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- akti  Poglavarstva: - profesor  engleskog  jezika
- profesor  njemačkog  jezika
- profesor  psihologije

127. - profesor  likovnih  predmeta
- profesor  matematike
- profesor  fizike

Na  temelju  članka  7.  stavak  2.  i  3.  - profesor  pedagogije
Pravilnika  o  korištenju  sredstava  Proračuna  - profesor  defektologije
Brodsko-posavske  županije  za  stipendiranje  - profesor  latinskog  jezika
studenata  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  - dipl.ing.  elektrotehnike
županije"  br.  21/05-pročišćeni  tekst),  Županijsko - dipl. informatičar
poglavarstvo  je  na  56.  sjednici  održanoj  19.  - dipl.ing.  građevine
prosinca  2007.  godine,  donijelo - doktor  medicine

ODLUKU
II.

o  utvrđivanju  deficitarnih  zanimanja  za  
dodjelu  stipendija  studentima  za  akademsku  Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom  

godinu  2007./2008. vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  604-02/07-01/3
I. Urbroj:  2178/1-02/07-1

Slavonski  Brod,  19.  prosinca  2007.
Utvrđuje  se  lista  deficitarnih  zanimanja  za  

dodjelu  stipendija  studentima  za  akademsku     Predsjednik  Poglavarstva
godinu  2007./2008.  kako  slijedi:     Šimo  Đurđević,prof., v.r.

ŽUPANIJA
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128.

Na  temelju  članka  10.  Pravilnika  o  
korištenju  sredstava  Proračuna  Brodsko-posavske  
županije  za  stipendiranje  studenata  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  21/05-
pročišćeni  tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  
56.  sjednici  održanoj  19.  prosinca  2007.  godine,  
donijelo

ODLUKU

o  raspisivanju  Javnog  natječaja  za  dodjelu  
stipendija  studentima  za  akademsku  godinu  

2007./2008.

I.

Ovom  Odlukom  raspisuje  se  Javni  natječaj  
za  dodjelu  stipendija  studentima  u  akademskoj  
godini  2007./2008.

Javni  natječaj  objavit  će  se  u  "Posavskoj  
Hrvatskoj".

Javni  natječaj  sadrži  podatke  propisane  
člankom  11.  Pravilnika  o  korištenju  sredstava  
Proračuna  Brodsko-posavske  županije  za 
stipendiranje  studenata  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije",  br.  21/05.-pročišćeni  
tekst)  i  odgovarajućih  odluka  Poglavarstva.

II.

Prijave  za  dodjelu  stipendija  podnose  se  
na  propisanom  obrascu  Komisiji  za  stipendiranje  
u  roku  od  15  dana  od  dana  objavljivanja  u  tisku.

III.

Za  provedbu  ove  Odluke  i  postupka  
dodjele  stipendija  propisanog  Pravilnikom  iz  točke  
I.  ove  Odluke  zadužuje  se  Komisija  za  
stipendiranje  studenata.

IV.

Klasa  :  604-02/07-01/2
Urbroj:  2178/1-02/07-1
Slavonski  Brod,  19.  prosinca  2007.

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

129.

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

RJEŠENJE

o  osnivanju  Radne  skupine  za  koordinaciju  
provedbe  Plana  navodnjavanja  Brodsko-

posavske  županije

I.

U  Radnu  skupinu  za  koordinaciju  
provedbe  Plana  navodnjavanja  Brodsko-posavske  
županije  imenuju  se:

1. Zdenka  Beljo,  VGO  Sava - voditeljica  
Radne  skupine

2. Elizabeta  Kos,  Ministarstvo  poljoprivrede,  
šumarstva  i  vodnog  gospodarstva - za  
članicu

3. Ivan  Borić,  VGO  Sava  VGI  "Šumetlica-
Crnac"  Nova  Gradiška - za  člana

4. Mladen  Konjević,  HZPS - Odsjek  Brodsko-
posavske  županije - za  člana

5. Igor  Čižmek,  ravnatelj  Zavoda  za  
prostorno  uređenje - za  člana

6. Željko  Burazović,  pročelnik  Upravnog  
odjela  za  poljoprivredu - za  člana.

Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom  II.
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Zadaća  Radne  skupine  je:
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- stalna  suradnja  s  Ministarstvom  56.  sjednici  održanoj  19.  prosinca  2007.  godine  
poljoprivrede,  šumarstva  i  vodnog  na  prijedlog  Komisije  za  dodjelu  stipendija  
gospodarstva,  Hrvatskim  vodama,  donijelo
jedinicama  lokalne  samouprave,  Stručnim  
povjerenstvom  za  navodnjavanje, ODLUKU

- koordinacija  pri  izradi  projektnog  zadatka  
korisnika  navodnjavanja, o  broju  i  visini  stipendija  studenima  za  

- ocjena  projektnog  zadatka  i  davanje  akademsku  godinu  2007./2008.
prijedloga  Stručnom  povjerenstvu  za  
realizaciju  projekata  navodnjavanja  
sukladno  proračunskim  sredstvima  i I.

- ostale  poslove  vezane  uz  provedbu  Plana  
navodnjavanja  Brodsko-posavske  županije. U  akademskoj  godini  2007./2008.  iz  

sredstava  Proračuna  Brodsko-posavske  županije  za  
2008.  dodijelit  će  se  ukupno  17.  stipendija  

III. studentima  kako  slijedi:

Postupak  pripreme  i  provedbe  nabave  - studenti  koji  se  školuju  za  deficitarna  
mora  biti  u  skladu  s  odredbama  Zakona  o  javnoj  zanimanja - 7  stipendija
nabavi  i  ostalim  podzakonskim  aktima. - studenti  slabijeg  socijalnog  stanja - 6  

stipendija
- daroviti  studenti - 4  stipendije.

IV.

Stručne  i  administrativne  poslove  za  II.
Radnu  skupinu  obavljat  će  Upravni  odjel  za  
poljoprivredu. Visina  mjesečne  stipendije  u  akademskoj  

godini  2007./2008.  studentima  iznosit  će  800,00 
kuna.

V.

Ov o  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  III.
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom  
Klasa  :  325-01/07-01/3 vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Urbroj:  2178/1-02/07-1
Slavonski  Brod,  19.  prosinca  2007. Klasa  :  604-02/07-01/1

Urbroj:  2178/1-02/07-1
   Predsjednik  Poglavarstva Slavonski  Brod,  19.  prosinca  2007.
    Šimo  Đurđević,prof., v.r.

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

130.

Na  temelju  članka  2.  Pravilnika  o  
korištenju  sredstava  Proračuna  Brodsko-posavske  
županije  za  stipendiranje  studenata  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  21/05 - 
pročišćeni  tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2123Broj:  26



- ostali  akti: 2178/1-15 Upravni  odjel  za  graditeljstvo i 
prostorno  uređenje

131. Članak  2.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  5.  Pravilnika  o  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

jedinstvenim  klasifikacijskim  oznakama  i  posavske  županije".
brojčanim  oznakama  stvaralaca  i  primalaca  akata  
("Narodne  novine"  br.  38/88.)  i  Naputka  Klasa  :  035/02/07-01/2
Ministarstva  uprave  Republike  Hrvatske,  Klasa:  Urbroj:  2178/1-11-01/07-1
035/01/94-01/03,  Urbroj:515-04-03/3-94-1  od  24.  Slavonski  Brod,  24.  prosinca  2007.  godine
siječnja  1994.  godine,  župan  Brodsko-posavske  
županije  donio  je      Župan

Brodsko-posavske  županije
RJEŠENJE    Šimo  Đurđević,prof., v.r.

o  određivanju  brojčanih  oznaka
županijskih  tijela

Članak  1.

Brojčane  oznake  stvaratelja  i  primatelja  
akata  u  uredskom  poslovanju  Brodsko-posavske  
županije,  sukladno  unutarnjem  ustrojstvu  Brodsko-
posavske  županije,  određuju  se  kako  slijedi:
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7. Razlozi  za  izradu  Plana

Članak  2.
Na   temelju  članka  78.  Zakona  o  

prostornom  uređenju  i  gradnji  ("Narodne  novine"  Osim  usklađenja  sa  Zakonom  i  PPŽ-om  u  
broj  76/07.)  i  članka  25.  Statuta  općine  Bukovlje  međuvremenu  od  donošenja  Plana  ("Službeni  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  6/04.),  uočene  
broj  11/01.),  Općinsko  vijeće  Bukovlje  na  14.  su  potrebe  i  za  sljedećim  izmjenama  i  dopunama:
sjednici  održanoj  12.  listopada  2007.  godine,  
donijelo  je - U  važećem  Planu  nisu  ucrtane  neke  od  

postojećih  kuća.
ODLUKU - U  južnom  dijelu  općine  treba  ispitati  

mogućnost  gradnje  turističko-zdravstvenog  
o  izradi  izmjene  i  dopune  Prostornog  plana  centra  na  mjestu  nekadašnje  lokacije  

uređenja  općine  Bukovlje posebne  namjene.
- S  obzirom  na  blizinu  Slavonskog  Broda  i  

položaj  uz  čvor  na  autocesti  treba  ispitati  
Pravna  osnova mogućnost  gradnje  gospodarskih  i  

turističkih  sadržaja  uz  autocestu.
Članak  1. - Mrežu  planiranih  prometnica  treba  

uskladiti  s  prijedlozima  PPŽ-a  i  
Izmjena  granica  općine  nastalim  planiranom  akumulacijom.

pripajanjem  naselja  Šušnjevci  u  općini  Bukovlje  
stekli  su  se  uvjeti  za  izmjenu  Prostornog  plana  
uređenja  općine  Bukovlje. Obuhvat  Prostornog  plana  uređenja  općine

U  tijeku  je  javna  rasprava  o  izmjenama  i  
dopunama  Prostornog  plana  Brodsko-posavske  Članak  3.
županije,  te  Prostorni  plan  uređenja  općine  
Bukovlje  treba  s  njim  uskladiti. Površina  obuhvata  Plana  je  31,51km2  i  

Donesen  je  novi  Zakon  o  prostornom  obuhvaća  cijelu  općinu  Bukovlje.
uređenju  i  gradnji  (NN  76/07.),  te  Plan  treba  i  s  
njim  uskladiti.

Prostorni  plan  uređenja  općine  Bukovlje  
donesen  je  5.  svibnja  2004. g.  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije",  br.  6/2004.,  od  25.  
svibnja  2004. g.).

OPĆINA  BUKOVLJE
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Ocjena  stanja  u  obuhvatu  Plana Vrsta  i  način  pribavljanja  katastarskih  planova  
i  odgovarajućih  posebnih  geodetskih  podloga

Članak  4.
Članak  8.

