim  izvođačem  radova,  uređenja  Trga  Matije  Antuna  Relkovića  i  
prema  cijeni  iz  prihvaćene  ponude  br.  01/2008.  gradnja  novog  parkirališta  u  naselju  Davor
od  2.6. 2008.  godine.

Članak  1.
Članak  3.

Za  izradu  Projekta  uređenja  Trga  Matije  
Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  Antuna  Relkovića  i  gradnja  novog  parkirališta  u  

potpisivanje  ugovora  za  nabavku  rešetki  i  Davoru  prihvaća  se  ponuda  od  tvrtke  Baza d.o.o.  
izvođenje  radova  iz  članka  1.  ove  Odluke,  s  za  građenje,  projektiranje  i  nadzor,  Sibinj,  Ulica  
izabranim  izvođačem  radova  u  kojem  će  biti  108.  brigade  43,  od  2. 4. 2008.  godine,  po  
regulirana  sva  međusobna  prava  i  obveze  uz  ukupnoj  cijeni  od  79.910,00 kuna  s  uračunatim  
poštivanje  odredbi  ove  Odluke. PDV-om.

Članak  4. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Ovlašćuje  se  načelnik  za  potpisivanje  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  ugovora  za  izradu  projektne  dokumentacije  
Brodsko-posavske  županije“. navedene  u  članku  1.  ove  Odluke,  u  skladu  s  

prihvaćenom  Ponudom  od  2. 4. 2008.  godine.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

OPĆINE  DAVOR
Članak  3.

Klasa; 052-01/08-01/14
Urbroj:2178/17-01-08-2 Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Davor, 4. lipnja 2008. donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije“.
Predsjednik

Općinskog  poglavarstva OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Đuro  Anđelković, v.r. OPĆINE  DAVOR

Klasa; 052-01/08-01/11
Urbroj:2178/17-01-08-02
Davor, 4. lipnja 2008.

65. Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

Đuro  Anđelković, v.r.
Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  

Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije! broj 11/01 i  11/05) a  u  skladu  sa  
Zakonom  o  javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  broj  
110/07)  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  27. 
sjednici  održanoj  4. lipnja  2008. godine,  donijelo  
je  

O D L U K U

o  prihvaćanju  ponude  za  izradu  Projekta  
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66.   Članak 3.

        Tržnice  mogu  poslovati  ponedjeljkom  i  
subotom  u  vremenu  od  7,00 sati  do  21,00 sat.

Na  temelju  članka  58.  i  članka  60. Zakona  
o  trgovini  («Narodne  novine» , br. 87/08. i  116/08.)  
i  članka  38. Statuta  općine  Davor («Službeni    Članak  4.
vjesnik  Brodsko-posavske  županije» br.11/01. i  
11/05.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  32.        Iznimno  od  odredbi  iz  članka  2  ove  Odluke  
sjednici  održanoj  15. prosinca  2008. godine,  donosi od  0,00  do  24,00  sata  mogu  raditi :  benzinske  

postaje  i  prodavaonice  na  malo  unutar  zatvorenog  
O D L U K U dijela  benzinskih  postaja.

o  radnom  vremenu  prodavaonica  i  drugih
oblika  trgovine  na  malo  Članak 5.

        Za  mjesne  sajmove,  izložbe  i  druge  
Članak 1. povremene  načine  obavljanja  trgovine  shodno  se  

primjenjuje  odredba  članka  2. Odluke.
       Ovom  se  Odlukom   propisuje  radno  
vrijeme  i  raspored  dnevnog  i  tjednog  radnog  
vremena  prodavaonica  i  drugih  oblika  trgovine  na   Članak 6.
malo  ( u  daljnjem  tekstu:  prodavaonice),  radnim  
danom,  nedjeljom,  državnim  blagdanom  i          Radno  vrijeme  prodavaonica  trgovac  određuje  
neradnim  danom  na  području  općine  Davor. samostalno  sukladno  ovoj  Odluci.

Članak 2.  Članak  7.

       Prodavaonice  mogu  od  ponedjeljka  do     Nadzor  nad  primjenom  ove  Odluke  
subote  započeti  s  radom  najranije  u  7,00 sati,  a  obavlja  Državni  inspektorat.
završiti  s  radom  najkasnije  u  21,00 sat.
       Prodavaonice  nedjeljom  i  u  dane  državnih  
blagdana  ne  rade.  Članak  8.
       
       Nedjeljom  tijekom  cijele  godine  mogu    Sve  prodavaonice  dužne  su  uskladiti  svoje  
raditi: poslovanje  s  odredbama  ove  Odluke  do  31. 12. 
- štandovi  i  klupe  izvan  tržnice  na  malo  za  2008. godine.

prodaju  cvijeća  i  svijeća,
- kiosci  za  prodaju  tiska,  cvijeća  i   svijeća
- specijalizirane  prodavaonice  za  prodaju   Članak  9.

kruha  i  pekarskih  proizvoda,  tiska  i  
cvijeća   Danom  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  

- specijalizirana  prodavaonica  suvenira  na  prestaje  važiti  Odluka  o  radnom  vremenu  
način  da  mogu  započeti  s  radom  prodavaonica  i  drugih  oblika  trgovine  na  malo  
najranije  u  7,00 sati  i  završiti  s  radom  Klasa:330-03/01-01/1,  Urbroj:2178/17-01-01/1  od  
najkasnije  u  14,00 sati. 15. studenog  2001. godine.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  1. siječnja  
2009. godine   i  objavit  će  se  u  «Službenom  

 vjesniku  Brodsko-posavske  županije».
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OPĆINSKO  POGLAVARSTVO priloženog  troškovnika  za  navedene  radove.
  OPĆINE  DAVOR

Klasa:330-03/08-01/1  Članak  3.
Urbroj:2178/17-01-0/1
Davor,15. prosinca 2008. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

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

Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

Đuro  Anđelković, v.r. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
 OPĆINE  DAVOR

Klasa: 402-01/08-01/32
Urbroj: 2178/17-01-08-01
Davor, 10. studenoga  2008.

67. Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

Đuro  Anđelković, v.r.
Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  

Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije“ broj 11/01. i  11/05.),  a  u  skladu  sa  
Zakonom  o  javnoj  nabavi  („Narodne  novine“ broj 
110/07),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  32. 
sjednici  održanoj  10. studenog  2008. godine,  
donosi 68.

 O D L U K U
Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  

 o  sanaciji  poljskog  puta  uz  kanal Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
 Crnac  u  k.o. Orubica županije“ broj 11/01. i  11/05.),  a  u  skladu  sa  

Zakonom  o  javnoj  nabavi  („Narodne  novine“ broj 
110/07),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  32. 

Članak  1. sjednici  održanoj  15. prosinca  2008. godine,  donosi

Odobrava  se  hitna  sanacija  poljskog   puta -  O D L U K U
ceste  uz  kanal  Crnac  ( na  dionici  Orubica  spojna  
cesta  Staro  Petrovo  Selo  Davor)  u  k.o. Orubica  u   o  prihvaćanju  ponude  za  izvođenje  
dužini  cca  1500 metara,  a  koji je  prilično  geodetskih  radova  na  snimanju  k.č.br.  545,  
devastiran  i  u  lošem  stanju,  te  nije  siguran  za  546, 548,  549,  535,  541,  543  u  Davoru
služnost  poljoprivrednicima  koji  istim  moraju  
prometovati.

Članak  1.

