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123. Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01.  i  129/05.)  i  članka  45.  Statuta  

Na  temelju  članka  35.  Statuta  Brodsko- Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
posavske  županije  ("Službeni vjesnik  Brodsko- Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
posavske  županije",  br.  2/06-pročišćeni  tekst),  tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  55.  sjednici  
donosim održanoj  11.  prosinca  2007.  godine,  donijelo

RJEŠENJE ZAKLJUČAK  

o  imenovanju  predstavnika  Brodsko-posavske  o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  Školskog  
županije  u  Suradničko  vijeće  Parka  prirode  odbora  Osnovne  škole  "Ivan  Meštrović"  

Lonjsko  polje Vrpolje  o  darivanju  školske  zgrade  Područne  
škole  u  Čajkovcima

I. I.

Mario  Pavičić,dipl.ing.  ravnatelj  Javne  Županijsko  poglavarstvo  daje  suglasnost  
ustanove  za  upravljanje  zaštićenim  prirodnim  na  Odluku  Školskog  odbora  Osnovne  škole  "Ivan  
vrijednostima  Brodsko-posavske  županije  imenuje Meštrović"  Vrpolje  o  darovanju  stare  školske  
s e  u  sastav  Suradničkog  vijeća  Parka  prirode  zgrade  i  dvorišta  u  Čajkovcima  upisanih  u  z.k. 
Lonjsko  polje. uložak  433 k.č.br.  578/1  k.o.  Čajkovci  ukupne  

površine  3659m2,  koju  je  donio  Školski  odbor  na  
sjednici  održanoj  12.  studenoga  2007.  godine.

II.
II.

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

Klasa  :  023-01/07-01/331
Urbroj:  2178/1-11-01/07-1
Slavonski  Brod,  5.  prosinca  2007.

       Župan
    Šimo  Đurđević,prof., v.r.

Klasa  :  602-02/07-01/16
Urbroj:  2178/1-11-01/07-1
Slavonski  Brod,  11.  prosinca  2007.

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

ŽUPANIJA



125. 126.

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01.  i  129/05.)  i  članka  45.  Statuta  novine"  br.  33/01.  i  129/05.)  i  članka  45.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  55.  sjednici  tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  56.  sjednici  
održanoj  11.  prosinca  2007.  godine,  donijelo održanoj  19.  prosinca  2007.  godine,  donijelo

ZAKLJUČAK  ZAKLJUČAK  

o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  Školskog  o  davanju  suglasnosti  Osnovnoj  školi  "Dr.  
odbora  Osnovne  škole  "Vladimir  Nazor"  Stjepan  Ilijašević"  Oriovac  za  davanje  
Adžamovci  o  darivanju   zgrade  Područne  jamstva  Ministarstvu  mora,  turizma,  prometa  

škole  Brđani i  razvitka

I. I.

Županijsko  poglavarstvo  daje  suglasnost  Županijsko  poglavarstvo  daje  suglasnost  
na  Odluku  Školskog  odbora  Osnovne  škole  Osnovnoj  školi  "Dr.  Stjepan  Ilijašević"  Oriovac  da  
"Vladimir  Nazor"  Adžamovci  o  darivanju  zgrade  u  formi  potpisane  bjanko  zadužnice  na  iznos  od  
Područne  škole  Brđani  i  dvorišta  upisanih  u  1.000.000,00 kn  dade  jamstvo  Ministarstvu  mora,  
z.k.ul.  br.  428  k.č.br.  181  k.o.  Brđani  ukupne  turizma,  prometa  i  razvitka  za  namjensko  trošenje  
površine  629  hvati,  koju  je  donio  Školski  odbor  sredstava  Svjetske  banke  odobrenih  za  adaptaciju  
na  sjednici  održanoj  7.  studenoga  2007.  godine. školske  zgrade.

II. II.

Osnovna  škola  "Vladimir  Nazor"  Ovlašćuje  se  ravnateljica  škole  da  
Adžamovci  i  Općinsko  poglavarstvo  općine  zadužnicu  iz  točke  I.  zaključka  potpiše.
Rešetari  dužni  su  posebnim  ugovorom  regulirati  
pitanje  korištenja  zajedničkog  prostora.

III.

III. Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
"Službenom  v jesniku  Brodsko-posavske  županije".

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
"Službenom v jesniku  Brodsko-posavske  županije". Klasa  :  022-05/07-01/78

Urbroj:  2178/1-02/07-1
Klasa  :  602-02/07-01/15 Slavonski  Brod,  19.  prosinca  2007.
Urbroj:  2178/1-11-01/07-1
Slavonski  Brod,  11.  prosinca  2007.    Predsjednik  Poglavarstva

    Šimo  Đurđević,prof., v.r.
   Predsjednik  Poglavarstva
    Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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40. spomenicima kulture utvrda Bijela Stijena i Cage i 
pripreme na izradi stručno-znanstvene dokumentacije 
za prijave Programa sanacija i konzervacije utvrda.

Na temelju članka 16. Poslovnika Općinskog 
poglavarstva općine Okučani ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije", br. 10/2), Općinsko III.
poglavarstvo je na svojoj 40. sjednici održanoj 6. 
prosinca 2007.godine donijelo Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

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

o imenovanju povjerenika OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINA OKUČANI

I. Klasa:022-05/07-01/262
Urbr:2178/21-02-07-01

Mr.sci. Berislav Schejbal, prof. imenuje se Okučani, 6. prosinca 2007.g.
povjerenikom općine Okučani za zaštitu kulturne 
baštine za skrb o spomenicima kulture i obavljanje                        Predsjednik  
arheoloških istraživanja i konzervacije. Općinskog  poglavarstva

       Aca  Vidaković, v.r.

II.

Dužnost povjerenika je izvođeje radova na 

OPĆINA  OKUČANI
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41. III

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su :
Na temelju članka 16. Poslovnika Općinskog 

poglavarstva općine Okučani ("Službeni vjesnik - prihvatljivost ponuditelja, poslovni ugled i 
Brodsko-posavske županije", broj 10/02 / i članka 4. sposobnost za obavljanje djelatnosti u 
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu tehničkom i kadrovskom smislu
obavljati na temelju koncesije u općini Okučani, - visina ponuđene naknade za koncesiju
klasa:023-05/01-07/02 od 21. veljače 2007. 
godine,Općinsko poglavarstvo općine Okučani na 
svojoj   40. sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine IV
donijelo je

Ponude dostaviti u roku od 15 dana od 
ODLUKU prijema pozivnog pisma u zatvorenoj omotnici na 

adresu općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 
o javnom nadmetanju za dodjelu koncesije za 35430 Okučani s naznakom "za natječaj", neposredno 
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza ili preporučeno poštom.

pokojnika na području općine Okučani Otvaranje ponuda neće biti javno o 
rezultatima odabira ponuditelji će biti pismeno 
obaviješteni u zakonskom roku.

I Davatelj koncesije zadržava pravo da bez 
obrazloženja poništi javni natječaj prije donošenja 

Predmet nadmetanja je dodjela jedne odluke o dodjeli koncesije, bez posebne odgovornosti 
koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza prema ponuditeljima.
pokojnika na području općine Okučani na vrijeme od  
5 godina.

V

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

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju Brodsko-posavske županije".
pravne i fizičke osobe koje se u roku od 15 dana od 
dana objave natječaja dostave svoju ponudu koja mora OPĆINA OKUČANI
sadržavati: OPĆINSKO POGLAVARSTVO
-  naziv i točnu adresu ponuđača
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne Klasa: 022-05/07-01/ 277

djelatnosti (obrtnica ili izvod iz sudskog Ur. broj: 2178/21-02-07-01            
registra) Okučani,  6. prosinac 2007. godine

- podatke o poslovanju BON-1 ili BON-2
- dokaz o tehničkoj opremljenosti za obavljanje                        Predsjednik  

iste djelatnosti Općinskog  poglavarstva
- potvrda o plaćenim porezima i doprinosima        Aca  Vidaković, v.r.
- potvrda o nepostojanju nedospjelih 

financijskih obveza prema općini Okučani, 
niti podnesenih tužbi odnosno otvorenih 
sudskih sporova

- početna visina godišnje naknade za koncesiju 
izražena u kunama  minimalni iznos naknade 
određuje se u iznosu od 3.000,00 kuna
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42. opreme. Isto Ministarstvo dalo je svoju suglasnost na 
gradnju povećane dvorane ali pod uvjetom da se gradi 
kao školska športska dvorana, odnosno kao aneks 

Na temelju članka 16.  Poslovnika zgradi osnovne škole Okučani. Gradnjom športske 
poglavarstva općine Okučani („Službeni vjesnik dvorane kao školske , rečeno Ministarstvo preuzima i 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/02) Općinsko troškove daljnjeg održavanja dvorane (redovne 
poglavarstvo na svojoj  40. sjednici održanoj 6. materijalne troškove kao što su: el. energija, grijanje, 
prosinca 2007. godine , donosi plaće osoblja i sl.). 