Stanje  se  od  donošenja  Plana  nije  bitno  
promijenilo.  Na  brdskom  dijelu  se  i  dalje  grade  Izmjene  i  dopune  Plana  će  se  izraditi  na  
obiteljske  kuće.  Uređeni  su javni  prostori,  sportska  državnoj  karti  mjerila  1:25000,  a  granice  
dvorana  u  Vranovcima  i  dograđen  je  mjesni  dom  građevnih  područja  na  digitalnim  katastarskim  
u  Bukovlju,  sagrađeni  drugi s adržaji.  Komunalna  podlogama  mjerila  1:5000  koje  općina  Bukovlje  
infrastruktura  se  gradi  u  skladu  s  mogućnostima. već  posjeduje.

Sagrađena  je  kanalizacija  u  Bukovlju  i  
nastavit  će  se  gradnja. Popis  tijela  i  osoba  određenih  posebnim  

Vodovod  je  sagrađen  u  Bukovlju  i  propisima  koja  daju  zahtjeve  (podaci,  planske  
Vranovcima. smjernice  i  propisani  dokumenti)  za  izradu  

Plin  je  uveden  u  Bukovlju  i  Vranovcima. Plana  iz  svog  djelokruga,  te  drugih  sudionika  
koji  će  sudjelovati  u  izradi  Prostornog  plana.

Ciljevi  i  programska  polazišta  izmjena  i  Članak  9.
dopuna  PPUO-a

- Hrvatske  vode  VGO  za  vodno  područje  
Članak  5. sliva  Save  VGI  "Brodska  posavina"  

Slavonski  Brod,  Hrvatske  šume  Uprava  
Osnovni  cilj  je  objediniti  Plan  za  cijelo  šuma  novogradiška,  Nova  Gradiška.

područje  općine.  Pri  tom  treba  osigurati  dobre  - Županijski  zavod  za  prostorno  planiranje  
prometne  veze,  omogućiti  opremanje  svih  naselja  Slavonski  Brod.
infrastrukturom. - Ured  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  

Radi  omogućavanja  bržeg  gospodarskog  županiji,  Služba  za  prost.  uređenje,  zaštitu  
razvoja  treba  u  južnom  dijelu  općine  zona  uz  okoliša,  graditeljstvo  i  imovinsko-pravne  
autocestu,  a  napose  uz  prelaz  preko  nje  planirati  poslove,  Slavonski  Brod.
razvoj  raznovrsnih  gospodarskih,  turističkih  i  - MUP,  PU  Brodsko-posavske  županije,   
zdravstvenih  sadržaja. Odjel  zaštite  od  požara  i  civilne  zaštite,  

Slavonski  Brod,
- Ministarstvo  kulture,  Uprava  za  zaštitu  

Popis  potrebnih  stručnih  podloga kulturne  baštine,  Konzervatorski  odjel  u  
Osijeku,  Osijek,

Članak  6. - Hrvatske  ceste  d.o.o.,  Služba  za  razvoj,  
plan  i  projektiranje,  Zagreb,

Za  izradu  Plana  nisu  potrebne  posebne  - Hrvatske  autoceste  d.o.o.,  Zagreb,
stručne  podloge. - Grad  Slavonski  Brod,

- Općina  Gornja  Vrba,
- Općina  Podcrkavlje,

Način  pribavljanja  stručnih  rješenja - Općina  Garčin,
- Brod-plin d.o.o.,  Slavonski  Brod,

Članak  7. - INA  Naftaplin d.d.,  Zagreb,  Slavonski  
Brod,

Izrada  izmjena  i  dopuna  Plana  započela  je  - HEP  Prijenos d.o.o.,  Osijek,
prije  donošenja  novog  Zakona  o  prostornom  - HEP_ODS  DP  "Elektra"  Slavonski  Brod,
uređenju  i  gradnji.  Za  izrađivača  je  odabran  - Vodovod d.o.o.  Slavonski  Brod,
Urbanistički  zavod  grada  Zagreba.  Izrađen  je  - Hrvatske  telekomunikacije,  Slav.  Brod,
prijedlog  izmjena  i  dopuna  za  prethodnu  raspravu.  - Hrvatska  agencija  za  telekomunikacije,  
Po  donošenju  ove  Odluke  o  izradi  izmjena  i  Zagreb,
dopuna  PPUO-a  organizirat će  se  prethodna  - Županijska  uprava  za  ceste,  Slavonski  
rasprava. Brod.
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Rok  za  izradu  Plana  i  njegovih  faza donošenja, a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

Članak  10.
OPĆINSKO  VIJEĆE

Izrada  Plana  bila  je  započela  po  OPĆINE  BUKOVLJE
odredbama  starog  Zakona.

Odluku  o  izradi  izmjena  i  dopuna  PPUO- Klasa  :  350-05/07-01/31
a  će  se,  u  skladu  sa  čl.  79.  Zakona  dostaviti  Urbroj:  2178/25-02-07-1
tijelima  i  osobama  iz  točke  9.  s  pozivom  da  se  u  Bukovlje,  12.  listopada  2007.  godine
roku  od  30  dana  dostave  zahtjevi  (podaci,  planske  
smjernice  i  propisani  dokumenti)  za  izradu       Predsjednik
izmjena  i  dopuna  PUP-a. Općinskog  vijeća

Po  donošenju  Odluke  o  izradi  u  roku  od              Miroslav  Brblić, v.r.
15 dana  će  se  održati  2.  prethodna  rasprava.

Izvješće  o  prethodnim  raspravama  i  nacrt  
prijedloga  Plana  će  se  dostaviti  Općinskom  
poglavarstvu  u  roku  od  30  dana  od  završetka  
prethodne  rasprave.

Javna  rasprava  će  trajati  15  dana.  Javna  8.
rasprava  će   se  provesti  prema  odredbama  članaka  
85-93.  Zakona.  U  određenim  posebnim  propisima  
radi  davanja  mišljenja  o  poštivanju  zahtjeva  iz  Temeljem  članka  36.  stavak  1.  Zakona  o  
članka  79.  Zakona,  te  njihovih  očitovanja  u  javnoj  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.)  i  članka  
raspravi.  Rok  za  to  očitovanje  je  30  dana. 25.  Statuta  općine  Bukovlje,  Općinsko  vijeće  

Po  završetku  javne  rasprave  u  roku  od  45  općine  Bukovlje  na  15.  sjednici  održanoj  18.  
dana  će  se  Poglavarstvu  dostaviti  Izvješće  o  prosinca  2007.  godine,  donijelo  je
javnoj  raspravi  i  nacrt  konačnog  prijeloga  Plana.

Poglavarstvo  će  nakon  utvrđivanja  ODLUKU
konačnog  prijeloga  uputiti  Općinskom  vijeću  
prijedlog  Odluke  o  donošenju  Plana  na  donošenje. o  izmjenama  i  dopunama  Proračuna  općine  

Bukovlje  za  2007.  godinu

Zabrana  i  vrijeme  trajanja  zabrane  izdavanja  
akata  kojima  se  odobravaju  zahvati  u  prostoru  I Opći  dio
tijekom  izrade  i  donošenja  Plana

Članak  1.
Članak  11.

U  Proračunu  općine  Bukovlje  za  2007.  
Do  donošenja  Odluke  o  donošenju  Plana  godinu  članak  1.  mijenja  se  i  glasi:

mogu  se  izdavati  akti  kojima  se  odobravaju  
zahvati  u  prostoru  osim  za  komunalnu  i  prometnu  Proračun  općine  Bukovlje  za  2007.  godinu  
infrastrukturu. sastoji  se  od:

A.  Račun  prihoda  i  rashoda
Izvori  financiranja  izrade  Plana

Prihodi  poslovanja 2.780.500,00
Članak  12. Prihodi  od  prodaje

nefinancijske  imovine    760.000,00
Izradu  Plana  financirat  će   u  cijelosti  Rashodi  poslovanja    999.100,00

općina  Bukovlje. Rashodi  za
nefinancijsku  imovinu 2.541.400,00
Razlika - Višak/Manjak   0,00

Članak  13.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
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B Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina Članak  2.
(Višak  prihoda)

Prihodi  i  izdaci  u  Posebnom  dijelu  
Raspoloživa  sredstva  iz Proračuna  povećavaju  se,  odnosno  smanjuju  kako  
prethodnih  godina 0,00 slijedi:

C. Račun  zaduživanja / Financiranja

Primici  od  financijske  imovine 0,00

Izdaci  za  financijsku  imovinu
i  otplate  zajmova 0,00

Neto  zaduživanje / financiranje 0,00

Višak / Manjak + Raspoloživa  sredstva
iz  prethodnih  godina + Neto
zaduživanje / Financiranje 0,00
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Članak  3.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BUKOVLJE

Klasa  :  400-01/07-01/45
Urbroj:  2178/25-02-07-1
Bukovlje,  18.  prosinca  2007.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.

9.

A.  Račun  prihoda  i  rashoda

Prihodi  poslovanja 5.343.700,00

Prihodi  od  prodaje
nefinancijske  imovine    950.000,00

Rashodi  poslovanja 1.335.700,00

Rashodi  za
nefinancijsku  imovinu 6.460.000,00

Razlika - Višak/Manjak -1.500.000,00

B Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
(Višak  prihoda)

Raspoloživa  sredstva  iz
prethodnih  godina 0,00

C. Račun  zaduživanja / Financiranja
Temeljem  članka  4.  stavak  9.  i  članka  32.  

Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.)  Primici  od  
i  članka  25.  Statuta  općine  Bukovlje,  Općinsko  financijske  imovine 1.500.000,00
vijeće  općine  Bukovlje  na  15.  sjednici  održanoj  Izdaci  za  financijsku  imovinu
18.  prosinca  2007.  godine,  donijelo  je i  otplate  zajmova 0,00

Neto  zaduživanje / financiranje 1.500.000,00
PRORAČUN Višak / Manjak + Raspoloživa  sredstva

iz  prethodnih  godina + Neto
općine  Bukovlje  za  2008.  godinu zaduživanje / Financiranje 0,00

I Opći  dio Članak  2.

Članak  1. Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  po  
izvorima  i  vrstama  i  rashode  po  vrstama  kako  

Proračun  općine  Bukovlje  za  2008.  godinu  slijedi:
sastoji  se  od:
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Članak  3.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BUKOVLJE

Klasa  :  400-01/07-01/46
Urbroj:  2178/25-02-07-1
Bukovlje,  18.  prosinca  2007.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.