Članak  2. Za  izvođenje  geodetskih  radova  na  
snimanju  k.č.br.  545,  546,  548,  549,  535,  541,  

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  543  u  k.o.  Davor,  na  površini  od  predvidivih  22,5 
ugovoranje  izvođenja  navedenih  radova  i  ha,  prihvaća  se  ponuda  br.  P-56-II/08  od  19. 11.  
potpisivanje  Ugovora  s  izvođačem,  temeljem  2008.  godine,  od  pnuditelja  GEOKOD d.o.o.  za  
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projektiranje,  nadzor  i  izvođenje  geodetskih  i   O D L U K U
graditeljskih  radova  Slavonski  Brod,  Matije  Gupca  
30,  po  cijeni  u  ukupnom  iznosu  od  67.500,00  o  prihvaćanju  ponude  za  izradu  Idejnog  
kuna,  a  u  cijenu  nije  uračunat  PDV. rješenja  Poslovne-gospodarske  zone  "Davor"  u  

Davoru

Članak  2.
Članak  1.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za 
potpisivanje  ugovora  za  izvođenje  geodetskih Za  izradu  Idejnog  rješenja  Poslovne-
radova  iz  članka  1.  ove  Odluke,  s  izabranim gospodaske  zone  "Davor"  u  Davoru,  na  površini  
ponuđačem,  u  kojem  će  biti  regulirana  sva  od  18 ha  k.o.  Davor,  prihvaća  se  ponuda  br.  02-
međusobna  prava  i  obveze  sukladno  prihvaćenoj  12/08  od  8. 12. 2008.  godine,  od  ponuditelja  
ponudi  br.  P-56-II/08  od  19. 11 2008.  godine. INGART d.o.o.,  za  projektiranje  i  graditeljstvo  

Slavonski  Brod,  Mesićeva  29,  MB:0138398,  po  
cijeni  u  ukupnom  iznosu  od  62.000,00 kuna,  a  u  

 Članak  3. cijenu  nije  uračunat  PDV.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Članak  2.
Brodsko-posavske  županije“.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za 
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO potpisivanje  ugovora  za  izradu  Idejnog  rješenja  iz  

 OPĆINE  DAVOR članka  1.  ove  Odluke,  s  izabranim ponuđačem,  u  
kojem  će  biti  regulirana  sva  međusobna  prava  i  

Klasa: 350-01/08-01/8 obveze  sukladno  prihvaćenoj  ponudi  br.  02-12/08  
Urbroj: 2178/17-01-08-02 od  . 12. 2008.  godine.
Davor,  15. prosinca  2008.

Predsjednik  Članak  3.
Općinskog  poglavarstva

Đuro  Anđelković, v.r. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije“.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
 OPĆINE  DAVOR

Klasa: 052-01/08-01/24
Urbroj: 2178/17-01-08-02

69. Davor,  15. prosinca  2008.

Predsjednik
Na  temelju  članka  38. Statuta  općine  Općinskog  poglavarstva

Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Đuro  Anđelković, v.r.
županije“ broj 11/01. i  11/05.),  a  u  skladu  sa  
Zakonom  o  javnoj  nabavi  („Narodne  novine“ broj 
110/07),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  32. 
sjednici  održanoj  15. prosinca  2008. godine,  donosi
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70. donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije“.

Na  temelju  članka  23. Statuta  općine  OPĆINSKO  VIJEĆE
Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske   OPĆINE  DAVOR
županije“ broj 11/01. i  11/05.), Općinsko  vijeće  
Davor  na  svojoj  25.  sjednici  održanoj  27. listopada  Klasa: 406-01/08-01/10
2008. godine,  donosi Urbroj: 2178/17-01-08-01

 O D L U K U

 o  prijenosu  imovine  upisane  u temeljni  
kapital  Regionalnog  vodovoda  Davor d.o.o.  

Davor  u  "Komunalac"  Davor d.o.o.
 

Članak  1.

Prenosi  se  imovina - Kamion  Mercedes  
Benz  Tip  Daimler  DB  1617  čija  je  nabavna  71.
vrijednost  210.519,00 kuna  i  otpisana  vrijednost  
210.519,00 kuna,  koja  je  upisana  u  temeljni  
kapital  Regionalnog  vodovoda  Davor  u  neupisani  Na  temelju  članka  23.  stavak  2.  Zakona  o  
kapital  "Komunalac"  Davor d.o.o.,  I. Gundulića  35,  poljoprivrednom  zemljištu  ("Narodne  novine"  broj  
Davor. 66/01,  87/02,  48/05  i  90/05),  Općinsko  vijeće  

općine  Davor  na  25.  sjednici  održanoj  27.  
listopada  2008.  godine,  donosi

Članak  2.
ODLUKU

Dugotrajna  imovina  iz  članka  1.  ove  
Odluke  unosi  se  u  "Komunalac"  Davor  kao  o  poništenju  Odluke  o  izboru  najpovoljnije  
neupisani  kapital,  uz  uvjete  iz  stavka  1. i 2.  članka  ponude  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  
10.  Pravilnika  o  porezu  na  dobit,  odnosno  uz  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  na  području  
sljedeće  uvjete: općine  Davor  i  poništenju  Natječaja  

objavljenog  4. siječnja  2008.  godine
a) Imovina  se  predaje  "Komunalcu"  Davor 
d.o.o.  na  raspolaganje  u  poslovne  svrhe,  za  
obavljanje  registrirane  djelatnosti. I
b) Imovina  stječe  status  imovine  
"Komunalca" Davor d.o.o.,  t.j.  za  stečenu  imovinu  Općinsko  vijeće  općine  Davor  poništava  
"Komunalac"  Davor d.o.o.  nema  ni  sadašnje  ni  Odluku  o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  prodaju  
buduće  obveze  prema  ulagatelju.  Društvo  s  poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  Republike  
imovinom  neograničeno  raspolaže,  te  prima  pravo  Hrvatske  na  području  općine  Davor,  Klas:320-
činjeničnog  (faktičnog)  vlasništva,  odnosno  stječe  01/07-01/05,  Urbroj:2178/17-01-07-08-19  od  10.  
pravo  gospodarske  pripadnosti  imovine  Društvu. ožujka  2008.  godine,  kao  i  natječaj  za  prodaju  

poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  Republike  
Hrvatske  objavljen  4. siječnja  2008.  godine  u  

 Članak  3. "Posavskoj  Hrvatskoj".

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

Davor, 27. listopada  2008.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Alojz  Jakirčević, v.r.
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II Katastarska  općina  Davor

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  1. "Gradec" d.o.o.,  Bana  I. Mažuranića  32,  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Davor
Brodsko-posavske  županije“. - k.č.br.  31/1,  Oranica,  površine  02ha 74a 

87m2  po  prodajnoj  cijeni  od  35.000,00 kuna
OPĆINSKO  VIJEĆE

 OPĆINE  DAVOR sveukupna  površina  02ha 74a87m2
po  ukupnoj  prodajnoj  cijeni  u  iznosu  35.000,00 

Klasa: 320-01/08-01/ kuna
Urbroj: 2178/17-01-08-

2. Ivan  Marjanović,  Kralja  Zvonimira  15,  
Davor

- k.č.br.  305,  oranica,  površine  00ha 21 a 
00m2,  po  prodajnoj  cijeni  od  1. 521,00 kuna

- k.č.br.  306,  oranica,  površine  01 ha 66a 
69m2,  po  prodajnoj  cijeni  od  10.021,00 kuna

- k.č.br.  369,  oranica,  površine  01ha 16a 
72. 34m2,  po  prodajnoj  cijeni  od  7.921,00 kuna

sveukupna  površina  03 ha 04a 03m2
Na  temelju  članka  23.  stavak  2.  Zakona  o  po ukupno  prodajnoj  cijeni  u  iznosu  

poljoprivrednom  zemljištu  ("Narodne  novine"  broj  19.463,00kuna
66/01,  87/02,  48/05  i  90/05),  Općinsko  vijeće  
Davor  na  svojoj  25.  sjednici  održanoj  27. listopada  
2008. godine,  donosi Katarstaska  općina  Orubica

 O D L U K U 3. OPG  Stuburić,  Savska  6,  Davor

 o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  prodaju  - k.č.br.  223,  oranica,  površine  21 ha 95a 
poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  65m2,  po  prodajnoj  cijeni  od  250.500,00 kuna

Republike  Hrvatske  na  području  općine  
Davor - k.č.br.  230,  oranica,  površine  13ha 12a 

17m2,  po  prodajnoj  cijeni  od  211.000,00 kuna.

I. sveukupna  površina 25ha 07a 82m2
po  ukupnoj  prodajnoj  cijeni  u  iznosu  461.500,00 

Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  kuna
prijedlog  Povjerenstva  za  otvaranje  i  razmatranje  
pristiglih  ponuda  ponuđača  na  natječaj  za  prodaju  
državnog  poljoprivrednog  zemljišta  na  području  II
općine  Davor,  prihvaća  najpovoljnije  ponude  
ponuđača  za  kupnju  koji  su s e  javili  na  natječaj  Na  temelju  ove  Odluke  načelnik  općine 
objavljen  14.  studenoga  2008.  godine  u  zaključit  će  ugovor  o  prodaji  poljoprivrednog  
"Posavskoj  Hrvatskoj",  i  to  kako  slijedi: zemljišta  u  vlasništvu  države  s  podnositeljem  

ponude,  nakon  dobivene  suglasnosti  od  

Davor, 27. listopada  2008.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Alojz  Jakirčević, v.r.
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Ministarstva  poljoprivrede. Članak  1.