  Kako je zemljište oko škole  vlasništvo 
ODLUKU općine Okučani, kojoj je gradnja dvorane vrlo važan 

infrastrukturni projekt  čije je financiranje ishodila iz 
o darovanju nekretnine kredita EIB-a II i Ministarstva mora, turizma, prometa 

i razvitka  -  općina potrebno zemljište daruje 
Osnovnoj školi Okučani radi provedbe postupka  

1.   Za potrebe gradnje športske dvorane Okučani  objedinjavanja čestica i stjecanja uvjeta za dogradnju 
-  općina Okučani Osnovnoj školi Okučani daruje zgrade škole. 
svoju nekretninu koju čini izgrađena građevinska    S obzirom da je općina Okučani za gradnju 
parcela označena kao kčbr. 354/1 upisana u zemljišno- školske športske dvorane stvorila sve financijske i 
knjižni uložak br. 759 k.o.Okučani površine 6.122 m2. materijalne uvjete (osigurala financijska sredstva, 

izradila projektnu dokumentaciju, osigurala 
2.   Vrijednost darovane parcele na kojoj je građevinsko zemljište i pripadajuća parkirališna 
izgrađena višenamjenska zgrada, te dva asfaltirana mjesta  izvan građevinske čestice), smatra da ima 
igrališta (košarkaško i malonogometno-rukometno) s određena prava na korištenje dvorane za potrebe 
tribinama i  osvjetljenjem za noćne utakmice, te svojih građana i športskih udruga o čemu će sa školom 
urbano uređeno dvorište, prema mjesnim tržišnim biti sklopljen posebni sporazum o korištenju.
uvjetima , procjenjuje se na 1,500.000,00  kuna.

POGLAVARSTVO OPĆINE OKUČANI
3.   Za izradu darovnog ugovora, u kojem će biti 
precizirani određeni uvjeti darovanja,  zadužuje se Klasa: 022-05/07-01/276
Odsjek za gospodarstvo , poduzetništvo i obrtništvo. Urbr.: 2178/21-02-07-01

U Okučanima , 6. prosinca 2007. god.
4.   Ova  Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-                        Predsjednik  
posavske županije“. Općinskog  poglavarstva

       Aca  Vidaković, v.r.

O b r a z l o ž e n j e :

     Na zahtjev općine Okučani da se športska 
dvorana gradi kao trodijelna bila je potrebna 
suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
koje odobrava povećanje normativa prostora i 
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16. 1. Civilna  zaštita

Sukladno   p roc jen i   ugroženos t i   
Na  temelju  članka  28.  stavak  1.  alineja  1.  stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih  dobara  i  

Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  (NN  br.  174/4)  i  okoliša,  Planu  zaštite  i  spašavanja,  srednjoročnom  
članka  26.  Statuta  općine  Oprisavci  ("Službeni  planu  razvoja,  osobnom  i  materijalnom  sklopu,  te  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  1/06),  usklađeno  s  osiguranim  financijskim  sredstvima  u  
Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  na  svojoj  20.  Proračunu  općine  Oprisavci,  a  sa  ciljem  razvoja  
sjednici  održanoj  5.  prosinca  2007.  godine,  donosi vlastitih  sposobnosti  za  djelovanje  službi  i  pravnih  

osoba  za  djelovanje  na  sprečavanju  i  otklanjanju  
SMJERNICE štetnih  posljedica  koje  nadilaze  mogućnosti  

djelovanja  službi  i  pravnih  osoba  kojima  je  zaštita  
za  organizaciju  i  razvoj  sustava  zaštite  i  i  spašavanje  ljudi  i  materijalnih  dobara  redovna  

spašavanja  na  području  općine  Oprisavci  u  djelatnost,  za  zapovjedništva,  postrojbe  i  druge  
2008. g. sposobnosti  civilne  zaštite  iskazuju  se  prioriteti  

materijalno-tehničkog  razvoja  (nabava  osobne  i  
skupne  opreme),  te  planirati  provođenje  

Sukladno  razmjeru  opasnosti,  prijetnji  i  osposobljavanja,  uvježbavanja  i  druge  aktivnosti.
posljedica  nesreća,  većih  nesreća  i  katastrofa  Za  osiguranje  uvjeta  za  provođenje  
utvrđenih  Procjenom  ugroženosti  ljudi,  okoliša,  evakuacije,  zbrinjavanja  i  sklanjanja  ljudi  i  
materijalnih   kulturnih  dobara,  sa  ciljem  zaštite  i  materijalnih  dobara,  te  drugih  aktivnosti  iz  mjera  
spašavanja  ljudi,  materijalnih  dobara,  te  okoliša  zaštite  i  spašavanja  za  2008. g.  ne  predviđaju  se  
kao  i  ravnomjernog  razvoja  svih  nositelja  sustava  nikakvi  dodatni  uvjeti  osim  onih  koji  se  i  do  sada  
zaštite  i  spašavanja  (civilna  zaštite,  vatrogasne  provode  kroz  postojeće  službe,  tijela  i  pravne  
postrojbe  i  zapovjedništva,  udruge  građana  od  osobe.  Međutim,  prema  ukazanoj  potrebi  
značaja  za  zaštitu  i  spašavanje,  službe  i  pravne  osiguravat  će  se  i  dodatni  izvanredni  uvjeti.
osobe  koje  se  zaštitom  i  spašavanjem  bave  u  
okviru  redovne  djelatnosti)  donose  se  ove  
Smjernice  za  organizaciju  i  razvoj  sustava  za  
zaštitu  i  spašavanje  u  2008. g.,  a  koje  se  odnose  
na  sljedeće:

OPĆINA  OPRISAVCI
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2. Vatrogastvo 6. Financiranje  sustava  zaštite  i 
 spašavanja

Za  Vatrogasnu  zajednicu  općine  i  
dobrovoljna  vatrogasna  društva  osiguravat  će s e  Tijekom  2008.  godine  i  nadalje  vodit  će  
sredstva  u  Proračunu  općine  Oprisavci  kao  i  do se  više  računa  o  financiranju  sustava  zaštite  i  
sada  u  okviru  zakonski  određenog  minimuma,  te  spašavanja,  a  posebno  operativnih  snaga  te  službi,  
za  nedostajuću  opremu  vatrogasnih  društava  pravnih  osoba  i  udruga  koje  se  u  svojoj  
općine  prema  njihovom  planu  opremanja. djelatnosti  bave  zaštitom  i  spašavanjem  ili  

neposredno  učestvuju  u  tom  sustavu.
Sredstva  za  navedene  namjene  će  biti  

3. Skloništa osigurana  u  Proračunu  općine  Oprisavci  za  2008.  
godinu.

Kako  na  području  općine  još  nema  niti  
jedno  izgrađeno  sklonište  osnovne  zaštite  to  će  se  OPĆINSKO  VIJEĆE
nastojati  predvidjeti  njihova  gradnja  kod  izgradnje  OPĆINE  OPRISAVCI
velikih  objekata.

Za  javna  skloništa  u  vlasništvu  općine  ne  Klasa  :  023-05/07-01/14
predviđaju  se  posebne  aktivnosti  i  projekti  osim  Urbroj:  2178/14-01-07-1
ako  to  neke  izvanredne  okolnosti  ne  budu  Oprisavci,  5.  prosinca  2007. g.
zahtijevale.