10.

planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom 
godine, smanjit će se raspodjela sredstava po 
korisnicima.

Članak 3.

Sredstva koja su u Proračunu osigurana za 
potporu udruga s područja općine Bukovlje 
raspoređivat će se u skladu s programima javnih 
potreba u društvenim djelatnostima, kulturi, sportu,  
akciji ''Gradovi i općine-prijatelji djece'', u socijalnoj 
skrbi, odnosno Planom rasporeda sredstava za 
političke stranke.

Članak 4.

Sredstava planirana pozicijom: Nepredviđeni 
rashodi do visine proračunske pričuve mogu se 
koristiti za neplanirane ili nedovoljno planirane 
izdatke, za izvršenje sudskih odluka i odluka ostalih 
nadležnih organa (presuda, rješenje, naloga i sl.). 

O korištenju tekuće zalihe Proračuna 
odlučuje predsjednik Općinskog poglavarstva.Temeljem članka 4. stavak 9. i članka 32. 

Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 96/03.), 
Općinsko vijeće općine Bukovlje na 15. sjednici 
održanoj 18. prosinca 2007. godine donijelo je Članak 5.

O DLUKU Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je 
odgovorno Općinsko poglavarstvo koje u postupku 

 o izvršenju Proračuna općine  Bukovlje izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte.
za 2008. godinu Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u 

cijelosti je predsjednik Općinskog poglavarstva koji 
može odobriti preraspodjelu sredstava unutar 

Članak 1. pojedinog razdjela s time da promjena pojedine stavke 
ne može biti veća od 5%. 

Proračun općine Bukovlje (u daljnjem tekstu 
Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda. koji prema 

Članak 6.Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i drugim propisima i 

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o Proračunska sredstva koriste se prema 
visini prihoda planiranih u Proračunu.namjeni iskazanoj u  Posebnom dijelu Proračuna po 

pojedinim pozicijama.

Članak 7.
Članak 2.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti 
planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka Proračunska sredstva koriste se za namjene 
Proračuna predložit će se Općinskom vijeću općine koje su određene Proračunom, i to u visini utvrđenoj u 
Bukovlje donošenje  izmjena i dopuna Proračuna.Posebnom dijelu, odnosno prema dospjelim 

obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima, 
odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.  
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u 
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Članak 8.

Općina Bukovlje se može zaduživati 
uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala i kod Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o 
izvođača radova temeljem odluke Općinskog komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 
poglavarstva uz prethodnu suglasnost Vlade.

26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 110/04 i 178/04) i  
Ugovor o zaduživanju sklapa Predsjednik 

članka. 25 Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Općinskog poglavarstva na osnovi Proračuna, te 
Brodsko-posavske županije" broj br. 11/01.), odluke Općinskog vijeća i uz prethodnu suglasnost 
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 15. Vlade Republike Hrvatske.
sjednici održanoj  18. prosinca 2007. godine, donijelo 
je

Članak 9.

PROGRAM
Općinsko poglavarstvo općine Bukovlje 

može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom gradnje objekata i uređaja komunalne 
vlasništvu općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

infrastrukture na području općine Bukovlje za 
Ugovore o jamstvu sklapa predsjednik 

2008. godinuOpćinskog poglavarstva.

Članak 1.

Članak 10.
Ovim Programom određuje se gradnja 

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te 
prosinca 2008. godine. nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na 

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini području općine Bukovlje za 2008. godinu za javne 
priznaju se kao prihodi Proračuna za 2008. godinu. površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu 

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza 
pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda i odlaganje 

u 2008. godini rashodi su Proračuna za 2008. godinu, 
komunalnog otpada.neovisno o plaćanju.

Ovaj Program sadrži opis poslova s O namjeni viška prihoda iz prethodne godine 
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja 
uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz Godišnjeg obračuna Proračuna za 2007. godinu.
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje 
Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, Članak 2.
a primjenjivat će se od 1. siječnja 2008. godine i bit će 
objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

Građenje javnih površina financirat će se iz županije".
sredstava komunalnog doprinosa i sredstava 
Proračuna općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 
70.000,00 kuna za sljedeće namjene:
- izgradnja nogostupa u naseljima općine 

Bukovlje 40.000,00 kuna
- uređenje javno-prometnih površina u 

naseljima općine Bukovlje 30.000,00 kuna

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se 
iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava 

11.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BUKOVLJE

Klasa  :  400-01/07-01/47
Urbroj:  2178/25-02-07-1
Bukovlje,  18.  prosinca  2007.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.
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Proračuna općine Bukovlje u ukupnom iznosu od Članak 7.
1.000.000,00 kuna za sljedeće namjene:

Građenje i uređenje groblja financirat će iz 
- rekonstrukcija i modernizacija Ulice sredstava komunalnog doprinosa i sredstava 

D.Rakovca  500.000,00 kuna Proračuna općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 
- rekonstrukcija i modernizacija Ulice 140.000,00 kuna za sljedeće namjene:

sv.Josipa  250.000,00 kuna - uređenje staza i grobnih polja na groblju 
- rekonstrukcije nerazvrst.cesta u naseljima Bukovlje  80.000,00 kuna

općine Bukovlje  250.000,00 kuna - uređenje staza na groblju Vranovci
  25.000,00 kuna

- uređenje groblja Šušnjevci, Korduševci i
Članak 4.  Ježevik   35.000,00 kuna

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete 
financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i Članak 8.
sredstava Proračuna općine Bukovlje u ukupnom 
iznosu od 75.000,00 kuna za sljedeće namjene: Građenje objekata društvene infrastrukture 

financirat će se iz sredstava Proračuna općine 
- proširenje javne rasvjete Bukovlje Bukovlje u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna za 

30.000,00 kuna sljedeće namjene:
- proširenje javne rasvjete Vranovcima -  izgradnja polivalentne dvorane Društvenog 

15.000,00 kuna doma u Bukovlju  2.000.000,00 kuna
- proširenje javne rasvjete Korduševci 

10.000,00 kuna
- proširenje javne rasvjete Ježevik Članak 9.

10.000,00 kuna
- proširenje javne rasvjete Šušnjevci Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog 

10.000,00 kuna Programa utvrđuju se u iznosu od 6.285.000,00 kuna 
od čega se 250.000,00 kuna odnosi na prihod po 
osnovi komunalnog doprinosa, a 6.035.000,00 kuna 

Članak 5. na sredstva Proračuna općine Bukovlje i prihoda 
Proračuna po ostalim osnovama.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu 
pitkom vodom financirat će se iz sredstava Proračuna 
općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 500.000,00 Članak 10.
kuna za sljedeće namjene:
- vodoopskrbna mreža u naselju  Bukovlje (s Ovaj Program stupa na snagu danom 

precrpnom stanicom) 475.000,00 kuna donošenja, a promjenjuje se od 1. siječnja 2008. 
- vodoopskrbna mreža u naselju  Vranovci godine. 

  25.000,00 kuna
OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 6. OPĆINE BUKOVLJE

Građenje objekata i uređaja za odvodnju KLASA:  363-01/07-01/23
otpadnih voda financirat će se iz sredstava Proračuna URBROJ: 2178/25-02-07-1
općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 Bukovlje, 18. prosinca  2007.
kuna za sljedeće namjene:
- izgradnja kanalizacije - I faza kolektori i 

crpne stanice 2.500.000,00 kuna

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.
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12. 3. Kuglaški klub 'Slavonac', Bukovlje,
4. Veterani Nogometni klub 'Slavonac', 

Bukovlje ,
Na temelju članka 39.stavka 2.Zakona o 

sportu (Narodne novine broj 111/97.) i članka 25. 
Statuta općine Bukovlje (.Službeni vjesnik Brodsko- IV.
posavske županije broj 11/01.) Općinsko vijeće 
općine Bukovlje na  15.sjednici održanoj  18. Za javne potrebe u sportu na području općine 
prosinca 2007.g. donijelo je Bukovlje u 2008.godini,a imajući u vidu pojedinač

ne programe rada i druge izdatke Proračuna,u 
PROGRAM Proračunu općine Bukovlje osigurat će se sredstva u 

iznosu od 30.000,00 kuna koja se raspoređuju:
javnih potreba u sportu u 2008.godini na 

području općine 1. Nogometni klub Slavonac, Bukovlje
-  7.000,00 kuna

2. Nogometni klub Bratstvo, Vranovci
I. -  7.000,00 kuna

3. Kuglaški klub .Slavonac, Bukovlje
Programom javnih potreba u sportu na -  5.000,00 kuna

području općine Bukovlje u 2008.godini (u daljnjem 4. Veterani Nogometni klub .Slavonac, 
tekstu: Program) određuju se aktivnosti,poslovi i Bukovlje -  1.000,00 kuna
djelatnosti u sportu koji su od lokalnog značenja,te će 5. Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog 
se sredstva za njihovo financiranje osigurati iz Programa -10.000,00 kuna
Proračuna općine Bukovlje u 2008.godini.

V.
II.

Sredstva za javne potrebe u sportu utvrđena 
Javne potrebe u sportu na području općine ovim Programom, uplaćivat će se na žiro-račune 

Bukovlje ostvarivat će se: korisnicima putem doznaka,odnosno prema 
pojedinačnim zahtjevima. Ako se u Proračunu neće 

- poticanjem i promicanjem sporta, ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe 
- provođenjem dijela programa tjelesne i uplaćivat će se sukladno mjesečnom ostvarivanju 

zdravstvene kulture djece i mladeži, prihoda.
- djelovanjem sportskih udruga,treningom, 

o r g a n i z i r a n j e m  i  p r o v o đ e n j e m  
n a t j e c a n j a , o p ć o m  i   p o s e b n o m   VI.
zdravstvenom zaštitom sportaša,

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima U izvršenju ovog Programa,korisnici kojima 
građana, su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su 

- stručnim radom u sportu. podnijeti Općinskom poglavarstvu općine Bukovlje 
godišnje izvješće najkasnije do 15.veljače 
2009.godine.

III.