OPĆINSKO  VIJEĆE Općina  Davor  vlasnik  zemljišne  
 OPĆINE  DAVOR nekretnine  označene  kao  k.č.br.  924  kultura  

pašnjak,  površine  1ha 06a 95m2,  upisane  u  z.k.ul. 
Klasa: 320-01/08-01/23 br.  606,  k.o.  Orubica,  raskida  Ugovor  o  zakupu  
Urbroj: 2178/17-01-08-09 poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  općine  

Davor  zaključenog  1. lipnja  2004.  godine  sa  
zakupoprimateljem  Brankom  Đurićem  iz  Orubice,  
Šrtosmajerova 46,  na  vlastiti  zahtjev.

Ugovor  se  raskida  s  datumom  15. 12. 
2008.  godine.

Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  s  primjenom  od  15. 12. 2008.  godine,  a  

73. objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije“.

Na  temelju  članka  391.  Zakona  o  OPĆINSKO  VIJEĆE
vlasništvu  i  drugim  stvarnim  pravima  ("Narodne   OPĆINE  DAVOR
novine"  br.  91/96,  68/98,  137/99,  22/00,  73/00,  
114/01,  79/06  i  141/06)  i  članka  23. Statuta  Klasa: 320-01/08-01/27
općine  Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko- Urbroj: 2178/17-01-08-01
posavske  županije“ broj 11/01. i  11/05.), Općinsko  
vijeće  Davor  na  svojoj  26.  sjednici  održanoj  15. 
prosinca  2008. godine,  donosi

 O D L U K U

 o  raskidu  Ugovora  o  zakupu  poljoprivrednog  
zemljišta  u  vlasništvu  općine  Davor - k.č.br.  

924  u  k.o.  Orubica

Davor, 15.  prosinca  2008. g.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Alojz  Jakirčević, v.r.

Davor, 15.  prosinca  2008.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Alojz  Jakirčević, v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

40. RASHODI 10.375.586,65
RASHODI POSLOVANJA   2.005.600,00
RASHODI ZA NABAVU 

Na temelju članka 14. stavak 4. i  članka 32. NEFINANCIJSKE IMOVINE   8.369.986,65
stavak 2.  Zakona o proračunu, (“Narodne novine, br. RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK    - 1.597.586,65  
96/03.), te članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. B.   RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
03/2006.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 
svojoj     sjednici održanoj  22.  prosinca 2008.  PRIMICI OD FINANCIJSKE 
godine, donijelo je IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00    

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 
O D L U K U I OTPLATE ZAJMOVA                            0,00                                                                                                                                                                 

NETO ZADUŽIVANJE/
o izmjenama i dopunama Proračuna općine FINANCIRANJE 0,00

Gornja Vrba za 2008. godinu
                           C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
                                 PRETHODNIH GODINA
I. OPĆI DIO (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I

 REZERVIRANJA)
Članak 1. VIŠAK PRIHODA PRENESENI 4.897.586,65

   
       U  Proračunu općine Gornja Vrba za 2008. godinu VIŠAK/MANJAK + NETO
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + 
29/07. ) članak 1. mijenja se i glasi: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  

PRETHODNIH GODINA 3.300.000,00
„Proračun općine Gornja Vrba za 2008. godinu sastoji 
se od:                                                            

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA      Prihodi i rashodi Proračuna po grupama 
utvrđeni u Bilanci prihoda i rashoda za 2008. 

PRIHODI   8.778.000,00 povećavaju se, odnosno smanjuju u računu prihoda i 
PRIHODI POSLOVANJA   6.278.000,00 rashoda kako slijedi:
PRIHODI OD PRODAJE 
NEFINANCIJSKE IMOVINE   2.500.000,00
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41. 42.

Na temelju  članka 83. stavak 2. Pravilnika o Na temelju članka 4. stavak 9. i  članka 32. 
proračunskom računovodstvu i računskom planu stavak 1.  Zakona o proračunu, (“Narodne novine, br. 
(«Narodne novine» br. 27/05) i članka 30. Statuta 96/03.), te članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko- (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
posavske županije” br. 10/01), Općinsko vijeće općine 03/2006.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 
Gornja Vrba na  21. sjednici održanoj  22. prosinca  svojoj 21. sjednici održanoj 22. prosinca  2008. 
2008. godine, donijelo je godine, donijelo je:

    O D L U K U P R O R A Č U N

o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna  OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2009. GODINU
općine Gornja Vrba na dan 31.12. 2007. godine

I.   OPĆI  DIO

I. Članak 1.

        Višak prihoda poslovanja na dan 31. 12. 2007.          Proračun općine Gornja Vrba za 2009. godinu 
iznosio je 5.772.263,73 kn. Manjak prihoda od sastoji se od:
nefinancijske imovine na dan 31. 12. 2007. iznosio je  
874.677,08 kn. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
        Višak prihoda poslovanja koristit će se za 
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine. PRIHODI   8.542.000,00
        Nakon preraspodjele višak prihoda PRIHODI POSLOVANJA   7.542.000,00
poslovanja iznosit će 4.897.586,65 kn i kao takav bit PRIHODI OD PRODAJE 
će evidentiran u knjigovodstvu. NEFINANCIJSKE IMOVINE   1.000.000,00

RASHODI 11.842.000,00
RASHODI POSLOVANJA   3.432.000,00

II. RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJSKE IMOVINE   8.410.000,00

           Odluka stupa na snagu danom donošenja. RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK    - 3.300.000,00

KLASA: 400-08/08-01/6 B.   RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
URBROJ: 2178/28-02-08-2
Gornja Vrba, 23. prosinca  2008. godine PRIMICI OD FINANCIJSKE 

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00    
Predsjednik IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 

Općinskog  vijeća I OTPLATE ZAJMOVA                            0,00                                                                                                                                                                 
Stanko  Jurić, v.r. NETO ZADUŽIVANJE/

FINANCIRANJE 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
 PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I
 REZERVIRANJA)

VIŠAK PRIHODA PRENESENI   3.300.000,00
   

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  22Strana:  3170



VIŠAK/MANJAK + NETO Članak 2.
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + 
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ       Prihodi i rashodi,  te  primici  i  izdaci  po  
PRETHODNIH GODINA 0,00 ekonomskoj  klasifikaciji  utvrđuju  se  u  Računu  

prihoda  i  rashoda  i  Računu  financiranja  Proračuna  
                                                           za  2009.  godinu  kako  slijedi:
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43. Članak 4.

         Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u 
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o cijelosti je  općinski načelnik.

proračunu (“Narodne novine” br. 96/03) i članka 30. 
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 03/2006.), Općinsko Članak 5.
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj  21.sjednici 
održanoj  22.  prosinca 2008. godine, donijelo je:           Za izvršenje Proračuna u cijelosti odgovorno 

je Općinsko poglavarstvo.
O D L U K U           U slučaju potrebe Općinsko poglavarstvo 

može u okviru utvrđenog iznosa rashoda Proračuna 
o izvršenju Proračuna obaviti preraspodjelu sredstava između pojedinih 

općine Gornja Vrba za 2009. godinu stavki do 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se 
umanjuje.

Članak 1.
 Članak 6.
          Proračun općine Gornja Vrba (u daljnjem 
tekstu  Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda, koji          Ako se tijekom fiskalne godine zbog 
prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i izvanrednih prilika i potreba povećaju ili umanje 
područne (regionalne) samouprave i drugim prihodi, odnosno rashodi, Proračun se mora 
propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.
općini.
           Proračunska sredstva koriste se prema 
namjeni iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna na Članak 7.
pojedinim pozicijama.

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a primjenjivat će se od 1. siječnja 2009. godine i bit će 

Članak 2. objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.

          Proračunska sredstva koriste se za namjene 
koje su određene Proračunom, i to u visini utvđenoj u OPĆINA GORNJA VRBA
Posebnom dijelu u iznosu jedne dvanaestine OPĆINSKO VIJEĆE
mjesečno, odnosno prema prispjelim obvezama, a u 
skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim KLASA: 400-08/08-01/8
mogućnostima Proračuna. URBROJ: 2178/28-02-08-2

Gornja Vrba,  23. prosinca 2008. god.