 Predsjednik
            Općinskog  vijeća

4. Udruge  građana  od  interesa  za  zaštitu  i           Antun  Beraković, v.r.
spašavanje

Od  udruga  koje  su  od  interesa  za  zaštitu  i  
spašavanje  na  području  općine  Oprisavci  djeluju:

- Lovačko  društvo  "Posavina",  Svilaj 17.
- Lovačka  udruga  "Sokol",  Oprisavci
- Športsko  ribolovna  udruga  "Mrist", 
 Oprisavci Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br.  
Za  navedene  udruge  sukladno  podnesenim  33/01.  i  129/05.)  i  članka  26.  Statuta  općine  

programima  i  razvojnim  projektima  prihvaćamo  i  Oprisavci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
financiramo  one  koji  doprinose  njihovom  županije"  br.  1/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
mater i ja lno  tehničkom  opremanju  i   Oprisavci  na  svojoj  20.  sjednici  održanoj  5.  
osposobljavanju  i  usavršavanju  kadrova  što  prosinca  2007.  godine,  donijelo  je
doprinosi  i  unapređenje  zaštite  i  spašavanja.

ODLUKU

5. Službe  i  pravne  osobe  koje  se  zaštitom  i o  davanju  suglasnosti  na  2.  Izmjene  i  dopune  
 spašavanjem  bave  u  okviru  svoje Prostornog  plana  Brodsko-posavske  županije
 redovne  djelatnosti

Većina  službi  i  pravnih  osoba  čija  je  Članak  1.
redovna  djelatnost  i  područje  zaštite  i  spašavanja  
nema  sjedište  u  općini  Oprisavci,  ali  se  prati  Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  daje  
njihova  aktivnost,  razvoj  i  projekti,  te  se  suglasnost  na  2.  Izmjene  i  dopune Prostornog  
zajednički  učestvuje  u  onima  koje  su  od  plana  Brodsko-posavske  županije.
obostranog  interesa  što  će  se  činiti  i  ubuduće.

Članak  2.

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

Članak  1.

U  članku  2.  Odluke  o  osnivanju  i  
OPĆINSKO  VIJEĆE imenovanju  Zapovjedništva  zaštite  i  spašavanja  
OPĆINE  OPRISAVCI općine  Oprisavci  (klasa:023-05/06-02/36,  

urbroj:2178/14-02-06-1),  od  1.  rujna  2006. g.  
Klasa  :  023-05/07-01/15 umjesto  imenovanog  člana  zapovjedništva  Zdravka  
Urbroj:  2178/14-01-07-1 Vrbanovića,  djelatnika  Područnog  ureda  za  zaštitu  
Oprisavci,  5.  prosinca  2007. g. i  spašavanje,  imenuje  se:

 Predsjednik Tajana  Katalinić,  djelatnica  Područnog  ureda  za  
            Općinskog  vijeća zaštitu  i  spašavanje.
         Antun  Beraković, v.r.

Članak  2.

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

18. Brodsko-posavske  županije".

OPĆINA  OPRISAVCI
Na  temelju  članka  9.  stavak  2.  Zakona  o  

zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  novine"  broj  Klasa  :  023-05/07-01/90
174/04.),  članka  4.  i  članka  10.  Pravilnika  o  Urbroj:  2178/14-01-07-1
pozivanju,  mobilizaciji  i  aktiviranju  operativnih  Oprisavci,  21.  studenoga  2007. g.
snaga  zaštite  i  spašavanja  ("Narodne  novine"  broj  
25/06.)  i  članka  34.  Statuta  općine  Oprisavci         Načelnik
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  općine  Oprisavci
broj  01/06),  načelnik  općine  Oprisavci  Antun  Antun  Jovičić, v.r.
Jovičić,  21.  studenoga  2007. g.,  donosi

ODLUKU

o  izmjeni  Odluke  o  osnivanju  i  imenovanju  
Zapovjedništva  zaštite  i  spašavanja  općine  

Oprisavci
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29. Ostvareni  prihodi  i  primici -5.574.964,00 kn
Realizirani  rashodi  i  izdaci -5.621.709,00 kn
_________________________________________

Na  temelju  članka  125.  Zakona  o  
proračunu  (NN  96/03.)  i  članka  21.  Statuta  općine  Manjak  prihoda  i  primitaka -      46.745,00 kn
Oriovac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  13/01.,  10/04.  i  4/06.),  Općinsko  
vijeće  općine  Oriovac  na  15.  sjednici  održanoj  3. V
9. 2007.  godine,  donosi

Općina  Oriovac  nije  primala  niti  davala  
ZAKLJUČAK zajmove  u  2007.  godini.

o  usvajanju  Izvješća  o  ostvarenju  Proračuna  
općine  Oriovac  za  razdoblje  od  1. 1. - 30. 6. VI

2007.  godine
Tekuća  pričuva  planirana  Proračunom  za  

2007.  godinu  nije  trošena.
I

Općinsko  vijeće  usvaja  Izvješće  o  VII
ostvarenju  Proračuna  općine  Oriovac  za  razdoblje  
od  1. 1. - 20. 6. 2007.  godine. Posebni  dio  polugodišnjeg  izvješća  općine  

Oriovac  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  
2007.  godine  sadrži  rashode  i  izdatke  izvršene  po  

II korisnicima  i  nositeljima  sredstava  po  osnovnim  i  
posebnim  namjenama.

Proračun  općine  Oriovac  za  2007.  godinu  
planiran  je  u  iznosu  od  19.901.400,00 kn.

Prihodi  Proračuna  općine  Oriovac  u  VIII
razdoblju  od  1. 1. - 30. 6. 2007.  godine  ostvareni  su  
u  iznosu  od  5.574.964,00 kuna. Polugodišnje  izvješće  Proračuna  općine  

Oriovac  zajedno  s  Izvješćem  o  izvršenju  općeg  i  
posebnog  dijela  Proračuna  bit  će  objavljen  u  

III "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  OPĆINSKO  VIJEĆE
u  navedenom  razdoblju  iznosili  su  5.621.709,00 OPĆINE  ORIOVAC
kuna.

Klasa  :  022-01/07-01/41
Urbroj:  2178/10-01-07-1

IV Oriovac,  3. 9. 2007.  godine

Razlika  između  ukupno  ostvarenih  prihoda            Predsjednik  Vijeća
i  primitaka  i  izvršenih  rashoda  i  izdataka  daje  općine  Oriovac
manjak  prihoda  i  primitaka:        Jadranko  Mličević, v.r.

OPĆINA  ORIOVAC

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2047Broj:  25



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  25Strana:  2048



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2049Broj:  25



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  25Strana:  2050



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2051Broj:  25



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  25Strana:  2052



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2053Broj:  25



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  25Strana:  2054



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2055Broj:  25



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  25Strana:  2056



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2057Broj:  25



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  25Strana:  2058



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2059Broj:  25



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  25Strana:  2060



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2061Broj:  25



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  25Strana:  2062



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2063Broj:  25



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  25Strana:  2064



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2065Broj:  25



30. IV

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  14.  Pravilnika  o  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom vjesniku  

pozivanju,  mobilizaciji  i  aktiviranju  operativnih  Brodsko-posavske  županije".
snaga  zaštite  i  spašavanja  (NN  br.  25/06.)  i  
članka  35.  Statuta  općine  Oriovac  ("Službeni  NAČELNIK
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  13/01,  OPĆINE  ORIOVAC
10/04.  i  04/06.),  općinski  načelnik  općine  Oriovac  
na  prijedlog  pročelnika  Područnog  ureda  za  Klasa  :  022-01/07-01/46
zaštitu  i  spašavanja  Slavonski  Brod  10. 12. 2007.  Urbroj:  2178/10-04-07-1
godine,  donio  je Oriovac,  10. 12. 2007.  godine

ODLUKU        Načelnik
  općine  Oriovac

o  osnivanju  i  imenovanju  članova  Antun  Pavetić, v.r.
Zapovjedništva  civilne  zaštite  općine  Oriovac

I
31.