Javne potrebe u sportu osiguravat će se putem VII.
aktivnosti,koje će organizirati i provoditi sportske  
udruge na području općine Bukovlje,a to su: Ovaj Program stupa na snagu danom 
1. Nogometni klub 'Slavonac', Bukovlje , donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. 
2. Nogometni klub 'Bratstvo', Vranovci godine.
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OPĆINSKO VIJEĆE  igraonica - 8.000,00 kuna
OPĆINE BUKOVLJE - Ekološka udruga Vinkovac, Bukovlje - 

1.000,00 kuna
Klasa: 400-01/07-01/48 - PŠ ''Bogoslav Šulek'' Vranovci - 1.000,00 
Urbroj:2178/25-02-07-1 kuna
Bukovlje, 18. prosinca 2007.g

b) Sufinanciranje manifestacija značajnih za 
općinu Bukovlje  udruge nositelji aktivnosti

- Dječji maskenbal u općini Bukovlje - 
1.000,00 kuna

- Međunarodnog dana obitelji u općini 
Bukovlje - 1.000,00 kuna

- Europskog tjedna kretanja u općini 
Bukovlje - 1.000,00 kuna

13. - Dječji tjedan u općini Bukovlje - 1.000,00 
kuna

- blagdan Sv. Nikole u   općini Bukovlje - 
Na temelju članka 25. Statuta općine 1.000,00 kuna

Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ̈  br.11/01), Općinsko vijeće općine Bukovlje 
na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine Članak 3.
donijelo je 

Navedene aktivnosti od općeg su značenja za 
PROGRAM općinu Bukovlje i za svu djecu predškolske i 

osnovnoškolske dobi pa se potrebna sredstva za 
javnih potreba općine Bukovlje u akciji »Gradovi njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu općine 

i  općine - prijatelji djece« za 2008. godinu Bukovlje za 2008. godinu.

Članak 1. Članak 4.

Programom javnih potreba općine Bukovlje u Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog 
akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2008. Programa, općina Bukovlje provedbu akcije »Gradovi 
godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti općine i općine - prijatelji djece« ostvaruje i kroz programe 
Bukovlje u ostvarivanju akcije »Gradovi i općine - javnih potreba u području, sportu, kulturi, te socijalnoj 
prijatelji djece«. skrbi.

Članak 2. Članak 5.

Za ostvarenje Programa osiguravaju se Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje 
sredstva u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn za vrši raspored sredstava, prati njihovo namjensko koriš
sljedeće namjene: tenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa 

Općinskom poglavarstvu.
a) Sufinanciranje udruga koje ostvaruju 

program rada s učenicima, odnosno školom, 
te društvene brige o djeci predškolske dobi Članak 6.

- Društvo Naša djeca, Bukovlje - Dječja Ovaj Program stupa na snagu i primjenjuje se 

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.
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od 1. siječnja 2008. godine. okoliša,
- provođenjem edukacijskih programa i 

OPĆINSKO VIJEĆE aktivnosti za građane
OPĆINE BUKOVLJE - organiziranjem manifestacija

- stručnim radom u razvoju civilnog društva.
Klasa: 400-01/07-01/50
Ur. broj: 2178/25-07-01
Bukovlje,18 . prosinca  2007. III.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za 
ostale civilne udruge osiguravat će se putem 
aktivnosti,koje će organizirati i provoditi civilne 
udruge na području općine Bukovlje,a to su:

1. Lovačko društvo ''Dolca'' Vranovci ,
2. Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje
3. Udruga vinogradara i  vinara, Bukovlje,

14.

IV.

Na temelju članka 25. Statuta općine Za javne potrebe u društvenim djelatnostima 
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske za civilne udruge na području općine Bukovlje u 
županije", broj 11/01.) Općinsko vijeće općine 2008.godini,a imajući u vidu pojedinačne programe 
Bukovlje na  15. sjednici održanoj  18. prosinca 2007. rada i druge izdatke Proračuna u Proračunu općine 
g.  donijelo je Bukovlje osigurat će se sredstva u iznosu od 

15.000,00 kuna koja se raspoređuju:
PROGRAM

1. Lovačko društvo ''Dolca'' Vranovci -  
javnih potreba u području društvenih djelatnosti 4.000,00 kuna

u 2008.godini na području općine 2. Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje -  
4.000,00 kuna

3. Udruga vinogradara i vinara, Bukovlje -  
I. 4.000,00 kuna

4. Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog 
Programom javnih potreba u društvenim Programa -  3.000,00 kuna

djelatnostima za udruge građana na području općine 
Bukovlje u 2008.godini (u daljnjem tekstu: Program) 
određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koji su od V.
lokalnog značenja,te će se sredstva za njihovo 
financiranje osigurati iz Proračuna općine Bukovlje u Sredstva za javne potrebe u društvenim 
2008.godini. djelatnostima za ostale civilne udruge utvrđena ovim 

Programom, uplaćivati će se na žiro-račune 
korisnicima putem doznaka,odnosno prema 

II. pojedinačnim zahtjevima. Ako se u Proračunu neće 
ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe 

Javne potrebe u društvenim djelatnostima na uplaćivat će se sukladno mjesečnom ostvarivanju 
području općine Bukovlje ostvarivat će se: prihoda.

- poticanjem i promicanjem zaštite prirode i 

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.
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VI. Članak 1.

U izvršenju ovog Programa,korisnici kojima Ovim Programom održavanja komunalne 
su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su infrastrukture u 2008. godini (u daljnjem tekstu: 
podnijeti Općinskom poglavarstvu općine Bukovlje Program),  utvrđuju se opseg i vrsta radova na 
godišnje izvješće najkasnije do 15.veljače održavanju razine komunalne opremljenosti, kao i 
2009.godine. iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo 

ostvarivanje u 2008. godini.
Ovim Programom također se utvrđuje i iskaz 

VII. financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje 
programa financiranja održavanja komunalne 

Ovaj Program stupa na snagu danom infrastrukture na području općine Bukovlje za radove 
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. koji su izvedeni u prethodnoj godini.
godine.

OPĆINSKO VIJEĆE  Članak 2.
OPĆINE BUKOVLJE

Na području općine Bukovlje održavanje 
Klasa: 400-01/07-01/51 objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
 Urbroj:2178/25-02-07-1 obuhvaća:
Bukovlje, 18. prosinca 2007.g

1. Odvodnju atmosferskih voda
25.000,00 kn

- uređenje kanalske mreže u naseljima općine 
Bukovlje 25.000,00 kn

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 
na čišćenje javnih površina
10.000,00 kn

- održavanje zelenih površina - košnja trave na 
javnoj površini, dječja igrališta 

15. 5.000,00 kn
- sanacija smetlišta u naseljima općine 

Bukovlje 5.000,00 kn
Na temelju  članka 28. Zakona o 3. Održavanje javnih površina

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 20.000,00 kn
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04  i 178/04), - popravak nogostupa, uređenje trgova i 
te članka 25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni autobusnih stajališta, nabavka zelenila 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj br. 11/01.), 20.000,00 kn
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 18. 4. Održavanje nerazvrstanih cesta
sjednici održanoj 18 .prosinca  2007. godine, donijelo 100.000,00 kn
je - saniranje nerazvrstanih cesta kamenim 

agregatom na području općine Bukovlje
PROGRAM 85.000,00 kn

- održavanje poljskih puteva na području 
održavanja komunalne infrastrukture općine Bukovlje10.000,00 kn

u 2008. godini - održavanje prometne infrastr. i čišćenje 
snijega u naseljima općine Bukovlje
5.000,00 kn

5. Održavanje groblja 25.000,00 kn
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  2159Broj:  26



groblja 25.000,00 kn 16.
6. Održavanje javne rasvjete 

140.000,00 kn
- utrošak struje za javnu rasvjetu u naseljima Na temelju članka 1. Zakona o financiranju 

općine Bukovlje100.000,00 kn javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90. i 
- održavanje javne rasvjete u naseljima općine 27/93.) i članka 25. Statuta općine Bukovlje 

Bukovlje 40.000,00 kn ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
11/02) Općinsko vijeće općine Bukovlje na  

S V E U K U P N O 320.000,00 kn 15.sjednici održanoj 18. prosinca 2007.g. donijelo je

PROGRAM
Članak 3.

javnih potreba u kulturi u 2008.godini na 
Izdaci održavanja objekata i uređaja području općine Bukovlje

komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa 
financirat će se iz komunalne naknade što ga plaćaju 
vlasnici stambenog, poslovnog prostora i I.
građevinskog zemljišta ili korisnici istog.

Ostali izdaci nastalih provođenjem ovog Programom javnih potreba u kulturi na 
Programa, podmirit će se iz Proračuna općine području općine Bukovlje u 2008.godini (u daljnjem 
Bukovlje, te iz drugih izvora utvrđenih posebnim tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u 
propisima. kulturi koje će se financirati iz Proračuna općine 

Bukovlje u 2008.godini.

Članak 4. II.

Općinsko vijeće može u toku godine mijenjati Javne potrebe u kulturi na području općine 
i nadopunjavati Program, a sve na osnovi priliva Bukovlje ostvarivat će se:
sredstava komunalne naknade.

- djelovanjem udruga u kulturi,te pomaganjem 
i poticanjem umjetničkog i kulturnog 

Članak 5. stvaranja,
- investicijskim održavanjem i adaptacijom 

Ovaj Program održavanja komunalne objekata kulture,sakralnih objekata i 
infrastrukture stupa na snagu danom donošenja, a spomenika kulture,
primijenjuje se od  1. siječnja 2008.godine. - akcijama i manifestacijama u kulturi koje će 

pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog 
OPĆINSKO VIJEĆE života,
OPĆINE BUKOVLJE -  snimanjem i izdavanjem materijala sa ciljem 

očuvanja kulturne baštine.
KLASA: 363-01/07-01/22
URBROJ: 2178/25-02-07-1
Bukovlje, 18 .prosinca 2007. III.

     Predsjednik Na području općine Bukovlje djeluju:
 Općinskog  vijeća
Miroslav  Brblić, v.r. - Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJE-

VRANOVCI" 
- PŠ Vranovci - Osnovna škola Bogoslav 

Šulek.
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- Društvo  Naša djeca, Bukovlje. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

IV. Klasa: 400-01/07-01/49
 Urbroj:2178/25-02-07-1

Za javne potrebe iz točke II.ovog Programa, Bukovlje, 18. prosinca 2007.g. 
uključujući i sakralne objekte i spomenike kulture u 
Proračunu općine Bukovlje u 2008.godini osigurat će 
se sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

V.