Članak 3. Predsjednik
Općinskog  vijeća

    Za sve hitne nepredviđene i nedostatno Stanko  Jurić, v.r.
predviđene rashode koji se financiraju iz Proračuna, 
koriste se sredstva planirana na poziciji: Nepredviđeni 
rashodi do visine proračunske pričuve:
         O koriš tenju sredstava cjelokupne 
proračunske  p r ičuve  od luču je  Opć insko  
poglavarstvo.
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44. O D L U K U

o izmjeni Plana nabave općine Gornja Vrba u 
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o 2008. godini

javnoj nabavi (Narodne novine» br. 117/01)  i članka 
53. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» br.03/06) Općinsko Članak 1.
poglavarstvo općine Gornja Vrba na 32. sjednici 
održanoj  19. prosinca 2008. godine donijelo je Članak 1. mijenja se i glasi:

«Ovom Odlukom sukladno Proračunu općine Gornja 
Vrba utvrđuje se Plan nabave općine Gornja Vrba 
kako slijedi:
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Članak 2. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
s primjenom od 1. siječnja 2008.  godine i   objavit će objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske posavske županije".
županije».

OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINA GORNJA VRBA           OPĆINSKO VIJEĆE

NAČELNIK
KLASA: 363-03/08-01/1

KLASA:  400-01/08-01/2 URBROJ: 2178/28-02-08-1
URBROJ: 1728/28-03-08-2 U Gornjoj Vrbi, 23.12.2008.godine
Gornja Vrba, 19. prosinca 2008.

Predsjednik
Predsjednik Općinskog  vijeća

Niko  Pavić, v.r. Stanko  Jurić, v.r.

46.
45.

Na temelju čl. 9. st. 1. Zakona o naseljima 
Na temelju čl. članka 30. Statuta općine (NN br. 54/88 ), čl.19.  Zakona o lokalnoj i područ

Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske noj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01 )  
županije” br. 3/2006), Općinsko vijeće općine Gornja a u svezi članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 
Vrba na 21. sjednici održanoj  22. prosinca 2008. (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
godine donijelo je 3/2006), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 21. 

            sjednici održanoj  22. prosinca 2008. godine donijelo 
    O D L U K U je sljedeću:

 
 o stavljanju izvan snage Odluke o povlasticama  ODLUKU 
poduzetnicima koji prijave tvrtku na području  

općine Gornja Vrba o imenovanju ulica u općini Gornja Vrba

Članak 1. Članak 1.

             Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka Ovom se Odlukom imenuju nove ulice u 
o povlasticama poduzetnicima koji  prijave tvrtku na općini Gornja Vrba, i to:
području općine Gornja Vrba, objavljena u -    u Sjevernoj gospodarskoj zoni, označena u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije “ katastru zemljišta kao kč. br. 1140/2 K.O. 
br. 20/03., a shodno Zakonu o financiranju jedinica Vrba; određuje se ime „ Zapadna ulica.“,
lokalne i područne (regionalne) samouprave ( NN - u Donjoj Vrbi, pored igrališta, označena u 
132/06). katastru  zemljišta kao k.č. br. 392 i   kč. br. 

1266 K.O. Vrba određuje se ime „ Ulica Fra 
Antuna    Bačića“.
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Članak 2. I

Državna geodetska uprava, Područni ured za            Stavlja se van snage Odluka o imenovanju 
katastar Slavonski Brod  Ispostava Slavonski Brod, Zapovjedništva civilne zaštite općine Gornja Vrba,  
izvršit će sukladno ovoj Odluci upis imena ulica u KLASA;810-01/08-01/1, URBROJ: 2178/28-03-
službeni očevidnik. 08/3 od 04.02.2008.godine, shodno Pravilniku o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja ( NN 40/08, 44/08 ).

Čanak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana II
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko - 
posavske županije“.  Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
OPĆINA GORNJA VRBA Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA GORNJA VRBA

KLASA: 021-05/08-01/1 OPĆINSKO POGLAVARSTVO
URBROJ: 2178/28-02-08-2
U Gornjoj Vrbi, 17.12.2008.godine KLASA: 810-01/08-01/7

URBROJ:2178/28-03-08/4
Predsjednik U  Gornjoj Vrbi, 23.12.2008

Općinskog  vijeća
Stanko  Jurić, v.r. Načelnik

Niko  Pavić, v.r.

47. 48.

Na temelju čl. 48.  Zakona o lokalnoj i Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01 ) te komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 
čl. 53. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik 26/03  pročišćeni tekst i 82/04), te članka 30. Statuta 
Brodsko-posavske županije" br. 03/06)  i čl. 4. i 16. općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-
Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Gornja posavske županije” br. 03/2006.), Općinsko vijeće 
Vrba  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" općine Gornja Vrba na svojoj 21.     sjednici održanoj 
10/06) Općinsko poglavarstvo Gornja Vrba na svojoj 22.12. 2008. godine, donijelo je:
32.sjednici održanoj 19.12.2008.g. donijelo je 
sljedeću: O D L U K U  

O D L U K U o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u

o  stavljanju  izvan  snage  Odluke  o  imenovanju  općini Gornja Vrba za  2008. godinu
Zapovjedništva  Civilne  zaštite
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Članak 1. „Izgradnja javne rasvjete u Sjevernoj ulici i ulici 
Hrvatskih branitelja, izrada projektne dokumentacije 

Članak 2. točka 1. stavak 2. mijenja se i glasi: za preostale ceste u Zoni, te po ishođenju potrebitih 
 dozvola izgradnja iste.

„Potrebita financijska sredstva u iznosu - Potrebita financijska sredstva za izvođenje 
400.000,00 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog ovih radova, uključujući i izradu projektne 
doprinosa i Proračuna općine.“ dokumentacije za sve ulice koje nemaju izgrađenu 

javnu rasvjetu, u ukupnom iznosu 500.000,00 kn 
Članak 2. točka 2. stavak 2. mijenja se i glasi: osigurala bi u iznosu 300.000,00 kn općina iz 

 sredstava komunalnog doprinosa i Proračuna, a oko 
„Potrebita financijska sredstva u iznosu 200.000,00 kn osiguralo bi  Ministarstvo 

500.000,00 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog gospodarstva, rada i poduzetništva.
doprinosa i Proračuna općine.“ 

Članak 2. točka 3. stavak 2. mijenja se i glasi: Članak 5.
 

„Potrebita financijska sredstva u iznosu Članak 6. točka 2. mijenja se i glasi:
105.000,00 kn osigurat će se na sljedeći način:
- iz komunalnog doprinosa i Proračuna općine   „Izrada projektne dokumentacije u Sjevernoj 

63.000,00 kn gospodarskoj zoni, te izgradnja vodoopskrbe u ulici 
- iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku Hrvatskih branitelja i ulici Jure Piškovića u 

učinkovitost  42.000,00 kn.“ predvođenom iznosu od 1.300.000,00 kn;  
      
- Potrebita sredstva osigurala bi se iz 

Članak 2. Općinskog proračuna u iznosu 600.000,00 kn,  
300.000,00 kn  od Ministarstvo regionalnog razvoja, 

U članku 3. točka 1. briše se. 400.000,00 kn iz  sredstava Ministarstva 
gospodarstva, rada i poduzetništva.

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

"a) Izrada projektne dokumentacije i ishođenje Članak 6.
lokacijskih i građevinskih dozvola za sve ceste koje do 
sada nisu izgrađene; izgradnja cesta s asfaltnim U članku 7. točka 2. mijenja se i glasi:
zastorom u zoni, ovisno o zanimanju poduzetnika.
Potrebita sredstva u iznosu 500.000,00 kn osigurala bi „Izgradnja sustava odvodnje u Gornjoj Vrbi, južno 
općina iz komunalnog doprinosa i Proračuna općine u od željezničke pruge.
iznosu 350.000,00 kn, te Ministarstvo gospodarstva, 
rada i poduzetništva u iznosu 150.000,00 kn." - Potrebita financijska sredstva u iznosu  

1.261.986,65 kn osigurat će se na sljedeći način:
-    200.000,00 kn iz Fonda za regionalni 

Članak 3. razvoj,
-    1.061.986,65 kn iz sredstava  Proračuna 

Članak 4. briše se. općine,

Članak 4. Članak 7.