Zapovjedništvo  civilne  zaštite  općine  
Oriovac  osniva  se  za  zapovijedanje  aktivnostima,  
snagama  i  sredstvima  civilne  zaštite  u  slučaju  Na  temelju  članka  41.  Statuta  općine  
neposredne  prijetnje,  katastrofe  i  veće  nesreće  na  Oriovac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
području  općine. županije"  br.  13/01,  10/04.  i  4/06.)  i  Odluke  o  

osnivanju  Odbora  za  šport  od  9. 11. 2002.  godine,  
Poglavarstvo  općine  Oriovac  na  16.  sjednici  

II održanoj  28. 8. 2007.  godine,  donosi

U  Zapovjedništvo  civilne  zaštite  općine  RJEŠENJE
Oriovac  imenuju  se:

o  razrješenju  dva  člana  Odbora  za  šport
1. Jadranka  Ćorluka,  djelatnica  Područnog  

ureda  za  zaštitu  i  spašavanje  Sl. Brod,  za  I
zapovjednika

2. Miroslav  Maričić,  predstavnik  općine,  za  Mijo  Pišonić  i  Dubravko  Jošić  razrješuju  
člana se  dužnosti  člana  Odbora  za  šport  općine  Oriovac.

3. Petar  Delić,  predstavnik  općine,  za  člana
4. Stjepan  Milašin,  predstavnik  Mjesnog  II

odbora,  za  člana
5. Đuro  Pavelić,  predstavnik  Mjesnog  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  osmog  dana  

odbora  Malino,  za  člana od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
6. Marko  Jagodar,  predstavnik  Mjesnog  Brodsko-posavske  županije".

odbora  Slav.  Kobaš,  za  člana.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO

OPĆINE  ORIOVAC
III

Klasa  :  022-01/07-01/37
Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  stavlja  se  Urbroj:  2178/10-04-07-1

izvan  snage  Odluka  o  osnivanju  i  imenovanju  Oriovac,  28. 8. 2007.  godine
članova  Zapovjedništva  civilne  zaštite  općine  
Oriovac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske      Predsjednik  Poglavarstva
županije",  br.  20/06.). općine  Oriovac

            Antun  Pavetić, v.r.
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32. 33.

Na  temelju  članka  41.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  35.  i  članka  391.  
Oriovac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Zakona  o  vlasništvu  i  drugim  stvarnim  pravima  
županije"  br.  13/01,  10/04.  i  4/06.)  i  Odluke  o  (NN  br.  91/96,  68/98,  137/99,  22/00,  73/00,  
osnivanju  Odbora  za  šport  od  9. 11. 2002.  godine,  114/01,  79/06.  i  141/06.)  i  članka  41.  Statuta  
Poglavarstvo  općine  Oriovac  na  16.  sjednici  općine  Oriovac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
održanoj  28. 8. 2007.  godine,  donosi posavske  županije"  br.  13/01,  10/04.  i  4/06.),  

Poglavarstvo  općine  Oriovac  na  17.  sjednici  
RJEŠENJE održanoj  19. 11. 2007.  godine,  donosi

o  imenovanju  dva  člana  Odbora  za  šport ODLUKU

o  raspisivanju  javnog  natječaja  za  prodaju  
I građevinskog  zemljišta  u  vlasništvu  općine  

Oriovac
Slavica  Kikić i  Stjepan  Nedaća  imenuju  se  

za  člana  Odbora  za  šport  općine  Oriovac.
I

II Poglavarstvo  općine  Oriovac  donosi  
Odluku  o  raspisivanju  javnog  natječaja  za  

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  osmog  dana  prikupljanje  pismenih  ponuda  za  prodaju  
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  građevinskog  zemljišta  u  vlasništvu  općine  
Brodsko-posavske  županije". Oriovac  i  to:

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO - k.č.br. 2833/1,  gospodarsko  dvorište,  
OPĆINE  ORIOVAC površine  8355m2,

- k.č.br.  2834,  put,  površine  1164m2
Klasa  :  022-01/07-01/38 __________________________________________
Urbroj:  2178/10-04-07-1
Oriovac,  28. 8. 2007.  godine Ukupno  površina 9519m2

    Predsjednik  Poglavarstva u  k.o.  Oriovac.
općine  Oriovac

            Antun  Pavetić, v.r.
II

Početna  cijena  nekretnine  iz  točke  I.  ove  
Odluke  iznosi  160.000,00 kn.

III

Jamčevima  za  sudjelovanje  na  natječaju  
iznosi  10%  od  početne  cijene  građevinskog  
zemljišta.

Jamčevina  se  uplaćuje  na  žiro-raćun  
općine  Oriovac  2340009-1830900007,  poziv  na  
broj  7889-MB  ili  JMBG.
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IV 34.

Prednost  pri  ocjenjivanju  ponuda  imat  će  
ponuditelj  koji  ponudi  veću  cijenu. Na  temelju  članka  3.  stavak  2.  Odluke  o  

ugostiteljskoj  djelatnosti  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  8/07.)  i  članka  41.  

V Statuta  općine  Oriovac,  Poglavarstvo  općine  
Oriovac  na  17.  sjednici  održanoj  19. 11. 2007.  

Odluku  o  najpovoljnijem  ponuđaču  donosi  godine,  donosi
Poglavarstvo  općine  Oriovac  koja  će  se  dostaviti  
ponuđačima  u  zakonskom  roku. ODLUKU

o  lokacijama  ugostiteljskih  objekata
VI izvan  naseljenih  područja  naselja

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Oriovac  za  
zaključivanje  kupoprodajnog  ugovora  kojim  će  se  Članak  1.
regulirati  ostale  bitne  odrednice.

Lokacije  ugostiteljskih  objekata  iz  skupine  
restorani  i  barovi,  s  radnim  vremenom  od  0,00  do  

VII 24,00  sata,  odnose  se  na  zone  u  kojima  
Prostornim  planom  na  području  općine  Oriovac  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  nije  predviđeno  stanovanje,  odnosno  koji  s e nalaze  
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  na  udaljenosti  od najmanje  500  metara  od  
Brodsko-posavske  županije. najbližeg  stambenog  objekta.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  ORIOVAC Članak  2.

Klasa  :  022-01/07-01/48 Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
Urbroj:  2178/10-04-07-1 od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Oriovac,  19. 11. 2007.  godine Brodsko-posavske  županije".

    Predsjednik  Poglavarstva OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
općine  Oriovac OPĆINE  ORIOVAC

            Antun  Pavetić, v.r.
Klasa  :  022-01/07-01/47
Urbroj:  2178/10-04-07-1
Oriovac,  19. 11. 2007.  godine

    Predsjednik  Poglavarstva
općine  Oriovac

            Antun  Pavetić, v.r.
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35. 36.

Na  temelju  članka  47.  Zakona  o  DOPUNA
prostornom  uređenju  i  gradnji  (NN  76/07.)  i  
članka  21.  Statuta  općine  Oriovac  ("Službeni  Programa  mjera  za  unapređenje  stanja  u  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  13/01,  prostoru  općine  Oriovac  za  razdoblje  
10/04.  i  4/06.),  Vijeće  općine  Oriovac  na  15.  2006. - 2010.  godine
sjednici  održanoj  3. 9. 2007.  godine,  donosi

ZAKLJUČAK

o  usvajanju  dopune  Programa  mjera  za  
unapređenje  stanja  u  prostoru  općine  Oriovac  

za  razdoblje  2006.-2010.  godine

Članak  1.

Usvaja  se  dopuna  Programa  mjera  za  
unapređenje  stanja  u  prostoru  općine  Oriovac  za  
razdoblje  2006. - 2010.  godine  (u  daljnjem  tekstu:  
Dopuna  Programa  mjera).

Članak  2.

Dopuna  programa  mjera  izrađena  je  od  
strane  Zavoda  za  prostorno  planiranje  Osijek.

Članak  3.

Dopuna  Programa  mjera  sastavni  je  dio  
ovog  Zaključka  i  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  
dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/40
Urbroj:  2178/10-04-07-1
Oriovac,  3. 9. 2007.  godine

             Predsjednik  Poglavarstva
      općine  Oriovac
    Antun  Pavetić, v.r.

UVOD

Općina Oriovac donijela je IZVJEŠĆE O 
STANJU U PROSTORU I PROGRAM MJERA ZA 
UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU ZA 
RAZDOBLJE 2006.-2010.GODINE koje je 
objavljeno u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije",  broj 11/2006.

Realizacija Programa mjera za unapređenje 
stanja u prostoru za tekuće četverogodišnje razdoblje 
je u tijeku i već realizirane Izmjene i dopune PPUO 
Oriovac koje su omogućile korištenje SAPARD 
programa.