Sredstva iz točke IV.ovog Programa 
raspoređuju se:

17.1. Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJE-
VRANOVCI" -  8.000,00 kuna

2. PŠ Vranovci - Osnovna  škola Bogoslav 
Na  temelju  članka  7.  Zakona  o  državnoj  Šulek -  1.000,00 kuna

reviziji  ("Narodne  novine"  broj  49/03.  i  177/04.)  i  3. Društvo Naša djeca, Bukovlje -  1.000,00 
članka  25.  Statuta  općine  Bukovlje  ("Službeni  kuna
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01.  i  3. Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog 
04/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Bukovlje  na  15.  Programa -  10.000,00 kuna
sjednici  održanoj  18.  prosinca  2007.  godine  
donijelo  je

VI.
ZAKLJUČAK

Sredstva za javne potrebe u kulturi utvrđena 
u  povodu  razmatranja  Izvješća  o  obavljenoj  ovim Programom, uplaćivat će se na žiro-račune 

reviziji  financijskih  izvještaja  i  poslovanja  korisnicima, putem doznaka, odnosno prema 
općine  Bukovlje  za  2006.  godinupojedinačnim zahtjevima. Ako se u Proračunu neće 

ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe 
uplaćivat će se sukladno mjesečnom ostvarivanju 

Članak  1.prihoda.

Općinsko  vijeće  usvaja  Izvješće  o  
obavljenoj  reviziji  financijskih  izvještaja  i  VII.
poslovanja  općine  Bukovlje  za  2006.  godinu.

U izvršenju ovog Programa,korisnici kojima 
su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su 

Članak  2.podnijeti Općinskom poglavarstvu općine Bukovlje 
godišnje izvješće najkasnije do 15. veljače 

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  2009.godine.
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

VIII.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJEOvaj Program stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. 
godine.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.
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Klasa: 400-01/07-01/39 Članak  3.
 Urbroj:2178/25-02-07-03
Bukovlje, 18. prosinca 2007.g. Obzirom  da  održavanje  groblja  i  prijevoz  

pokojnika  na  području  općine  Bukovlje  nisu  
povjereni  za  2008.  godinu  i  nadalje,  ovlašćuje  se  
Općinsko  poglavarstvo  da  međusobnim  
sporazumima  i  ugovorima  uređuje  poslove  s  
jedinicom  lokalne  samouprave  iz  članka  2.  stavka  
1.  ove  Odluke  s  kojom  čini  funkcionalnu  cjelinu,  
a  koja  je  osnivač  tvrtke  "Komunalac" d.o.o.  
Slavonski  Brod  koja  obavlja  komunalne  
djelatnosti  održavanja  groblja  i  prijevoza  

18. pokojnika.
Općinsko  poglavarstvo  dužno  je  o  svim  

zaključenim  sporazumima  i  ugovorima  redovito  
Na  temelju  članka  4.  točke  3.  Zakona  o  izvješćivati  Općinsko  vijeće.

komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  
broj  26/03-pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04.)  i  
članka  25.  Statuta  općine  Bukovlje  ("Službeni  Članak  4.
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01.  i  
04/06.),  Općinsko  vijeće  Bukovlje  na  15.  sjednici  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
održanoj  18.  prosinca  2007.  godine,  donijelo  je donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE
o  obavljanju  komunalne  djelatnosti  OPĆINE BUKOVLJE

održavanja  groblja  i  prijevoz  pokojnika

Klasa: 021-05/07-01/22
 Urbroj:2178/25-02-07-1

Članak  1. Bukovlje, 18. prosinca 2007.g. 

Pod  održavanjem  groblja  razumijeva  se  
održavanje  prostora  i  zgrada  za  ispraćaj  i  sahrane  
pokojnika,  te  ukop  pokojnika.

Pod  prijevozom  pokojnika  razumijeva  se  
preuzimanje  i  prijevoz  umrle  osobe  od  mjesta  
smrti  do  mrtvačnice  na  groblju  ili  krematoriju.

Članak  2.

Poslovi  iz  članka  1.  ove  Odluke  sa  ciljem  
kvalitetnog  obavljanja  komunalne  djelatnosti  19.
održavanja  groblja  i  prijevoz  pokojnika  
povjeravaju  se  gradu  Slavonskom  Brodu  koji  je  
osnivač  tvrtke  "Komunalac"  d.o.o.  Slavonski  Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi 
Brod. (.Narodne novine broj 73/97., 27/01, 53/01, 82/01 i 

103/03) i članka 25. Statuta općine Bukovlje 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 
11/01) Općinsko vijeće općine Bukovlje na 

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.
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15.sjednici održanoj 18. prosinca 2007.g. donijelo je IV.

Za osobe koje ostvaruju pravo na pomoć za P R O G R A M
podmirenje troškova stanovanja, a što podrazumjeva 
podmirenje troškova stanovanja (stanarine, vode, javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
električne energije, odvoza smeća, komunalne općine Bukovlje u 2008.godini 
naknade, ogrjeva i drugih troškova), pomoći iz ove 
točke socijalnog programa podmiruju se plaćanjem 
pojedinačnih računa osobama koje ostvaruju pravo na I.
podmirenje troškova stanovanja.

Osobe iz stavka 1. ove točke oslobađaju se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
plaćanja komunalne naknade najviše do iznosa koji je području općine Bukovlje u 2008.godini (u daljnjem 
utvrđen Zakonom o socijalnoj skrbi.tekstu: Program) ostvarivat će se putem Odbora za 

društvene djelatnosti općine Bukovlje, Crvenog križa 
Slavonskog Broda,Centra za socijalnu skrb Slavonski 

V.Brod, Osnovne škole u Vranovcima ,te djelovanjem 
humanitarnih udruga.

Osobe koje su radno sposobne, a primit će 
bilo koji oblik pomoći temeljem ovog Programa 
obvezne su za primljenu pomoć odraditi određeni II.
posao, a za koji će ih obvezati Općinsko poglavarstvo 
svojim zaključkom.Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi 

raspoređuju se:

VI.1. sufinanciranje školske kuhinje -  30.000,00 
kuna,

2. za pripomoć i potpore u prevladavanju Ovaj Program stupa na snagu danom 
svakodnevnih  teškoća za pomoć socijalno donošenja,a primjenjuje se od 1. siječnja 2008.g.
ugroženim obiteljima,te za pomoć raznim 
udrugama građana -  25.000,00 kuna. OPĆINSKO VIJEĆE  

3. potpore za Crveni križ Brodsko-posavske OPĆINE BUKOVLJE
županije -   2.000,00 kuna.

4. potpore za Udrugu slijepih Brodsko-
Klasa:400-01/07-01/47posavske županije -   1.000,00 kuna.
Urbroj:2178/25-02-07-15. potpore za OŠ Milan Amruš, Slavonski 
Bukovlje, 18. prosinca 2007. g.Brod -   1.000,00 kuna.

5. Za ostale javne potrebe Programa-  11.000,00 
kuna

III.

Sredstva iz točke II. doznačivat će se na 
temelju zaključka Općinskog poglavarstva, a 
temeljem zamolbi pojedinca ili udruge,sukladno 
financijskim mogućnostima Proračuna.

      Predsjednik
Općinskog  vijeća

            Miroslav  Brblić, v.r.
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27. 28.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  18.  
travnja  2007.  godine,  donosi

ODLUKU

o  financijskoj  pomoći
Stjepanu  Pišoniću  iz  Davora

Članak  1.

Odobrava  se  financijska  pomoć  u  iznosu  
od  2.000,00 kuna  za  sanaciju  dvorišne  zgrade  
kojoj  je  u  požaru  8. 2. 2007.  godine  izgorjela  
krovna  konstrukcija.  Zgrada  je  u  vlasništvu  
Stjepana  Pišonića  iz  Davora,  I. Mažuranića  5.

Odobrena  sredstva  uplatit  će  se  na  tekući  
račun  broj:3214454619  otvoren  kod  Zagrebačke  
banke.

Članak  2.

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

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  053-01/07-01/8
Urbroj:  2178/17-01-07-02
Davor,  18.  travnja  2007.

           Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

             Đuro  Anđelković, prof., v.r.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  18.  
travnja  2007.  godine,  donosi

ODLUKU

o  ovjeri  dokumenata  za  umirovljenike  koji  
mirovinu  primaju  iz  Srbije  i  BiH

Članak  1.

Općina  Davor  vršit  će  u  2007.  godini  
ovjeru  podataka  i  dokumenata  umirovljenicima  s  
područja  općine  Davor  koji  primaju  mirovinu  iz  
Srbije  i  BiH,  kao  i  izdavanje  potvrda  koje  su  
istima  potrebne  u  svrhu  reguliranja  prava  
korištenja,  odnosno  isplate  mirovina  iz  Srbije  i  
BiH,  a  naplatu  naknade  u  iznosu  od  20,00 kn  po  
ovjeri  izvršit  će  iz  sredstava  Proračuna  općine  
Davor - razdjela  Socijalnog  programa  u  2007.  
godini.

Članak  2.

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

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  550-01/07-01/3
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  18.  travnja  2007.

           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.

OPĆINA  DAVOR
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29. 30.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
Uredbom  o  nabavci  roba,  radova  i  usluga  male  općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  18.  
vrijednosti  ("Narodne  novine"  br.  14/02.),  travnja  2007.  godine,  donosi
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  
održanoj  18.  travnja  2007.  godine,  donosi ODLUKU

ODLUKU o  financijskoj  pomoći  Udruzi  Specijalne  
policije  iz  Domovinskog  rata  "Zebre"  

o  nabavci  Malakološke  zbirke Nova  Gradiška
"Jadranske  školjke  i  puževi"

Članak  1.
Članak  1.

Odobrava  se  financijska  pomoć  u  iznosu  
Odobrava  se  nabavka  Malakološke  zbirke - od  1.000,00 kuna  Udruzi  Specijalne  policije  iz  

"Jadranske  školjke  i  puževi"  po  cijeni  od  4.000,00 Domovinskog  rata  "Zebre"  Nova  Gradiška,  
kuna  od  isporučitelja:  Proizvodni  obrt  "HM"  Frankopanska  43,  za  održavanje  svečanosti  
vlasnik  Stanko  Čudić,  Zagreb,  Zlatarska  2. obilježavanja  16.  obljetnice  utemeljenja  Specijalne  

Zbirka  iz  stavka  1.  ove  Odluke  donirat  će  jedinice  policije  u  Novoj  Gradiški.
se  Osnovnoj  školi  "Matija  Antun  Relković",  
Davor.

Članak  2.

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

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

OPĆINE  DAVOR
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR Klasa  :  053-01/07-01/11
Urbroj:  2178/17-01-07-02

Klasa  :  402-01/07-01/16 Davor,  18.  travnja  2007.
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  18.  travnja  2007.            Predsjednik

 Općinskog  poglavarstva
           Predsjednik               Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
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31. 32.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
Uredbom  o  nabavci  roba,  radova  i  usluga  male  općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  18.  
vrijednosti  ("Narodne  novine"  br.  14/02.),  travnja  2007.  godine,  donosi
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  
održanoj  18.  travnja  2007.  godine,  donosi ODLUKU

ODLUKU o  sufinanciranju  nabavke  i  postavljanju  
metalnih  elemenata  ograde  prostora  oko  crkve  

o  nabavci  nove  telefonske  centrale  i  aparata  u Župi  Marije  Kraljice  i  Sv.  Jurja  Davor
za  potrebe  općine  Davor

Članak  1.
Članak  1.