Članak 5. točka 1. briše se.          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
Članak 5. točka 2. mijenja se i glasi: bit će objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.
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OPĆINA GORNJA VRBA Članak 3.
                    OPĆINSKO VIJEĆE

U točki V. stavak 2. mijenja se i glasi:
KLASA:  363-02/08-01/2
UR.BROJ. 2178/28-02-08-3 „Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u 
Gornja Vrba, 23.12.2008. godine iznosu od 10.000,00 kn iz sredstava komunalne 

naknade.“
Predsjednik

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

Točka VI.  mijenja se i glasi:

„- utrošak  električne energije za javnu 
rasvjetu, oko 145.000,00 kn

49. - održavanje javne rasvjete na području cijele 
općine uz popunjavanje pojedinih ulica rasvjetnim 
tijelima-  25.000,00 kn;

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj    Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 
26/03  pročišćeni tekst i 82/04.) i članka 30. Statuta se u iznosu od 170.000,00 kn iz  sredstava komunalne 
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko- naknade“.
posavske županije” br. 3/2006.), Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na svojoj  21.sjednici održanoj 
22.12. 2008. godine, donijelo je Članak 5.

O D L U K U                   Ova  Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se  u “Službenom vjesniku 

o izmjeni Programa održavanja komunalne Brodsko-posavske županije”.
infrastrukture za djelatnosti  iz članka 22. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu OPĆINA GORNJA VRBA
u općini Gornja Vrba za 2008. godinu                     OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  363-02/08-01/3
Članak 1. UR.BROJ. 2178/28-02-08-3

Gornja Vrba, 23.13.2008. godine
Točka III. Programa briše se.

Predsjednik
Članak 2. Općinskog  vijeća

Stanko  Jurić, v.r.
U točki IV. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Sredstva za izvršenje ovih radova, 
predviđaju se u ukupnom iznosu od 310.000,00 kn, a 
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.“
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50. 51.

Na temelju čl. članka 30. Statuta općine Na temelju čl. 48.  Zakona o lokalnoj i 
Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01 ) te 
županije” br. 3/2006), Općinsko vijeće općine Gornja čl. 53. Statuta općine Gornja Vrba ( Službeni vjesnik 
Vrba na 21. sjednici održanoj  22. prosinca 2008. Brodsko-posavske županije br. 03/06 )  i čl. 4. i 16. 
godine donijelo je Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Gornja 

            Vrba  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
O D L U K U 10/06) Općinsko poglavarstvo Gornja Vrba na svojoj 

32.sjednici održanoj 19.12.2008.g. donijelo je
o  prihvaćanju  Plana  sanacije  odlagališta  

otpada O D L U K U

                                     o izmjeni i dopuni Odluke
Članak 1. o načinu sufinanciranja sportskih klubova  

s područja općine Gornja Vrba u 2008. godini
             Ovom Odlukom prihvaća se Plan sanacije 
odlagališta otpada „ Mrcinjak „ na području općine 
Gornja Vrba, s pripadajućom dokumentacijom, I.
izrađen od tvrtke DVOKUT-ECRO d.o.o.  Zagreb.

            Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja 
Članak 2. sportskih udruga s područja općine  u 2008. godini, 

kako slijedi:
             Općinsko vijeće Gornja Vrba suglasno je da se 
sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Mrcinjak“na 1. NK “OMLADINAC” Gorn ja  Vrba   
način da će se sav otpad s odlagališta preseliti na 56.000,00 kn za tekuću godinu (registracija 
službeno odlagalište Slavonskog Broda  Vijuš, igrača, troškovi sudaca i delegata, režije, 
suglasno suglasnosti grada Slavonskog Broda. kotizacija, prijevoz na udaljenija gostovanja, 

pola troškova za rad domara) 
Članak 3. 2. NK “ZVONIMIR” Donja Vrba   35.500,00 

kn za tekuću godinu (registracija igrača, 
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja troškovi sudaca i delegata, režije, kotizacija)
a objavit će se u  "Službenom vjesniku Brodsko - 3. VETERANI NK “OMLADINAC” Gornja 
posavske županije“. Vrba  3.000,00 kn 

4. VETERANI NK „ZVONIMIR“ Donja Vrba  
OPĆINA GORNJA VRBA 3.000,00 kn ( ukoliko sudjeluju u natjecanju, a 
          OPĆINSKO VIJEĆE ukoliko se ne natječu, naknada se umanjuje za 

pola iznosa ) 
KLASA: 351-01/08-01/4 5. ŠRU BISTRO Gornja Vrba  2,000,00 kn 
URBROJ: 2178/28-02-08-4 (organizacija KUP-a i sl.)
U Gornjoj Vrbi, 23.12.2008.godine 6. Organiziranje šahovskog turnira „Drago 

Mandić“  1.000,00 kn
Predsjednik

Općinskog  vijeća
Stanko  Jurić, v.r. II.

         
Odobrena sredstva isplaćivat će se iz 

Proračuna općine na žiro-račune sportskih klubova  
po potrebi i u skladu s mogućnostima Proračuna. 
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III. objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije».

         Nogometni klubovi dužni su računima pravdati 
sve navedene troškove naznačene u članku I. stavak OPĆINA GORNJA VRBA
1. i 2. Općinskom poglavarstvu.               OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-08/08-01/06
IV. URBROJ: 2178-28/04-1-08/3

U Gornjoj Vrbi, 22.12.2008. god.
          Način financiranja nogometnih klubova  neće 
se mijenjati ukoliko ostanu u istom rangu natjecanja. Načelnik

Niko  Pavić, v.r.

V.

     Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
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OPĆINA  KLAKAR

19. B. Račun  zaduživanja/Financiranja

Primici  od  financijske
Na  temelju  članka  36.  stavak  1.  Zakona  o  imovine  i  zaduživanja 2.000.000,00

proračunu  ("Narodne  novine" 96/03),  Općinsko  Izdaci  za  financijsku
vijeće  općine  Klakar  na  svojoj  33.  sjednici  imovinu  i  otplate  zajmova 0
održanoj  30.  prosinca  2008.  godine,  donijelo  je Neto  zaduživanje/financiranje 2.000.000,00

ODLUKU Višak/Manjak+Raspoloživa
sredstva  iz  prethodnih

o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna godina+Neto  zaduživanje/Financiranje 0
općine  Klakar  za  2008.  godinu

C. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
I OPĆI  DIO (Višak  sredstava  iz  prethodnih  godina)

Članak  1. Raspoloživa  sredstva  iz  
prethodnih  godina 871.561,00

Proračun  općine  Klakar  za  2008.  godinu  
sastoji  se  od:

Članak  2.
A. Račun  prihoda  i  rashoda

Prihodi  i  rashodi  u  Izmjenama  i  
Prihodi 6.535.500,00 dopunama  Proračuna  općine  Klakar  za  2008.  
Prihodi  od  prodaje  utvrđeni  su  u  tabelarnom  prikazu,  te  se  
nefinancijske  imovine 0 povećavaju  ili  smanjuju  kako  slijedi:

Rashodi 3.458.500,00
Rashodi  za  nabavu  
nefinancijske  imovine 5.948.061,00

Razlika - Višak/Manjak -2.871.561,00
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Članak  4. A. Račun  prihoda  i  rashoda

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Prihodi 15.771.000
donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  Prihodi  od  prodaje  
2008.  godine  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  nefinancijske  imovine      300.000
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Rashodi 12.369.000
OPĆINSKO  VIJEĆE Rashodi  za  nabavu  
OPĆINE  KLAKAR nefinancijske  imovine 5.702.000

Klasa  :  400-08/08-01/1 Razlika - Višak/Manjak -2.000.000
Urbroj:  2178/07-02-08-3
Klakar,  30.  prosinca  2008.

B. Račun  zaduživanja/Financiranja
Predsjednik

Općinskog  vijeća Primici  od  financijske
Stipo  Martić, v.r. imovine  i  zaduživanja 0

Izdaci  za  financijsku
imovinu  i  otplate  zajmova 0
Neto  zaduživanje/financiranje 0

Višak/Manjak+Raspoloživa
20. sredstva  iz  prethodnih

godina+Neto  zaduživanje/Financiranje 0

Na  temelju  članka  4.  stavak  9.  i  članka  
32.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine" 96/03),  C. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
Općinsko  vijeće  općine  Klakar  na  svojoj  33.  (Višak  sredstava  iz  prethodnih  godina)
sjednici  održanoj  30.  prosinca  2008.  godine,  
donijelo  je Raspoloživa  sredstva  iz  

prethodnih  godina 2.000.000
PRORAČUN

općine  Klakar  za  2009.  godinu Članak  2.