OBRAZLOŽENJE

Važećim Programom za unapređenje stanja u 
prostoru općine Oriovac predviđena je jedna izmjena i 
dopuna PPUO Oriovac, koja je u to vrijeme bila važna 
i prioritetna.

Kako je planiranje dinamičan proces u 
kontinuitetu, tako se javljaju i nove poduzetničke 
inicijative u oblasti gospodarstva koje je teško ili 
nemoguće u jednom trenutku planski predvidjeti.

Tako se i na području općine Oriovac javljaju 
domicilni poduzetnici s potrebama izgradnje malih i 
srednjih proizvodnih i uslužnih kapaciteta. Općina je 
zainteresirana, čak želi poticati razvoj poduzetništva, 
međutim ne može osigurati adekvatne prostorne 
uvjete.

Pojavili su se zahtjevi poduzetnika za 
lociranje kapaciteta koji po svojim karakteristikama i 
djelatnosti zahtijevaju prenamjenu dijela naselja u 
gospodarsku zonu u naselju Lužani.
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Osim toga je potrebno korigirati uvjete za 37.
smještaj djelatnosti u naseljima.

Zbog rješavanja ovih potreba od interesa za Na  temelju  članka  58.  stavak  1.  Zakona  o  
gospodarski razvoj općine, prioritetno je potrebno ugostiteljskoj  djelatnosti  (NN  138/06)  i  članka  21.  
prići izradi i donošenju Izmjena i dopuna PPUO Statuta  općine  Oriovac  ("Službeni  vjesnik  
Oriovac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Brodsko-posavske  županije"  br.  13/04,  10/04.  i  
županije, broj 24/05). 4/06.),  Vijeće  općine  Oriovac  na  16.  sjednici  

održanoj  26.  11.  2007.  godine,  donosi

ODLUKU
DOPUNE PROGRAMA MJERA ZA 

UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU o  izmjenama  i  dopunama
OPĆINE ORIOVAC Odluke  o  ugostiteljskoj  djelatnosti

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
broj 11/06)

Članak  1.

Dopunjava se Program mjera za unapređenje U  Odluci  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  
stanja u prostoru općine Oriovac u točki: ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  

8/07.)  u  članku  2.  točka  2.  i  3.  mijenjaju  se  i  
I. DOKUMENTI PROSTORNOG glase:
 UREĐENJA 1. Ugostiteljski  objekti  iz  skupine  "Barovi"  

koji  ispunjavaju  uvjete  za  rad  noću  
1. IZMJENE I DOPUNE VAŽEĆIH sukladno  posebnim  propisima, samo  u  
 PROSTORNIH PLANOVA zatvorenim  prostorima  (noćni  lub,  noćni  

bar,  disco  klub)
1.1. Prostorni plan uređenja općine Oriovac u  vremenu  od  21,00  do  6,00  sati
 ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 2. Ugostiteljski  objekti  iz  skupine  "Objekti  

županije",  broj 24/05.) jednostavnih  usluga"  (u  šatoru,  na  klupi,  
na  kolicima,  u  kiosku,  u  nepokretnom  

Radi osiguranja prostornih uvjeta za lociranje vozilu  (ili  priključnom  vozilu)  i  objekt  
proizvodnih i uslužnih kapaciteta PPUO Oriovac će se jednostavnih  brzih  usluga
izmijeniti i dopuniti u sljedećem: u  vremenu  od  7,00  do  22,00  sata

- Dio neizgrađenog građevinskog područja Članak  2.
naselja Lužani (zapadni dio) će se 
prenamijeniti u gospodarsku zonu, za koju će Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
se propisati uvjeti izgradnje, od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

- Promijenit će se maksimalna dubina građevne Brodsko-posavske  županije".
čestice u naseljima stalnog stanovanja, a 
vezano na uvjete smještaja građevina 
gospodarskih djelatnosti u građevinskim 
područjima naselja.

Izmjene i dopune PPUO Oriovac izvršit će se 
u odgovarajućim dijelovima Plana (Knjiga 1 
Tekstualni dio i Knjiga 2  Kartografski dio). 

            Načelnik: Antun  Pavetić, v.r.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/45
Urbroj:  2178/10-01-07-1
Oriovac,  26. 11. 2007.  godine

                 Predsjednik  Vijeća
      općine  Oriovac
   Jadranko  Mličević, v.r.
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38. Članak 4.

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora 
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima članova Savjeta mladih javnim pozivom.

mladih (N.N. 23/07) i članka 21. Statuta općine Kandidate za članove Savjeta mladih 
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske predlažu udruge mladih i udruge koje se bave 
županije", br. 13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće općine mladima, učenička vijeća srednjih škola, te drugi 
Oriovac na 16. sjednici održanoj 26.11.2007.godine registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem 
donosi na području općine Oriovac.

 ODLUKU
Članak 5.

o osnivanju  Savjeta mladih
općine Oriovac Prijedlozi kandidata za članove Savjeta 

mladih podnose se u pisanom obliku u općinu Oriovac 
u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u 

I.  OPĆE ODREDBE lokalnom glasilu i na portalu općine Oriovac.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obvezno 

Članak 1. sadrži sljedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja

Ovom se Odlukom utvrđuje osnivanje - podaci o kandidatu  ime, prezime, datum i 
Savjeta mladih općine Oriovac (u daljnjem tekstu: godina rođenja, prebivalište,
Savjet mladih), sastav, način i postupak izbora, - obrazloženje prijedloga.
djelokrug rada, način financiranja rada i programa, 
osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad, te druga Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće 
pitanja od značaja za rad Savjeta mladih. se uzeti u razmatranje.

      Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za 
izbor u Savjet mladih utvrđuje Odbor za izbor i 

Članak 2. imenovanja općine Oriovac. Lista se objavljuje u 
lokalnom glasilu i na portalu općine Oriovac u roku od 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo 10 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga.
Općinskog vijeća općine Oriovac (u daljnjem tekstu:       Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime 
Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu 
uključivanja mladih u javni život općine Oriovac. zaprimljenih prijedloga.

Pod mladima se razumijevaju osobe s       
prebivalištem na području općine Oriovac, u dobi od  Lista kandidata sadrži:
15 do 29 godina života. - naznaku predlagatelja,

- ime i prezime kandidata,
- datum i godinu rođenja kandidata.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA 
ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 6.
Članak 3.

Općinsko vijeće je dužno izabrati članove 
       Savjet mladih broji 5 članova, uključujući Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana objave liste 
predsjednika i zamjenika predsjednika. kandidata.
    Mladi koji mogu biti birani u Savjet mladih su 
osobe iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.
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Članak 7. Članak 10.

Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih Način rada Savjeta mladih te izbor 
tajnim glasovanjem na način i po postupku predsjednika i njegovog zamjenika utvrđuje se 
propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća. Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim Poslovnik iz stavka 1. ovog članka donosi se 
listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća. većinom glasova svih članova Savjeta mladih na 

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se konastituirajućoj sjednici Savjeta mladih.
navode abecednim redom, a glasuje se na način da se Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih 
zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog saziva predsjednik Općinskog vijeća, koji sjednicom 
kandidata. predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Važeći je onaj listić na kojem su zaokruženi 
redni brojevi ispred prezimena najviše 5 kandidata.

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

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare Članak 11.
jednaki broj glasova, izbor među tim kandidatima se 
ponavlja na istoj sjednici. U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad 
Članak 8. Savjeta mladih,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje 
Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme odluka, programa i drugih akata od značaja za 

od dvije godine. unapređivanje položaja mladih,
Predsjednika i zamjenika predsjednika - predlaže Općinskom vijeću raspravu o 

Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te 
izabranih članova na konstituirajućoj sjednici. način rješavanja istih,

Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta - daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom 
mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne donošenja odluka, mjera, programa i drugih 
nazoči sjednicama, ako navrši 30 godina života, na akata od osobitog značenja za mlade,
osobni zahtjev, te ako je pravomoćnom sudskom - sudjeluje u izradi i praćenju provedbe 
presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u lokalnog programa djelovanja za mlade,
trajanju dužem od 6 mjeseci. - izrađuje izvješća nadležnim tijelima o 

U slučaju iz stavka 3. ovog članka prijedlog problemima mladih, a po potrebi predlaže i 
za novog člana Savjeta mladih Odbor za izbor i donošenje programa za otklanjanje nastalih 
imenovanja utvrđuje na prijedlog onog predlagatelja problema i poboljšanje položaja mladih,
čiji je kandidat bio izabran. Novom članu mandat traje - predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu 
do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran. odluka i programa o skrbi za mlade,

- skrbi o informiranosti mladih o svim 
pitanjima značajnim za unapređivanje 

Članak 9. položaja mladih,
- potiče suradnju sa savjetima mladih drugih 

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i općina, gradova i županija u Republici 
predstavlja Savjet mladih, te obavlja druge poslove Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s 
utvrđene ovom Odlukom. odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

Predsjednik Savjeta mladih u slučaju njegove - predlaže Općinskom vijeću financijski plan 
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik radi ostvarivanja programa rada Savjeta 
predsjednika. mladih, te obavlja i druge poslove od interesa 

za mlade.
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Članak 12. Člana 17.