Odobrava  se  financijska  pomoć  u  iznosu  
Odobrava  se  izmjena  telefonske  centrale  od  10.000,00 kuna  Župi  Marije  Kraljice  i  Sv.  Jurja 

općine  Davor  i  nabavka  nove  telefonske  centrale  i  u  Davoru  za  nabavku  i  postavljanje  metalnih  
telefonskih  aparata  za  potrebe  općine  Davor,  a  elemenata  ograde  oko  prostora  crkve.
prema  Ponudi - Predračunu  br.  147  koju  je  Sredstva  za  sufinanciranje  osigurat  će  se  u  
dostavio  "Grid" d.o.o.  Nova  Gradiška,  Bana  I. Proračunu  općine  Davor  za  2007.  godinu.
Mažuranića  23,  a  po ukupnoj  cijeni  od  3.010,61 Odobrena  financijska  sredstva  općina  
kuna. Davor  uplatit  će  na  žiro-račun  Župe  Marije  

Kraljice  i  Sv.  Jurja  Davor.

Članak  2.
Članak  2.

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

Brodsko-posavske  županije".
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  406-01/07-01/7
Urbroj:  2178/17-01-07-01 Klasa  :  053-01/07-01/7
Davor,  18.  travnja  2007. Urbroj:  2178/17-01-07-02

Davor,  18.  travnja  2007.
           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva            Predsjednik

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.  Općinskog  poglavarstva
              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
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33. 34.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  15.  Zakona  o  javnoj  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  nabavi  ("Narodne  novine"  broj  117/01.)  i članka  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  s  38.  Statuta  općine  Davor  ("Službeni  vjesnik  
Uredbom  o  nabavci  roba,  radova  i  usluga  male  Brodsko-posavske  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  
vrijednosti  ("Narodne  novine"  br.  14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  18.  travnja  2007.  godine,  donosi
održanoj  18.  travnja  2007.  godine,  donosi

ODLUKU
ODLUKU

o  osnivanju  Stručnog  povjerenstva  za  
o  nabavci  Monografije pripremu  i  provedbu  postupka  nabave
"Šokadija  i  Šokci" 1-3

Članak  1.
Članak  1.

Ova  Odluka  donosi  se  u  cilju  dosljednog  
Odobrava  se  nabavka  dva  kompleta  provođenja  Zakona  o  javnoj  nabavi  ("Narodne  

troknjižne  Monografije  zavičajnog  identiteta  novine"  broj  117/01.)  i  Uredbe  o  postupku  nabave  
"Šokadija  i  Šokci"  1-3,  po  cijeni  do  600,00 kuna  roba,  radova  i  usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  
po  jednom  kompletu,  a  temeljem  ponude  novine"  broj  14/02.).
Privlačice d.o.o.,  Vinkovci,  Trg  dr.  Franje  
Tuđmana  2.

Navedene  monografije  uzimaju  se  za  Članak  2.
potrebe  knjižnog  fonda  buduće  knjižnice  i  
čitaonice  općine  Davor. Stručno  povjerenstvo  za  pripremu  i  

provedbu  postupka  nabave  broji  3  (tri)  člana  u  
sljedećem  sastavu:

Članak  2.
1. Ivica  Marjanović - voditelj  Povjerenstva

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  2. Ljiljana  Dević - član  Povjerenstva
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  3. Marijan  Furić - član  Povjerenstva
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  Članak  3.
OPĆINE  DAVOR

Članovi  Povjerenstva  za  svoj  rad  
Klasa  :  052-01/07-01/7 odgovorni  su  Općinskom  poglavarstvu.
Urbroj:  2178/17-01-07-02
Davor,  18.  travnja  2007.

Članak  4.
           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva Nabavu  robe  i  usluge,  te  ustupanje  radova  

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. sukladno  Zakonu  provodit  će:  Općina  Davor,  
I.Gundulića  35,  35425  Davor,  MB:0416797.

Članak  5.

Odgovorna  osoba  naručitelja  je  načelnik  
općine  Davor - Đuro  Anđelković.
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Članak  6. po  kojem  će  Stručno  povjerenstvo  iz  članka  2.  
ove  Odluke  pripremati  i  provoditi  postupak,  te  

Prdmet  nabave  je  stjecanje  robe  i  usluga,  usmjeravati  rad  stručnih  službi  naručitelja.
ustupanje  radova,  kupnja,  te  najam  ili  zakup  na  
način  i  po  postupku  utvrđenim  Zakonom,  za  
potrebe  općine  Davor. Članak  12.

Odgovorna  osoba  naručitelja  odgovara  za  
Članak  7. odabrani  način  nabave,  za  pripremu  i  provedbu  

postupka  nabave  sukladno  Zakonu.
Planirana  vrijednost  nabave  utvrđena  je  

Proračunom  općine  Davor  za  2007.  godinu.
Članak  13.

Članak  8. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja, a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Naručitelj  može  nabaviti  izravnim  Brodsko-posavske  županije".
ugovaranjem  s  jednim  ponuditeljem  istovrsnu  
robu,  uslugu  i  radove: OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR
a) u  vrijednosti  do  20.000,00 kuna  u  jednoj  

proračunskoj  godini  bez  prethodne  Klasa  :  022-05/07-01/2
provedbe  postupka  javnog  ili  ograničenog  Urbroj:  2178/17-01-07-01
prikupljanja  ponuda, Davor,  18.  travnja  2007.

b) ako  u  prethodnom  postupku  javnog  ili  
ograničenog  prikupljanja  ponuda  dobije             Predsjednik
samo  jednu  prihvatljivu  ponudu.  Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.

Članak  9.

Za  vrijednost  robe  veću  od  20.000,00 kuna  
postupak  nabave  provodi  Stručno  povjerenstvo  
naručitelja  i  to: 35.

- do  200.000,00 kuna  bez  PDV-a,  po  pozivu  
najmanje  pet  natjecatelja  po  vlastitom  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
odabiru, Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

- vrijednost  jednaka  ili  veća  od  200.000,00 županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
kuna  postupkom  objavljivanja  utvrđenim  općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  18.  
zakonom. travnja  2007.  godine,  donosi

ODLUKU
Članak  10.

o  financijskoj  pomoći
Način  plaćanja  nabave  kao  i  uvjeti,  utvrdit  Branku  Oliću  iz  Davora

će  se  pojedinačno  ugovorom  s  odabranim  
najpovoljnijim  ponuditeljem,  a  financijska s redstva  
za  nabavu  osigurana  su  u  Proračunu  općine  Članak  1.
Davor.

Općina  Davor  odobrava  jednokratni  iznos  
od  5.000,00 kuna  za  pomoć  obitelji  Branka  Olića  

Članak  11. iz  Davora,  ulica  Vladimira  Krena,  a  koja se  nalazi  
u  teškoj  materijalnoj  situaciji,  zbog  bolesti  

Ostali  uvjeti  nabave  utvrđeni  su  Zakonom  malodobne  djece.
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Članak  2. PVC  kontejnera  zapremine  1100  litara  za  
selekciju  (papir  8  komada,  staklo  8  komada,  PET  

Iznos  financijske  pomoći  utvrđen  u  članku  ambalaža  5  komada).
1.  ove  Odluke  isplatit  će  se  iz  sredstava  Za  provođenje  natječaja  za  nabavku  PVC  
prikupljenih  od  prodajne  aukcije  slika  koje  je  kanti  i kontejnera  iz  stavka  1.  ove  Odluke  
općina  Davor  dobila  od  autora  slika  koji  su  bili  ovlašćuje  se  Komunalac  Davor  d.o.o.  za  
sudionici  na  Likovnoj  koloniji  koja  je  održana  u  komunalne  usluge,  I. Gundulića  35,  Davor.
Davoru  u  2006.  godini.

Članak  2.
Članak  3.

Nakon  provođenja  natječaja  i  donošenja  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Odluke  o  izboru  najpovoljnijeg  ponuđača  

donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  ovlašćuje  se  Komunalac  Davor d.o.o.  za  
Brodsko-posavske  županije". komunalne  usluge,  I. Gundulića  35,  Davor  za  

preuzimanje  PVC  kanti  i  kontejnera  iz  članka  1.  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  ove  Odluke  od  izabranog  ponuđača,  te  distribuciju  

OPĆINE  DAVOR prema  korisnicim a  usluge  sakupljanja  i  odvoza  
komunalnog  otpada  (smeća)  na  području  općine  

Klasa  :  053-01/07-01/16 Davor.
Urbroj:  2178/17-01-07-02
Davor,  18.  travnja  2007.

Članak  3.
           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

36. Klasa  :  363-01/07-01/12
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  26.  lipnja  2007.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske             Predsjednik
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  sa   Općinskog  poglavarstva
Zakonom  o  javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  broj                Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
117/01.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  20.  
sjednici  održanoj  26.  lipnja  2007.  godine,  donijelo  
je

ODLUKU

o  raspisivanju  natječaja  za nabavku  PVC
kanti  za  odvoz  smeća  i  PVC  kontejnera  za  37.

papir,  staklo  i  pet  ambalažu

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

županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
Raspisuje  s e natječaj  za  nabavku  850  općine  Davor  na  svojoj  20.  sjednici  održanoj  26.  

komada  PVC  kanti  za  odvoz  komunalnog  otpada  lipnja  2007.  godine,  donijelo  je
(smeća)  zapremine  120  litara,  za  korisnike  usluge  
odvoza  smeća  u  naseljima  Davor  i  Orubica,  te  
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ODLUKU 38.

o odobravanju  financijskih sredstava
RK  Davor Na  temelju  članka  23.  Statuta  općine  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  sa  
Zakonom  o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  

Članak  1. novine"  broj  26/03 - pročišćeni  tekst),  Općinsko  
vijeće  općine  Davor  na  svojoj  17.  sjednici  

Odobrava  se  iznos  od  9.576,00 kuna  održanoj  30.  srpnja  2007.  godine,  donosi 
financijskih  sredstava  Rukometnom  klubu  "Davor"  
iz  Davora,  a  za  pokriće  troškova  smještaja  mladih  
rukometaša  (pionira)  RK  "Davor"  koji  su  bili  ODLUKU
sudionici  Državnog  prvenstva  pionira  koje  je  
održano  u  Rijeci  u  vremenu  od  31. 5. do  3. 6. o  prijenosu  investicijske  izgradnje  na  
2007.  godine. rekonstrukciji   i  modernizaciji  ulice  Vladimira  

Nazora  u  Davoru

Članak  2. Članak  1.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Općina  Davor  prenosi  izvođenje  radova  na  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  rekonstrukciji  i  modernizaciji  ulice  Vladimira  
Brodsko-posavske  županije". Nazora  u  naselju  Davor  na  TD  Regionalni  

Vodovod  Davor  d.o.o. Davor,  Vl.  Nazora  bb.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR
Članak  2.