Prihodi  i  rashodi   Proračuna  po  grupama  
I OPĆI  DIO utvrđuju  se  u  Bilanci  prihoda  i  rashoda  za  2009.  

godinu.  Posebni  dio  Proračuna  predstavlja  prikaz  
Članak  1. izdataka  po  osnovnim  i  potanjim  namjenama,  a  

kako  slijedi:
Proračun  općine  Klakar  za  2009.  godinu  

sastoji  se  od:
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Članak  3.

Plan  kapitalnih  ulaganja  i  kapitalnih  projekata  za  razdoblje  2009.-2011.  godine

Članak  4. 21.

Ovaj  Proračun  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  
2009.  godine  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  KLAKAR

Klasa  :  400-08/08-01/2
Urbroj:  2178/07-02-08-1
Klakar,  17.  prosinca  2008.

Predsjednik
Općinskog  vijeća
Stipo  Martić, v.r.

Na temelju članka 4.stavka 9.i članka 
32.Zakona o Proračunu (“Narodne novine” br.96/03),
Općinsko vijeće općine Klakar na 32. sjednici 
održanoj 17. prosinca 2008.godine, donijelo je

O D L U K U

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 
KLAKAR ZA 2009.GODINU

Članak 1.

Proračun općine Klakar (u daljnjem tekstu Proračun) 
se ostvaruje naplatom prihoda, koji prema Zakonu o 
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i drugim propisima i odlukama 
Općinskog vijeća pripadaju općini.
Proračunska sredstva koriste se prema namjeni 
iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna na pojedinim 
pozicijama.

Članak 2.

Proračunska sredstva koriste se za namjene koje su 
određene Proračunom, i to u visini utvrđenoj u 
Posebnom dijelu, u iznosu jedne dvanaestine 
mjesečno, odnosno prema dospjelim obvezama, a u 
skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim 
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mogućnostima Proračuna. Klasa: 400-08/08-01/3
Ur.br: 2178/07-02-08-1
Klakar, 17. prosinca 2008.

Članak 3.
Predsjednik

Za sve hitne, nepredviđene i nedovoljno predviđene Općinskog  vijeća
rashode koji se financiraju iz Proračuna, koriste se Stipo  Martić, v.r.
sredstva planirana na poziciji: Nepredviđeni rashodi 
do visine proračunske pričuve.
O korištenju sredstava cjelokupne proračunske 
pričuve odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 4.
22.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cijelosti je 
načelnik općine.

Na temelju članka 31. Statuta općine Klakar 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

Članak 5. 1/06.), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 32. 
sjednici održanoj 17. prosinca 2008.godine, donosi

Za izvršenje Proračuna u cijelosti odgovorno je 
Općinsko poglavarstvo. U slučaju potrebe Općinsko PROGRAM
poglavarstvo može u okviru utvrđenog iznosa 
izdataka Proračuna izvršiti preraspodjelu sredstava kapitalnih ulaganja na području općine Klakar u 
između pojedinih stavki do 5% sredstava utvrđenih na razdoblju od 2009. do 2012. godine
stavci koja se umanjuje.

Članak 1.
Članak 6.

Ovim Programom određuju se kapitalni objekti na 
Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih području općine Klakar koji će se graditi u razdoblju 
prilika i potreba povećaju ili umanje prihodi, odnosno od 2009. god. do 2012. god., opis poslova s 
rashodi, Proračun se mora uravnotežiti po postupku za programom troškova, početkom i završetkom radova, 
donošenje Proračuna. izvorima financiranja i iznosom financiranja iz 

Općinskog proračuna u svakoj proračunskoj godini.

Članak 7.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
primjenjivat će se od 1.siječnja 2009. godine i bit će Na području općine Klakar planira se kapitalno 
objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko posavske ulaganja u razdoblju od 2009-2012 godine na 
županije”. sljedećim objektima:

1. Izgradnja O.Š. Ruščica u Ruščici;
OPĆINSKO VIJEĆE Vrijednost investicije 15.500.000,00 kuna
OPĆINE KLAKAR Izvori financiranja Ministarstvo regionalnog razvoja, 

šumarstva i vodnog gospodarstva 8.000.000,00 kuna i 
Općinski proračun 7.500.000,00 kuna tijekom tri
proračunske godine i to:
2009 god. iznos 2.000.000,00 kuna
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2010 god. iznos 3.000.000,00 kuna 6. Izgradnja i opremanje gospodarsko – poslovne zone 
2011 god. iznos 2.500.000,00 kuna „Jelas“ Ruščica

Vrijednost investicije 1.600.000,00 kuna.
2. Izgradnja nove općinske zgrade u Klakaru Izvori financiranja Ministarstvo gospodarstva 
Vrijednost investicije 2.500.000,00 kuna 800.000,00 kuna i Općinski proračun 800.000,00 
Izvori financiranja Općinski proračun tijekom 3 kuna tijekom 2 proračunske godine.
proračunske godine i to: 2010. god. – izrada projektne dokumentacije
2009. god. – izgradnja objekta pod krov iznos komunalne infrastrukture: električne energije
1.000.000,00 kuna (trafostanice), vodovoda, plin, lokalne ceste iznos 
2010. god. – unutrašnje uređenje iznos 1.000.000,00 400.000,00 kuna
kuna 2011. god. – izgradnja infrastrukture iznos 
2011. god. – završetak radova i namještanje objekta 1.200.000,00 kuna
iznos 500.000,00 kuna

7. Izgradnja školsko – sportske dvorane u O.Š. 
3. Dogradnja mjesnog doma u Gornjoj Bebrini Ruščica U Ruščici
Vrijednost investicije 1.000.000,00 kuna Vrijednost investicije 8.000.000,00 kuna.
Izvori financiranja Općinski proračun tijekom 2 Izvori financiranja Ministarstvo regionalnog razvoja, 
proračunske godine i to: šumarstva i vodnog gospodarstva u cijelosti (CEB 
2009. god. – izgradnja projektne dokumentacije VII) 8.000.000,00 kuna.
i početak građevinskih radova iznos 350.000,00 kuna Početak radova 2011. godine, a završetak radova 
2010.god. – završetak građevinskih i unutarnjih 2012. godine.
radova iznos 650.000,00 kuna

Članak 3.
4. Izgradnja i opremanje gospodarsko - poslovne zone 
„Biđevi“ Ruščica Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit 
Vrijednost investicije 800.000,00 kuna. će objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko – 
Izvori financiranja Ministarstvo gospodarstva posavske županije“.
400.000,00 kuna i Općinski proračun
400.000,00 kuna. OPĆINSKO VIJEĆE 
2009. god. – izrada projektne dokumentacije OPĆINE KLAKAR
komunalne infrastrukture: ceste, vodovod,
plin, električne energije (trafostanice) iznos Klasa: 021-05/08-02/23
200.000,00 kuna Ur. broj: 2178/07-08-02-1
2010. god. – izgradnja infrastrukture iznos Klakar, 17.prosinca 2008. g.
600.000,00 kuna

Predsjednik
Općinskog  vijeća

5. Izgradnja trafostanice u stambeno – poslovnoj zoni Stipo  Martić, v.r.
kod groblja u Donjoj Bebrini
Vrijednost investicije 240.000,00 kuna.
Izvori financiranja Općinski proračun. Izrada 
projektne dokumentacije u 2009. godini. Izvođenje i 
završetak radova tijekom 2010. godine.
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23. infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća 
sljedeće:

Na temelju stavka 4.članka 30. Zakona o - Javne površine
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ - izgradnja staza (nogostupa) u gospodarskoj zoni 
br.26/03. –pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04. – Uredba) i  Donja Bebrina, planirana financijska sredstva 
članka 31. Statuta općine Klakar(„Službeni vjesnik 50.000,00 kuna
Brodsko-posavske županije“ broj 1/06.), Općinsko - Izgradnja staza (nogostupa) u Gornjoj Bebrini, 
vijeće općine Klakar na svojoj 32. sjednici održanoj planirana financijska sredstva 40.000,00 kuna
17. prosinca 2008.godine, donosi - Izgradnja staza (nogostupa) u Ruščici Ul.Ljudevita 

Gaja, planirana financijska sredstva 50.000,00 kuna.
Izvršenje ovih radova će se financirati iz sredstava 

PROGRAM komunalnog doprinosa i Proračuna općine Klakar.