Savjet mladih održava redovite sjednice Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o 
najmanje jedanput u dva mjeseca. svom radu Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće 

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima godine za prethodnu godinu.
predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati 
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 18.
Članak 13.

Općina Oriovac osigurava financijska 
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za 

ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta održavanje sjednica Savjeta mladih.
mladih. Financijska sredstva za rad Savjeta mladih 

Savjet mladih donosi odluke većinom osiguravaju se u proračunu općine Oriovac na temelju 
glasova nazočnih članova. odobrenog programa rada Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na 
naknadu troškova za rad.

Članak 14.
Članak 19.

Savjet mladih može osnovati svoja stalna i 
povremena radna tijela za uža područja djelovanja, te Stručne i administrativne poslove za potrebe 
organizirati forume, tribine i radionice za pojedine Savjeta mladih obavljaju službe općine Oriovac.
dobre skupine mladih ili srodne vrste problema 
mladih.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE

Članak 15. Članak 20.

Savjet mladih donosi program rada za svaku Općinsko vijeće pokrenut će postupak izbora 
kalendarsku godinu. članova Savjeta mladih u prvom sazivu u roku od 7 

Programom se utvrđuju aktivnosti Savjeta dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
mladih, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi 
njihova završavanja Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
Članak 16. dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".
Program rada Savjeta mladih donosio se 

većinom glasova svih članova Savjeta mladih. OPĆINSKO VIJEĆE
Ako se programom rada Savjeta mladih za OPĆINE ORIOVAC

provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba 
osiguranja financijskih sredstava, program rada mora Klasa: 022-01/07-01/44
sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s Urbroj: 2178/10-01-07-1
odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u Oriovac,  26.11.2007.godine.
Proračunu općine Oriovac. Program rada Savjeta 
mladih donosi se i podnosi na odobravanje         Predsjednik  Vijeća
Općinskom vijeću najkasnije do 30 rujna tekuće             općine  Oriovac
godine za sljedeću kalendarsku godinu.        Jadranko  Mličević, v.r.
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20. B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
(Višak  prihoda  i  rezerviranja)

Na  temelju  članka  4.  stavak  9.  i  članka  Raspoloživa  sredstva  iz
32.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  prethodnih  godina 0 kn
96/03.)  i  članka  26.  Statuta  općine  Sikirevci  
("Službeni v jesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  na  svojoj  C. Račun  zaduživanja / Financiranja
22.  sjednici  održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  
donosi Primici  od  financijske

imovine  i  zaduživanja 0 kn
PRORAČUN

Izdaci  za  financijsku
općine  Sikirevci  za  2008.  godinu imovinu  i  otplate  zajmova  10.000 kn

Neto  zaduživanje / financiranje -10.000 kn
I. Opći  dio

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

Neto  zaduživanje/Financiranje 0 kn
A. Računa   prihoda  i  rashoda

Proračun  općine  Sikirevci  za  2008.  Članak  2.
godinu,  sastoji  se  od:

Opći  dio  prihoda  i  primitaka  sadrži 
Prihodi  poslovanja 2.825.800 kn prihode  i  primitke  po  izvorima  i  vrstama  prihoda,  
Prihodi  od  prodaje te  rashode  i  izdatke  po  ekonomskoj  klasifikaciji,  
nefinancijske  imovine    220.000 kn kako  slijedi:

Rashodi  poslovanja 1.394.800 kn
Rashodi  za
nefinancijsku  imovinu 1.641.000 kn

Razlika - Višak/Manjak      10.000 kn

OPĆINA  SIKIREVCI
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Članak  4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIKIREVCI

Klasa  :  400-08/07-01/3
Urbroj:  2178/26-02-07-1
Sikirevci,  10.  prosinca  2007. g.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća
    Mijo  Živić, v.r.

21.

Članak 2.

Proračun se sastoji od “Bilance prihoda i 
izdatak”.

U Bilanci prihoda i izdatak” iskazuje se 
porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici od 
općinske imovine, te izdaci utvrđeni za financiranje 
javnih troškova na razni općine Sikirevci na temelju 
zakonskih i drugih propisa.

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u 
planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom 
godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna 
imat će sredstva za redovnu djelatnost općinske 
uprave.

Članak 3.

Sredstva Proračuna koriste se za financiranje 
poslova, funkcija i programa korisnika Proračuna u 
visini koja je neophodana za njihovo obavljanje i 
izvršavanje. 

Izrada i izvršavanje Proračuna temelji se na 
načelu zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i 
transparentnosti. Na temelju članka 6. Zakona o Proračunu  

(“Narodne novine”br.96/03.) i članka 26.Statuta 
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-

Članak 4.posavske županije”br.3/06.), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na svojoj 22. sjednici održanoj 10.prosinca  

Proračun mora biti uravnotežen- ukupni 2007.godine, donosi: 
prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. 

Proračun se donosi za proračunsku godinu i ODLUKU
vrijedi u toj godini. 

Proračunska godina je razdoblje od 12 o  izvršenju Proračuna općine Sikirevci
mjeseci koje počinje 1.siječnja, a završava 31. za 2008.godinu
prosinca kalendarske godine. 

Proračun donosi Općinsko vijeće općine 
Sikirevci za proračunsku godinu koja odgovara Članak 1.
kalendarskoj godini , i to prije početka godine na koju 
se odnosi.Ovom Odlukom  uređuje se način izvršavanja 

Proračuna općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: 
Proračun) za 2008.godinu koji obuhvaća:

Članak 5.- naplatu prihoda koji prema Zakonu o 
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

Sredstva Proračuna osiguravaju se samouprave i drugim propisima, te Odlukama 
korisnicima koji su u «Posebnom dijelu» Proračuna Općinskog vijeća i  Poglavarstva općine Sikirevci
određenim za nositelje sredstava na pojedinim - raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na 
pozicijama. raspolaganje korisnicima sredstava 

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti Proračuna
samo za namjene koje su određene Proračunom, i to 
do visine utvrđene u njegovu «Posebnom dijelu».
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Članak 6. skladu sa stavkom 1.ovog članka, preraspodjela 
sredstava na proračunskim stavkama kod 

Korisnici smiju preuzimati obveze za koje su proračunskih korisnika ili između proračunskih 
sredstva namjenski iskazana u «Posebnom dijelu» korisnika može se uz odobrenje načelnika izvršiti 
Proračuna, ako je njihovo plaćanje usklađeno s najviše 5% rashoda i izdataka na stavci koja se 
planiranim sredstvima za odnosno tromjesečje. umanjuje.

Iznimno zbog neusklađenog priljeva 
sredstava u Proračunu s tromjesečnim potrebama, 
Općinsko vijeće općine Sikirevci može u suglasnosti s Članak 11.
naredbodavateljem za izvršenje Proračuna 
(načelnikom ili osobom po njegovom ovlaštenju) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz 
izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, 
korisnicima. a temeljem rješenja tijela ovlaštenog za naplatu 

odnosnih prihoda.

Članak 7.
Članka 12.

Korisnici Proračuna moraju sredstva koristiti 
štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u 
raspolaganju tim sredstvima. cijelosti je načelnik općine.

Nadzor nad korištenjem proračunskih Ako se tijekom fiskalne godine, zbog 
sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko izvanrednih prilika i potreba, povećavaju ili umanjuju 
vijeće općine Sikirevci. prihodi i primici, odnosno izdaci, Proračun se mora 

uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

Članak 8.
Članak 13.