Klasa  :  402-01/07-01/21
Urbroj:  2178/17-01-07-01 Međusobna  prava  i  obveze  između  općine  
Davor,  26.  lipnja  2007. Davor  i  TD  Regionalni  Vodovod  Davor  d.o.o.  

Davor,  regulirat  će  se  posebnim  ugovorom.
           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. Članak  3.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  340-01/07-01/7
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  30.  srpnja  2007.

     Predsjednik
Općinskog  vijeća

           Alojz  Jakirčević, v.r.
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39. 40.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
općine  Davor  na  svojoj  22.  sjednici  održanoj  26.  općine  Davor  na  svojoj  22.  sjednici  održanoj  26.  
rujna  2007.  godine,  donosi rujna  2007.  godine,  donosi

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Izvješća  o  poslovanju  Vodovoda  o  usvajanju  Izvješća  o  poslovanju  
Davor  d.o.o.  Davor,  za  2006.  godinu Regionalnog  Vodovoda  Davor  d.o.o.  Davor  za  

I.  polugodište  2007.  godine

I.
I.

Usvaja  se  Izvješće  o  poslovanju  Vodovoda  
Davor d.o.o.  Davor,  V. Nazora  bb,  za  2006.  Usvaja  se  Izvješće  o  poslovanju  
godinu. Regionalnog  Vodovoda  Davor d.o.o.  Davor,  V. 

Nazora  bb,  za  I.  polugodište  2007.  godine,  
odnosno  za  period  od  1. 1.  do  30. 6. 2007.  godine.

II.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  II.
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

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

OPĆINE  DAVOR
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

Klasa  :  406-01/07-01/11 OPĆINE  DAVOR
Urbroj:  2178/17-01-07-02
Davor,  26.  rujna  2007. Klasa  :  406-01/07-01/11

Urbroj:  2178/17-01-07-02
           Predsjednik Davor,  26.  rujna  2007.
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.            Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
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41. 42.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
općine  Davor  na  svojoj  22.  sjednici  održanoj  26.  općine  Davor  na  svojoj  22.  sjednici  održanoj  26.  
rujna  2007.  godine,  donosi rujna  2007.  godine,  donosi

ODLUKU ODLUKU

o  imenovanju  člana  i  zamjenika  člana  o  financijskoj  potpori  KUD-u  
Povjerenstva  za  zaštitu  potrošača  ispred  "Fra  Marijan  Lanosović"  Orubica

općine  Davor

Članak  1.
Članak  1.

Općina  Davor  odobrava  jednokratni  iznos  
U Povjerenstvo  za  zaštitu  potrošača  ispred  od  2.000,00 kuna  financijske  potpore  KUD-u  "Fra  

općine  Davor  imenuje  se  član  i  zamjenik  člana,  i  Marijan  Lanosović"  iz  Orubice,  a  povodom  
to: obilježavanja  VII  Smotre  folklora  pod  nazivom  

"Kolo  na  dva  štuka".
1. Zdenko  Matošević  iz  Davora,  Savska  26 - Odobrena  financijska  sredstva  uplatit  će  

za  člana se  na  žiro  račun  KUD-a  "Fra  Marijan  Lanosović"  
2. Željko  Burazović  iz  Orubice,  S. Radića 26 Orubica  broj  2340009-1110073109.

- za  zamjenika  člana

Imenovani  članovi  bit  će  sastavni  dio  Članak  2.
Povjerenstva  za  zaštitu  potrošača  kojeg  imenuje  
Regionalni  vodovod  Davor  d.o.o.,  V. Nazora  bb,  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Davor. donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

Članak  2. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Klasa  :  053-01/07-01/21
Brodsko-posavske  županije". Urbroj:  2178/17-01-07-02

Davor,  26.  rujna  2007.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR            Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

Klasa  :  330-01/07-01/2               Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  26.  rujna  2007.

           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
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43. Klasa  :  340-01/07-01/7
Urbroj:  2178/17-01-07-03
Davor,  26.  rujna  2007.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske             Predsjednik
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  članka  5.  stavak   Općinskog  poglavarstva
1.  Uredbe  o  postupku  nabave  roba,  radova  i                Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  22.  
sjednici  održanoj  26.  rujna  2007.  godine,  donosi

ODLUKU
44.

o  izboru  vršitelja  stručnog  nadzora  nad  
izvođenjem  radova  na  rekonstrukciji  i  

modernizaciji  ulice  Vladimira  Nazora  u  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davoru Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
općine  Davor  na  svojoj  22.  sjednici  održanoj  26.  

Članak  1. rujna  2007.  godine,  donosi

Za  vršenje  stručnog  nadzora  nad  ODLUKU
izvođenjem  radova  na  rekonstrukciji  i  
modernizaciji  ulice  Vladimira  Nazora  u  Davoru  o  financiranju  predškole - Male  škole  u  
izabire  se  Vodoprivreda  Nova  Gradiška d.d.,  Nova  2007/2008  godini  u  općini  Davor
Gradiška,  Jurja  Haulika 12,  MB 3667693,  po  cijeni  
od  10.000,00 kuna  plus  PDV,  a  prema  ponudi  od  
20.  rujna  2007.  godine. Članak  1.

Općina  Davor  osigurat  će  financijska  
Članak  2. sredstva  za  plaću  odgajatelja  za  održavanje  

predškolskog  odgoja - Male  škole  za  školsku  
Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  godinu  2007/2008  godinu  za  djecu  s  područja  

potpisivanje  Ugovora  o  provedbi  stručnog  nadzora  općine  Davor,  i  to  dvije  grupe  polaznika  u  mjestu  
nad  izvođenjem  radova  na  rekonstrukciji  i  Davor  (35  djece)  i  jednu  grupu  polaznika  u  
modernizaciji  ulice  Vladimira  Nazora  u  Davoru  iz  mjestu  Orubica  (8  djece)
članka  1.  ove  Odluke  s  izabranim  vršiteljem  
nadzora,  a  u  kojem  će  biti  regulirana  međusobna  Nastava  se  provodi  prema  planu  i  
prava  i  obveze. programu  u  suradnji  sa  Centrom  za  predškolski  

Vršitelj  nadzora  dužan  je  donijeti  Rješenje  odgoj  "Grigor  Vitez"  Nova  Gradiška,  putem  kojeg  
o  imenovajnju  nadzornog  inženjera. se  provodi  i  izbor  stručne  osobe  za  provođenje  

programa  predškole - Male  škole  na  području  
općine  Davor  u  školskoj  godini  2007/2008.

Članak  3.

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

koja  će  raditi  s  djecom  u  predškoli - Maloj  školi  u  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  2007/2008.  godini  osigurat  će  se  u  Proračunu  

OPĆINE  DAVOR općine  Davor.
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Članak  3. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Klasa  :  402-01/07-01/25
Brodsko-posavske  županije". Urbroj:  2178/17-01-07-01

Davor,  26.  rujna  2007.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR            Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

Klasa  :  402-01/07-01/34               Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  26.  rujna  2007.

           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. 46.

Na  temelju  Zakona  o  vlasništvu  i d rugim  
stvarnim  pravima  ("Narodne  novine"  broj:91/96,  
68/98,  137/99,  22/00,  73/00,  114/01.  i  76/06.)  i  

45. članka  23.  Statuta  općine  Davor  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  11/01. i  
11/05.),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  18.  sjednici  održanoj  27.  rujna  2007.  godine,  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  donosi
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  
općine  Davor  na  svojoj  22.  sjednici  održanoj  26.  ODLUKU
rujna  2007.  godine,  donosi

o  prodaji  nekretnine  u  vlasništvu  općine  
ODLUKU Davor  prikupljanjem  pismenih  ponuda

o  financijskoj  potpori  Hrvatskom radiju  Radio  
postaja  Nova  Gradiška Članak  1.

Raspisuje  se  natječaj  za  prodaju  
Članak  1. nekretnina  u  vlasništvu  općine  Davor,  i  to  kako  

slijedi:
Općina  Davor  odobrava  jednokratni  iznos  

od  1.000,00 kuna  financijske  potpore  Hrvatskom  - k.č.br.  1124  kuća  u  dvorištu  u  selu,  
radiju - Radio  postaja  Nova  Gradiška,  Relkovićeva  ukupne  površine  323m2,  upisana  u  z.k.ul.  
ulica  4,  Nova  Gradiška,  a  povodom  40-e  606  k.o.  Orubica
godišnjice  obilježavanja  i  emitiranja programa  
Radio  postaje  Nova  Gradiška. Početna  kupoprodajna  cijena  46.075,40 kn.

Odobrena  financijska  sredstva  uplatit  će  se  
na  žiro  račun  HR - Radio  postaja  Nova  Gradiška  Članak  2.
broj:2393000-1102168877.

Na  raspisani  natječaj  pismene  ponude  
mogu  podnijeti  pravne  i  fizičke  osobe.

Članak  2. Na  raspisani  natječaj  ponuditelj  je  
obvezan  uplatiti  jamčevinu  u  visini  10%  od  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  početne  cijene  nekretnine  za  koju  se  natječe.
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".
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Članak  3. Članak  2.

Ovlašćuje  se  i  zadužuje  Poglavarstvo  Međusobna  prava  i  obveze  između  općine  
općine  Davor  za  raspisivanje  i  provođenje  Davor  i  TD  Regionalni  vodovod  Davor d.o.o.  
natječaja  za  prodaju  nekretnina  u  vlasništvu  Davor,  regulirat će  se  posebnim  ugovorom.
općine  Davor  u  skladu  s  ovom  Odlukom,  te  
zaključivanje  ugovora  o  prodaji  s  izabranim  
najpovoljnijim  ponuditeljem. Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Članak  4. donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će se  u  "Službenom  vjesniku  OPĆINSKO  VIJEĆE
Brodsko-posavske  županije". OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  945-01/07-01/17 Klasa  :  360-01/07-01/2
Urbroj:  2178/17-01-07-01 Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  27.  rujna  2007. Davor,  27.  rujna  2007.