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u općini Klakar za 2009. godinu - Nerazvrstane ceste

Asfaltiranje i modernizacija Ulice A.M.Relković u 
Ruščici 

Članak 1. Sredstva za izvršenje radova se planiraju u iznosu 
300.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 

Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i komunalnog doprinosa i Proračuna općine Klakar.
uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Klakar za 2009.godinu za:
I Građenje objekata i uređaja komunalne - Groblja
infrastrukture za : Hortikulturno uređenje groblja u Donjoj Bebrini s 
- javne površine, izgradnjom potrebitih staza,
- nerazvrstane ceste, Sredstva za izvršenje radova se planiraju u iznosu 
- groblja, 90.000,00 kn, a financirat će  se iz sredstava 
- javnu rasvjetu. komunalnog doprinosa i Proračuna općine Klakar

II Građenje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i nabava opreme za: - Izgradnja rasvjete
- opskrbu pitkom vodom, Izgradnja javne rasvjete u Donjoj Bebrini, Gornjoj 
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Bebrini, Klakaru i Ruščici

Sredstva za izvršenje radova se planiraju u iznosu 
III Građenja objekata i uređaja komunalne 80.000,00 kn, a financirat će se iz komunalnog 
infrastrukture i nabava opreme za: doprinosa i Proračuna općine Klakar.
- prijevoz putnika
- održavanje čistoće,
- odlaganje komunalnog otpada, - Opskrba pitkom vodom
Programom iz stavka I.ovog članka određuje se opis Proširenje i izgradnja vodovodne mreže na području 
poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih općine i izrada kućnih priključaka na općinske 
objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava objekte.
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom Sredstva za izvršenje radova se planiraju u iznosu 
izvora financiranja. 100.000,00 kn, a financirat će se iz naknade za 

priključenje i Proračuna općine Klakar.

Članak 2.
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

U 2009.godini gradnja objekata i uređaja komunalne - Izgradnja kanalizacije u Ruščici
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Planirana financijska sredstva 800.000,00 kn 24.
- izrada projektne dokumentacije za naselja Gornja 
Bebrina, Klakar i Donja Bebrina.
Planirana financijska sredstva 100.000,00 kn Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 
Izvršenje ovih radova i izrada projektne komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
dokumentacije financirat će se iz Proračuna općine 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – uredba) i 
Klakar. članka 31. Statuta općine Klakar, Općinsko vijeće na 

svojoj 32.sjednici sjednici održanoj 17.prosinca 2008. 
godine, donosi

- Prijevoz putnika
- izgradnja ugibališta u Ruščici PROGRAM
Planirana financijska sredstva u iznosu 40.000,00 kn, 
a financirat će se iz Proračuna općine Klakar. održavanja komunalne infrastrukture 

u 2009. godini.

- Odlaganje komunalnog otpada
Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Članak 1.
„Biđevi“ Ruščica.
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u iznosu Ovim Programom određuje se održavanje komunalne 
9.500.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna općine infrastrukture u 2009. godini na području općine 
Klakar (Fond za zaštitu okoliša i energetske Klakar za komunalne djelatnosti:
učinkovitosti 80% i općina Klakar 20%). 1. odvodnja atmosferskih voda

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina

Članak 3. 3. održavanje javnih površina
4. održavanje nerazvrstanih cesta

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit 5. održavanje groblja
će objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko- 6. javna rasvjeta
posavske županije“. Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom 
OPĆINSKO VIJEĆE pojedinih troškova po djelatnostima
OPĆINE KLAKAR - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje 

Programa s naznakom izvora financiranja
Klasa: 021-05/08-02/24
Ur.br. 2178/07-02-08-01
Klakar, 17.prosinca 2008. Članak 2.

Predsjednik U 2009. godini održavanje komunalne infrastrukture 
Općinskog  vijeća iz članka 1. ovoga Programa u općini Klakar 
Stipo  Martić, v.r. obuhvaća:

1. odvodnja atmosferskih voda
- izmuljivanje i čišćenje cestovnih kanala u naseljima 
u dužini 1000 metara.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 
15.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina
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- čišćenje i odvoz komunalnog otpada s divljih Klasa: 021-05/08-02/25
odlagališta i javnih površina. Ur.br. 2178/07-02-08-01
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu Klakar, 17.prosinca 2008.
5.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne 
naknade i Proračuna općine Klakar. Predsjednik

Općinskog  vijeća
3. održavanje javnih površina Stipo  Martić, v.r.
- redovito održavanje javnih zelenih površina, košenje 
trave i čišćenje parkova i površina ispred objekata u 
vlasništvu pćine, te održavanje drugih javnih 
površina.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 
20.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar. 25.

4. održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova Na temelju članka 31. Statuta općine Klakar 
kamenom, te ugradnja cijevnih propusta. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 1/06.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
200.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar. 33/01) Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 32. 

sjednici održanoj 17. prosinca 2008.godine, donosi
5. održavanje groblja
- redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja, te PROGRAM
održavanje mrtvačnica.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od Javnih potreba i potrebnih sredstava u području
30.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava društvenih djelatnosti za koje se sredstva
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar. osiguravaju u Proračunu općine Klakar 

za 2009. godinu
6. javna rasvjeta
- troškovi zamjene rasvjetnih tijela 1 .  P R O G R A M  J AV N I H  P O T R E B A U  
- troškovi potrošnje električne energije za javnu PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU
rasvjetu .
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi 
100.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava („N.N“ br. 10/97), općina Klakar provodi organizirani 
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar. kraći program rada s djecom predškolske dobi 

igraonica i „mala škola“. Program se provodi u 
područnim školama u Ruščica, Gornjoj Bebrini, 

Članak 3. Klakaru i Donjoj Bebrini uz angažiranje stručne osobe 
odgajatelja ili nastavnika za vrijeme dok traje i 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit nastava.
će objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko – Za realizaciju Predškolskog programa osigurano je 
posavske županije“ 20.000,00 kuna

U okviru Javnih potreba općina planira sufinancirati 
OPĆINSKO VIJEĆE troškove priključka na vodu za potrebe područnih 
OPĆINE KLAKAR škola u Gornjoj Bebrini, Klakaru i Donjoj Bebrini u 

ukupnom iznosu 30.000,00 kuna.
Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i 
školskom odgoju u 2009. godini potrebno je osigurati: 
50.000,00 kuna.
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2. ODRŽAVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I 4. MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE 
KULTURNE BAŠTINE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA
Na području k.o. Donja Bebrina, u poplavnom Tijekom godine na području općine Klakar se 
području na površini 700 ha, prostire se područje bare održavaju i obilježavaju sljedeće manifestacije:
„Dvorine“, posebnog ornitološkog rezervata. a) - „Pokladno jahanje“ u organizaciji konjogojske 
U 2008. godini je općine Klakar uz pomoć udruge „Lipicanac“ Ruščica u iznosu 7.000,00 kuna
Ministarstva turizma uredila pristupni put i postavila - Smotra pučkog pjevanja „Kad zapjevam i malo 
poučnu stazu bare „Dvorina“. Dakle postavljeno je 8 zagudim“, Donja Bebrina u sklopu „Brodskog kola“ u 
panoa dimenzije 2x1 m, na drvenim hrastovim organizaciji KUD-a „Kolo“ Donja Bebrina u iznosu 
nosačima. 7.000,00 kuna
U 2009. godini će se izgraditi 2 osmatračnice ptica, - Dan općine Klakar, blagdan Sv. Ivana i Jakoba 26.06. 
koje će izgledom podsjećati na granični „čardak“, te u iznosu 20.000,00 kuna
nekoliko drvenih prijelaza i mostića. - Božićni koncert u Klakaru u organizaciji Izvorne 
Također će se uz općinski objekt (bivši policijski pučke pjevačke skupine „Snaše“ iz Klakara 2.000,00 
objekt) u Donjoj Bebrini dograditi krušnu vanjsku peć kuna.
s nadstrešnicom . b) - Memorijalni nogometni turnir „Zvonko 
Ove projekte sufinancira Ministarstvo turizma. Za Mikolčević“ drugi tjedan u srpnju u organizaciji NK 
realizaciju ovih projekata, izradu i postavljanje  „Posavac“ Ruščica u iznosu 7.000,00 kuna
potrebno je u 2009. godini u Općinskom proračunu Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa 
osigurati 180.000,00 kuna. osiguravaju se u Općinskom proračunu u iznosu 