Godišnji proračun izvršava se do 31.prosinca 
2008.godine.Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  
godini jesu prihodi te godine. dana objavljivanja, a primjenjuje se od 1.siječ

Financijske obveze koje ne budu podmirene nja 2008.godine i bit će objavljena  u”Službenom 
do 31.prosinca 2007.godine, podmirit će se iz vjesniku Brodsko-posavske županije”.
namjenski  odobrenih sredstava Proračuna sljedeće 
fiskalne godine. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

Članak 9. Klasa: 400-08/07-02/4
Urbroj:2178/26-02-07-1

Za izvršenje Proračuna u cijelosti je Sikirevci;  10.prosinac  2007.god.
odgovorno Općinsko vijeće općine Sikirevci, koje u 
postupku izvršavanja Proračuna donosi provedbene      Predsjednik 
akte. Općinskog vijeća:

Proračunska sredstva ne mogu se     Mijo Živić, v.r.
preraspodijeliti osim pod uvjetima propisanim 
Zakonom i ovom Odlukom. 

Članak 10.

Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u 
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22. Članak 4.

Popis će se obavljati u razdoblju od 3.siječnja 
Na temelju članka 14. 15. i 16. Pravilnika o do 31.siječnja 2007.godine, prema planu rada 

proračunskom računovodstvu i računskom planu Komisije.
(“Narodne novine br. 119/01., 74/02., i 3/04.), i članka 
26. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br.3/06.), Općinsko Članak 5.
vijeće općine Sikirevci na svojoj  22. sjednici 
održanoj  10.prosinca 2007.godine, donosi: Izvještaji o popisu i rezultati popisa s 

obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi 
ODLUKU inventurnih razlika (naturalno i vrijednosno po 

knjigovodstvenoj vrijednosti) mora biti izrađen i 
o osnivanju Komisije za popis imovine, dostavljen Općinskom vijeću najkasnije do 28.veljače 
obveza, potraživanja i izvora vlasništva 2007.godine.

sa stanjem 31. 12. 2007.god.

Članak 6.
Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
Ovom Odlukom osniva se Komisija za popis dana objavljivanja  u    “Službenom vjesniku 

imovine, obveza, potraživanja i izvora vlasništva Brodsko-posavske županije”.
općine Sikirevci (u nastavku teksta: Komisija).

Komisija će sa stanjem 31.12.2007.godine OPĆINSKO VIJEĆE
obaviti sveobuhvatni popis imovine i obveza općine OPĆINE SIKIREVCI
Sikirevci i to:

Klasa: 406-08/07-01/1
· nematerijalna imovina; Urbroj:2178/26-02-07-1
· dugoročnih financijskih ulaganja; Sikirevci,  10.prosinac 2007.god.
· materijala i sitnog inventara;
· uredskog inventara i opreme;      Predsjednik 
· novca i vrijednosnica u blagajni; Općinskog vijeća:
· potraživanja i obveze    Mijo Živić, v.r.

Članak 2.

U Komisiju iz članka 1.ove Odluke imenuje 23.
se:
1. za  predsjednika:  Stjepan Džambo
2. za  člana:  Josip Dorić Na temelju članka 26.Statuta općine Sikirevci 
3. za  člana:  Antun Jurušić (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

br.3/06.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 
22.sjednici održanoj 10.prosinca 2007.godine, 

Članak 3. donosi:

Za koordinatora popisa određuje se: Gordana ODLUKU
Lešić voditelj računovodstveno-financijskih poslova.

o izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta 
za društveni dom u Jarugama
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I. 24.

Općina Sikirevci i «Projekti» d.o.o. Slav. 
Brod, Ul. Matije Gupca br. 32. poduzeće za Na  temelju  članka  14.  stavka 1.  Zakona  o  
projektiranje, građenje i nadzor  zaključit će ugovor za javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  br.  117/01.  i  
izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta  za 92/05.),  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  
društveni dom na k.č.br. 616 k.o. Jaruge  na području (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br.  33/01,  66/01. - 
općine Sikirevci površine cca 350m2 , te usluge vjerodostojno  tumačenje  i  129/05.)  i  članka  39.  
ishođenja Rješenja o uvjetima građenja sukladno Statuta  općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  
pravilima struke i postojećim propisima i Brodsko-posavske  županije"  br.  3/06.),  Općinsko  
standardima. poglavarstvo  općine  Sikirevci  na  svojoj  15.  

sjednici  održanoj  13.  studenoga  2007.  godine,  
donosi

II.
ODLUKU

Cijena radova iz članka 1.ove Odluke 
utvrđena je u iznosu od 60.000,00 kuna ,u cijenu nije o  izmjeni  i  dopuni  Plana  nabave  općine  
uključen PDV. Sikirevci  za  robe,  radove  i  usluge  male  

vrijednosti  za  2007.  godinu

III. I.

Ovlašćuje se načelnika općine potpisati Članak  3.  Plana  nabave  općine  Sikirevci  
Ugovor iz točke I. ove Odluke, te ugovorenu cijenu iz za  robe,  radove  i  usluge  male  vrijednosti  za  2007.  
članka II. ove Odluke isplatiti, i to 50% avansno po godinu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
potpisu ugovora, a preostali dio iznosa po dobivanju županije"  br.  7/06.),  mijenja  se  i  glasi:
Rješenja o uvjetima građenja.

"Tijekom  2007.  godine  općina  Sikirevci  će  
pristupiti  nabavi  sljedećih  roba,  radova  i  usluga:

IV.
RB Opis  nabave Konto Iznos bez

Ova Odluka stupa na snagu danom bez PDV-a
donošenja, a objavit će se  u “Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije” Slav. Brod. 1. Izrada  projektne  dokumentacije  

za  športsku školsku  dvoranu  u
OPĆINSKO VIJEĆE Sikirevcima 42131 176.500,00
OPĆINE SIKIREVCI 2. Izrada  projektne  dokumentacije

društvenog  doma-
Klasa:021-05/07-02/25 Jaruge 42124   22.100,00
Urbroj:2178/26-02-07-1 3. Izrada  projekta - PPUO
Sikirevci,10.12.2007.god. Sikirevci, opć.  zgrada 41261   85.000,00

4. Dodatna  ulaganja  u  zgradu
     Predsjednik matični  ured 45111   21.000,00
Općinskog vijeća: 5. Sanacija  poljskih  putova-
   Mijo Živić, v.r. nasip.tucanikom 42131 100.000,00

6. Izgradnja  cesta  u  oba
naselja 42131 120.000,00

7. Rekonstrukcija  javne  rasvjete
u  naselju  Sikirevci 45411 106.400,00
SVEUKUPNO: 631.000,00
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II. I.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Članak  3.  Plana  nabave  općine  Sikirevci  
donošenja,  a  primjenjuje se  od  1.  siječnja  2007.  za  robe,  radove  i  usluge  velike  vrijednosti  za  
godine  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  vjesniku  2007.  godinu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Brodsko-posavske  županije". županije"  br.  7/06.),  mijenja  se  i  glasi:

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO "Tijekom  2007.  godine  općina  Sikirevci  će  
OPĆINE  SIKIREVCI pristupiti  nabavi  sljedećih  roba,  radova  i  usluga:

Klasa  :  400-02/07-02/3 RB Opis  nabave Konto Iznos bez
Urbroj:  2178/26-03-06-01 bez PDV-a
Sikirevci,  13.  studenoga  2007. g.

1. Izgradnja  općinske 42121 500.000,00
     Predsjednik zgrade
Stjepan  Lešić, v.r.

SVEUKUPNO: 500.000,00

II

25. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  primjenjuje se  od  1.  siječnja  2007.  
godine  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom  vjesniku  

Na  temelju  članka  14.  stavka 1.  Zakona  o  Brodsko-posavske  županije".
javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  br.  117/01.  i  
92/05.),  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
(regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br.  33/01,  66/01. - OPĆINE  SIKIREVCI
vjerodostojno  tumačenje  i  129/05.)  i  članka  39.  
Statuta  općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Klasa  :  400-02/07-02/2
Brodsko-posavske  županije"  br.  3/06.),  Općinsko  Urbroj:  2178/26-03-06-01
poglavarstvo  općine  Sikirevci  na  svojoj  15.  Sikirevci,  13.  studenoga  2007. g.
sjednici  održanoj  13.  studenoga  2007.  godine,  
donosi      Predsjednik

Stjepan  Lešić, v.r.
ODLUKU

o  izmjeni  i  dopuni  Plana  nabave  općine  
Sikirevci  za  robe,  radove  i  usluge  velike  

vrijednosti  za  2007.  godinu
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12. dopune Prostornog plana uređenja općine Velika 
Kopanica.