43.000,00 kuna.
3. POMOĆ UDRUGAMA U KULTURI I 
PROMOCIJA RAZVOJA TURIZMA
Praćenje i poticanje programa rada: 5. POMOĆI SPORTSKIM UDRUGAMA
- kulturno umjetničkog društva „Kolo“ Donja Bebrina Na području općine Klakar djeluju 4 nogometna kluba 
u iznosu 15.000,00 kuna i 1 šahovski klub i ostale udruge koje se financiraju 
- kulturno umjetničkog društva „Vez“ Ruščica u sredstvima iz Općinskog proračuna i dotiraju se:
iznosu 10.000,00 kuna - NK „Posavac“ Ruščica u iznosu 12.000,00 kuna
- pučke pjevačke skupine „Snaše“ Klakar u iznosu - NK „Slavonac“ Gornja Bebrina u iznosu 16.000,00 
7.000,00 kuna kuna
- udruge za zaštitu životinja „Ruščica“ u iznosu - NK „Graničar“ Klakar u iznosu 12.000,00 kuna
5.000,00 kuna - NK „Mladost“ Donja Bebrina u iznosu 12.000,00 
- ekološke udruge „Bacalica“ Donja Bebrina u iznosu kuna
3.000,00 kuna - ŠK „Posavac“ Ruščica u iznosu 7.000,00 kuna
- Športsko ribolovne udruge „Graničar“ Klakar u - Ostale udruge u iznosu 6.000,00 kuna
iznosu 3.000,00 kuna Za praćenje i poticanje programa rada ovih športskih 
- Konjogojska udruga „Lipicanac“ Ruščica u iznosu udruga u Proračunu za 2009. godinu osiguravaju se 
3.000,00 kuna sredstva u iznosu 65.000,00 kuna.
- Lovačko društvo „Jelas“ Ruščica za Lovni revir
– Ruščica 2.000,00 kuna
– Gornja Bebrina 2.000,00 kuna 6. POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA
– Klakar 2.000,00 kuna Na području općine Klakar djeluju dvije župne 
– Donja Bebrina 2.000,00 kuna zajednice:
- ostale udruge u iznosu 4.000,00 kuna - župa „Rođenja Blažene Djevice Marije“ Ruščica
Ukupno potreba sredstva za pomoć udrugama u - župa „Sv. Jakoba apostola starijeg“ s dvije filijale
kulturi i promicanju turizma iznose 58.000,00 kuna. - filijalna crkva „Sv. Duha“ u Gornjoj Bebrini

- filijalna crkva „Sv. Ilije“ u Donjoj Bebrini
Za potrebe pomoći župama u Proračunu općine 
Klakar osiguravaju se sredstva u iznosu 220.000,00 
kuna.
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Ukupno potrebna sredstva za realizaciju Programa OBLICI I OPSEG SOCIJALNE POMOĆI
javnih potreba i potrebnih sredstava u području Programom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 
društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju Proračunu općine Klakar za 2009. godinu predviđeno 
u Proračunu općine Klakar za 2009. godinu iznose je 256.000,00 kuna.
616.000,00 kuna. Programom ce utvrđuju sljedeći oblici pomoći:

OPĆINSKO VIJEĆE 1. POMOĆI SAMCIMA I OBITELJIMA
OPĆINE KLAKAR Za pomoći samcima i obiteljima ovima Programom 

socijalne skrbi u Proračunu općine Klakar predviđena 
Klasa: 021-05/08-02/26 su sredstva u iznosu od 85.000,00 kuna za sljedeće 
Ur.br. 2178/07-02-08-01 namjene:
Klakar, 17.prosinca 2008.

- Pomoć obiteljima za novorođenčad
Predsjednik Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s 

Općinskog  vijeća prebivalištem na području općine Klakar u iznosu 
Stipo  Martić, v.r. 1.000,00 kuna po djetetu.

- Podmirenje troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika 
socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi 
i Odlukom o pomoći za podmirenje troškova 
stanovanja korisnika socijalne skrbi, a u skladu s 

26. utvrđenim kriterijima za ostvarivanje prava na pomoć.

- Jednokratne novčane pomoći
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u 

br. 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 31. Statuta pravilu jednom u tijeku godine, a visina će se 
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske određivati ovisno i veličini potrebe i drugim 
županije“ br. 01/06) Općinsko vijeće općine Klakar na okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u 
svojoj 32. sjednici održanoj 17. prosinca 2008. kojima živi podnositelj zahtjeva.
godine, donijelo je

- Podmirenje pogrebnih troškova
PROGRAM Najnužniji pogrebni troškovi će se financirati 

osobama koje troškove nije dužan financirati Centar 
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području za socijalnu skrb, ako osoba nije prije smrti osigurala 

općine Klakar za 2009. godinu sredstva za podmirenje tih troškova (ušteđevina, 
osiguranje i dr.), te ako ne postoje osobe koje bi morale 
i mogle snositi pogrebne troškove.

Ovim Programom se određuje način obavljanja i 
financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnika - Pomoć u plaćanju komunalne naknade
socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje tog prava te Osobama koje su sukladno Odluci o komunalnoj 
druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti naknadi oslobođene plaćanja komunalne naknade.
socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 10. Zakona o socijalnoj - Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za 
skrbi, općine i gradovi su obvezni u svome proračunu uzdržavanje Na temelju podataka dobivenih od Centra 
za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva kojima za socijalnu skrb o korisnicima prava na pomoć za 
osiguravaju pomoć za podmirenje troškova uzdržavanje, izradit će se rješenje za ostvarivanje 
stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenih prava na ogrjev.
propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih Sredstva za ogrjev osiguravaju se u Proračunu 
vrsta pomoći. Brodsko – posavske županije i prema broju izdanih 
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rješenja doznačavaju se u Proračun općine Klakar. 3. SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I 
Spomenuta sredstva doznačavaju se krajnjim HUMANITARNIH ORGANIZACIJA
korisnicima. Za rad udruga i humanitarnih organizacija u 

Proračunu općine Klakar za 2009. godinu predviđena 
- Pomoć u plaćanju komunalnog doprinosa su financijska sredstva u iznosu 10.000,00 kuna:
Osobama koje su sukladno Odluci o komunalnom a) Crveni križ 3.000,00 kuna
doprinosu oslobođene plaćanja dijela ili u cijelosti b) Udruga slijepih 2.000,00 kuna
komunalnog doprinosa. c) Ostale udruge 5.000,00 kuna
- Pomoć u plaćanju priključenja na komunalnu 
infrastrukturu osobama koje su sukladno Zakonu i 
pravima hrvatskih branitelja i Općinske odluke 4. ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
oslobođeni plaćanja naknade za priključenje na Deratizacija i dezinsekcija na području općine Klakar 
komunalnu infrastrukturu. u pravilu se provodi dva puta godišnje, a sredstva za 

provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu 
- Pomoć u plaćanju školske kuhinje općine Klakar u iznosu do 35.000,00 kuna.
Općina će sufinancirati troškove školske kuhinje za 
djecu čiji roditelji su slabijeg imovnog stanja, a prema OPĆINSKO VIJEĆE
spisku škole i zahtjevu roditelja. OPĆINE KLAKAR

Klasa: 021-05/08-02/27
2 .  J AV N E  P O T R E B E  I Z  P O D R U Č J A Ur.br. 2178/07-02-08-01
ŠKOLSTVA-STIPEDNIJE Klakar, 17.prosinca 2008.
U Proračunu općine Klakar za 2009. godinu 
osiguravaju se sredstva za stipendiranje svih redovnih Predsjednik
studenata sa područja općine Klakar u ukupnom Općinskog  vijeća
iznosu od 126.000,00 kuna. Stipo  Martić, v.r.
Kriterije i uvjete za dodjelu stipendija odredit će se 
Odlukom Općinskog vijeća.

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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