Na temelju članka 325. Zakona o prostornom Plan iz stavka 1., ovoga članka izradio je 
uređenju i gradnji (NN, br.76/07.), Programa mjera za Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac 
unapređenje stanja u prostoru općine Velika Kopanica Paje Kolarića 5A, MB: 3096629.
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
br.20/07.) i članka 27. Statuta općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, Članak 3.
br.10/01.), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica 
na svojoj 19.sjednici održanoj 18. prosinca Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog 
2007.godine, donosi sljedeću: dijela.
 

ODLUKU Plan sadržava:

o izmjenama i dopunama Prostornog plana a) Tekstualni dio
uređenja  općine Velika  Kopanica O. UVOD

1. OBRAZLOŽENJE
2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG 

I. TEMELJNE ODREDBE DIJELA PLANA
3. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA 

Članak 1. PROVOĐENJE

Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune b) Grafički dio
Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica 
(''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije, broj 1. IZMJENE I DOPUNE
01/07.).  KARTOGRAFSKIH PRIKAZA

Kartografski prikazi 1, 1A, 2A, 2B, 3, i 4D 
Članak 2. stavljaju se van snage i zamjenjuju kartografskim 

prikazima :
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu : Plan) 1. NAMJENA I KORIŠTENJE 
sastoji se od knjige-elaborata pod nazivom: ''Izmjene i PROSTORA 1:25.000

OPĆINA
VELIKA  KOPANICA
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1.A. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE priključka i način polaganja trase industrijskog 
1:25.000 kolosjeka definirat će se uvjetima Hrvatskih 

2.A. ENERGETSKI SUSTAV željeznica''.
1:25.000

2.B. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
1:25.000 Članak 5.

3. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I 
OGRANIČENJA U KORIŠTENJU U članku 204. Temeljne odluke, u st. 1., pod 
1:25.000 toč. b) iza 6. alineje dodaje se nova 7.  koja glasi

4.D. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA, 
PROIZVODNO-POSLOVIH ZONA, ''- izgradnja novih KB 10(20)Kv radi 
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I elektroopskrbe građevina u funkciji 
SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE višenamjenskog kanala Dunav-Sava i 
VELIKA KOPANICA poboljšanja elektroopskrbe naselja Jaruge.''
1:  5.000

Dosadašnja 7. alineja postaje alineja 8.
Izmjene i  dopune sadrže s l jedeće 

kartografske prikaze:
Članak 6.

0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
1:25.000 Članak 240. Temeljne odluke mijenja se i 

1. NAMJENA I KORIŠTENJE glasi:
PROSTORA 1:25.000

1.A. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE ''Na području općine Velika Kopanica su 
1:25.000 sljedeća kulturna dobra:

2.A. ENERGETSKI SUSTAV
1:25.000 RB Naselje Naziv Vrste

2.B. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV spomenika spomenika
1:25.000

3. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I 1. Beravci Crkva 
OGRANIČENJA U KORIŠTENJU sv. Duha Sakralni
1:25.000

4.D. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA, 2. Divoševci Crkva sv.
PROIZVODNO-POSLOVNIH ZONA, Filipa i Jakova Sakralni
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I 
SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE 3. Župna crkva
VELIKA KOPANICA sv. Ilije Sakralni
1:  5.000

4. Velika Zgrada bivše škole
Kopanica I. Filipovića, Trg

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE Presv. Trojstva Profani

Članak 4. 5. "Selište", 
prapovijesno Arheologija

U članku 196. Temeljne odluke, dodaje se nlazište
novi stavak 2. koji glasi:

''Proizvodno-poslovnoj zoni II moguće je Zaštićena, evidentirana kulturna dobra 
putem industrijskog kolosjeka osigurati pristup na orijentacijski su naznačena na Kartografskom prikazu 
trasu željezničke pruge M303 (MP13). Mjesto br. 3, a detaljno se utvrđuju na temelju akata o zaštiti.
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Zaštićenim kulturnim dobrom se smatraju i novi članak 261a., koji glasi: 
sva kulturna dobra koja će se, nakon donošenja ovog 
PPUO, zaštititi sukladno posebnom zakonu.'' ''Odredbe ovoga Plana ne primjenjuju  se na 

upravne postupke za zahvate u prostoru koji su 
pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Plana. Isti 

Članak 7. postupci dovršiti  će se prema Odredbama Plana koji 
je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.''

Članak 241. Temeljne odluke, mijenja se i 
glasi:

Članak 11.
''Namjena i način uporabe kulturnog dobra te 

svi zahvati na kulturnom dobru utvrđuju se i  provode Članak 264. Temeljne odluke mijenja se i 
sukladno posebnom propisu.'' glasi:

''Do izrade UPU-a  naselja V. Kopanica, način 
korištenja zemljišta i uvjeti gradnje utvrđivat će se 

Članak 8. sukladno ovim Odredbama.
Gradnja građevina na području obuhvata 

Članak 140. Temeljne odluke, mijenja se i DPU-a i UPU-a  proizvodno  poslovne zone 2 nije 
glasi: moguća do stupanja na snagu predmetnih planova.''

''Ukoliko se na preostalom području općine 
prilikom izvođenja zemljanih radova utvrdi III ZAKLJUČNE ODREDBE
arheološko nalazište ili nalazi, osoba koja izvodi 
radove dužna je radove prekinuti bez odlaganja i o Članak 12.
tome obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u 
Slavonskom Brodu.'' Važeći kartografski prikazi iz Temeljne 

odluke, označeni brojevima 1, 1A, 2A, 2B, 3 i 4D., 
stavljaju se izvan snage i zamjenjuju se novim 

Članak 9. kartografskim prikazima, kako slijedi:

Članka 262. Temeljne odluke mijenja se i 1. NAMJENA I KORIŠTENJE
glasi:  PROSTORA 1:25.000

''Sukladno Zakonu i Prostornom planu 1.A. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
Brodsko-posavske županije, te potrebama prostornog 1:25.000
uređenja općine Velika Kopanica, ovim PPUO 2.A. ENERGETSKI SUSTAV
utvrđuje se obveza izrade sljedećih prostornih 1:25.000
planova: 2.B. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

1:25.000
a) Urbanistički plan uređenja: 3. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I
- naselja Velika Kopanica  OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
- proizvodno- poslovne zone 2 1:25.000

4.D. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA,
b) Detaljni plan uređenja  PROIZVODNO-POSLOVNIH ZONA,
- proizvodno- poslovne zone 1,  UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I
- sportsko  rekreacijske zone.''  SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE

 VELIKA KOPANICA
1:  5.000

Članak 10.
Važeći kartografski prikazi iz Temeljne 

Iza članka 261. Temeljne odluke, dodaje se odluke: 
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0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA Članak 14.
1:25.000

1. NAMJENA I KORIŠTENJE Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se 
PROSTORA 1:25.000 imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi 

1.A. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE u pismohrani izrađivača Plana.
1:25.000

2.A. ENERGETSKI SUSTAV Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina 
1:25.000 Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika 

2.B. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV Kopanica.
1:25.000

3. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I
 OGRANIČENJA U KORIŠTENJU Članak 15.
1:25.000

4.D. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA, Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po 
 PROIZVODNO-POSLOVNIH ZONA objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodsko-

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I posavske županije".
 SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE
 VELIKA KOPANICA KLASA:350-01/07-01/19

1:  5.000 UR. BROJ:2178/12-03-07-23
Velika Kopanica, 18.prosinca 2007.g.

ostaju na snazi s izmjenama i dopunama 
utvrđenim ovom Odlukom. PREDSJEDNIK 

       OPĆINSKOG VIJEĆA:
                        Matija Vidaković, v.r.

Članak 13.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 
upravne postupke za zahvate u prostoru na česticama 
koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti 
prije stupanja na snagu ovog Plana. Isti postupci 
dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi u 
vrijeme podnošenja zahtjeva.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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