       Zamjenik  predsjednika       Zamjenik  predsjednika
           Općinskog  vijeća           Općinskog  vijeća
            Vinko  Sverić, v.r.             Vinko  Sverić, v.r.

47. 48.

Na  temelju  članka  23.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a  u  skladu  sa  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  
Zakonom  o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  Uredbom  o postupku  nabave  roba,  radova  i  usluga  
novine"  br.  26/03 - pročišćeni  tekst),  Općinsko  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  14/02.),   
vijeće  općine  Davor  na  svojoj  18.  sjednici  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  sjednici  
održanoj  27.  rujna  2007.  godine,  donosi održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  donosi

ODLUKU ODLUKU

o  prijenosu  poslova  adaptacije  Galerije  o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  nabavku  
Kerdić  u  Davoru - 1.  faza informatičke  opreme  za  Spomen  galeriju  

Kerdić  u  Davoru

Članak  1.
Članak  1.

Općina  Davor  prenosi  izvođenje  poslova  
na  adaptaciji  Kuće  Kerdić  u  Davoru - 1.  faza,  a  Za najpovoljniju  ponudu  na  poziv  u  
prema  Izvedbenom  projektu - Tenderu  07-72  od  postupku  ograničenog  prikupljanja  ponuda  za 
rujna  2007.  godine  izrađenog  od  strane  ARHING nabavku  informatičke  opreme  za  potrebe  Spomen  
23,  Psunjska  10,  Nova  Gradiška,  na  TD  galerije  Kerdić  u  Davoru,  prema  prijedlogu  
Regionalni  vodovod  Davor d.o.o.  Davor,  Vl. Stručnog  povjerenstva  za  pripremu  i  provedbu  
Nazora  bb. postupka  nabave,  izabire  se  ponuda  od  ponuditelja  

GRID d.o.o.,  B. I. Mažuranića 23,  Nova  Gradiška,  
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MB:1119397,  po  ponudbenoj  cijeni  prema  14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  
troškovniku  od  16. 10. 2007.  godine,  u  ukupnom  sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  
iznosu  od  189.036,56 kuna  s  uračunatim  PDV-om. donosi

ODLUKU
Članak  2.

o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  nabavku  
Nabavka  informatičke  opreme  iz  članka  1.  sustava  vatrodojave  za  Spomen  galeriju  

ove  Odluke  vršit  će  se  u  fazama,  prema  Kerdić  u  Davoru
financijskim  mogućnostima  općine  Davor,  a  u  
dogovoru  s  izabranim  ponuditeljem,  prema  
utvrđenoj  jediničnoj  cijeni  iz  ponudbenog  Članak  1.
troškovnika,  odn.  prihvaćene  ponude.

Za  najpovoljniju  ponudu  pristiglu  na  poziv  
u  postupku  ograničenog  prikupljanja  ponuda  za  

Članak  3. nabavku  sustava  vatrodojave  i  izvođenja  radova  
na  postavljanju  istog  i  puštanja  u  rad  za  potrebe  

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  Spomen  galerije  Kerdić  u  Davoru,  prema  
potpisivanje  ugovora  za  nabavku  informatičke  prijedlogu  Stručnog  povjerenstva  za  pripremu  i  
opreme  iz  članka  1.  ove  Odluke  s  izabranim  provedbu  postupka  nabave,  izabire  se  ponuda  od  
najpovoljnijim  ponuđačem  u  kojem  će  biti  ponuditelja  Telital  mobitel d.o.o.  Podružnica  Nova  
regulirana  sva  međusobna  prava  i  obveze  uz  Gradiška,  Marijana  Lanosovića  bb,  po  ponudbenoj  
poštivanje  odredbi  ove  Odluke. cijeni  prema  troškovniku  od  16. 10. 2007.  godine,  

u  ukupnom  iznosu  od  62.980,30 kuna  s  
uračunatim  PDV-om.

Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Članak  2.
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Nabavka  sustava  vatrodojave  iz  članka  1.  

ove  Odluke  kao  i  izvođenje  radova,  puštanje  u  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  rad  kao  i  obuka  vršit  će  se  u  fazama,  a  u  

OPĆINE  DAVOR dogovoru  s  općinom  Davor,  prema  utvrđenoj  
jediničnoj  cijeni  iz  ponudbenog  troškovnika,  odn.  

Klasa  :  052-01/07-01/28 prihvaćene  ponude.
Urbroj:  2178/17-01-07-08
Davor,  17.  listopada 2007.

Članak  3.
           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. potpisivanje  ugovora  za  nabavku  sustava  
vatrodojave  i  izvođenja  radova  postavljanja  i  
puštanja  u  rad  istoga  iz  članka  1.  ove  Odluke,  s  
izabranim  najpovoljnijim  ponuđačem  u  kojem  će  
biti  regulirana  sva  međusobna  prava  i  obveze  uz  
poštivanje  odredbi  ove  Odluke.

49.

Članak  4.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  Brodsko-posavske  županije".
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
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OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  dogovoru  s  općinom  Davor,  prema  utvrđenoj  
OPĆINE  DAVOR jediničnoj  cijeni  iz  ponudbenog  troškovnika,  odn.  

prihvaćene  ponude.
Klasa  :  052-01/07-01/28
Urbroj:  2178/17-01-07-09
Davor,  17.  listopada 2007. Članak  3.

           Predsjednik Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  
 Općinskog  poglavarstva potpisivanje  ugovora  za  nabavku  sustava  video  

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. nadzora  i  izvođenja  radova  postavljanja  i  puštanja  
u  rad  istoga  iz  članka  1.  ove  Odluke,  s  izabranim  
najpovoljnijim  ponuđačem  u  kojem  će  biti  
regulirana  sva  međusobna  prava  i  obveze  uz  
poštivanje  odredbi  ove  Odluke.

50.
Članak  4.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  Brodsko-posavske  županije".
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  OPĆINE  DAVOR
sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  
donosi Klasa  :  052-01/07-01/28

Urbroj:  2178/17-01-07-11
ODLUKU Davor,  17.  listopada 2007.

o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  nabavku             Predsjednik
sustava video  nadzora  za  Spomen  galeriju   Općinskog  poglavarstva

Kerdić  u  Davoru               Đuro  Anđelković, prof.,v.r.

Članak  1.

Za  najpovoljniju  ponudu  pristiglu  na  poziv  
u  postupku  ograničenog  prikupljanja  ponuda  za  51.
nabavku  sustava  video  nadzora  i  izvođenja  radova  
na  postavljanju  istog  i  puštanja  u  rad  za  potrebe  
Spomen  galerije  Kerdić  u  Davoru,  prema  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
prijedlogu  Stručnog  povjerenstva  za  pripremu  i  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
provedbu  postupka  nabave,  izabire  se  ponuda  od  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  
ponuditelja  Telital  mobitel d.o.o.  Podružnica  Nova  Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
Gradiška,  Marijana  Lanosovića  bb,  po  ponudbenoj  usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
cijeni  prema  troškovniku  od  16. 10. 2007.  godine,  14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  
u  ukupnom  iznosu  od  50.719,06 kuna  s  sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  
uračunatim  PDV-om. donosi

ODLUKU
Članak  2.

o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  nabavku  
Nabavka  sustava  video  nadzora  iz  članka  protuprovalnog  sustava  za  Spomen  galeriju  

1.  ove  Odluke  kao  i  izvođenje  radova,  puštanje  u  Kerdić  u  Davoru
rad  kao  i  obuka  vršit  će  se  u  fazama,  a  u  
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Članak  1. 52.

Za  najpovoljniju  ponudu  pristiglu  na  poziv  
u  postupku  ograničenog  prikupljanja  ponuda  za  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
nabavku  protuprovalnog  sustava  i  izvođenja  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
radova  na  postavljanju  istog  i  puštanja  u  rad  za  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  
potrebe  Spomen  galerije  Kerdić  u  Davoru,  prema  Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
prijedlogu  Stručnog  povjerenstva  za  pripremu  i  usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
provedbu  postupka  nabave,  izabire  se  ponuda  od  14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  
ponuditelja  Telital  mobitel d.o.o.  Podružnica  Nova  sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  
Gradiška,  Marijana  Lanosovića  bb,  po  ponudbenoj  donosi
cijeni  prema  troškovniku  od  16. 10. 2007.  godine,  
u  ukupnom  iznosu  od  7.561,56  kuna  s  uračunatim  ODLUKU
PDV-om.

o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  izvođenje  
radova  grijanja  na  Spomen  galeriji  Kerdić  

Članak  2. u  Davoru

Nabavka  protuprovalnog  sustava   iz  članka  
1.  ove  Odluke  kao  i  izvođenje  radova,  puštanje  u  Članak  1.
rad  kao  i  obuka  vršit  će  se  u  fazama,  a  u  
dogovoru  s  općinom  Davor,  prema  utvrđenoj  Za  najpovoljniju  ponudu  pristiglu  na  poziv  
jediničnoj  cijeni  iz  ponudbenog  troškovnika,  odn.  u  postupku  ograničenog  prikupljanja  ponuda  za  
prihvaćene  ponude. nabavku opreme  i  izvođenja  radova  grijanja  na    

Spomen  galeriji  Kerdić  u  Davoru,  prema  
prijedlogu  Stručnog  povjerenstva  za  pripremu  i  

Članak  3. provedbu  postupka  nabave,  izabire  se  ponuda  od  
ponuditelja  TROX  Obrtnička  radionica,  vlasnik  

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  Vlado  Terzić,  Cernik,  Školska  21,  
potpisivanje  ugovora  za  nabavku  protuprovalnog  MB:2610958301227,  po  ponudbenoj  cijeni  prema  
sustava  i  izvođenja  radova  postavljanja  i  puštanja  troškovniku  od  15. 10. 2007.  godine,  u  ukupnom  
u  rad  istoga  iz  članka  1.  ove  Odluke,  s  izabranim  iznosu  od  38.231,14  kuna  s  uračunatim  PDV-om.
najpovoljnijim  ponuđačem  u  kojem  će  biti  
regulirana  sva  međusobna  prava  i  obveze  uz  
poštivanje  odredbi  ove  Odluke. Članak  2.

Nabavka  i  instaliranje  opreme  za  grijanje 
Članak  4. iz  članka  1.  ove  Odluke  vršit  će  se  u  fazama,  

prema  financijskim  mogućnostima  općine  Davor,  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  a  u  dogovoru  s  izabranim  ponuditeljem,  prema  

donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  utvrđenoj  jediničnoj  cijeni  iz  ponudbenog  
Brodsko-posavske  županije". troškovnika,  odn.  prihvaćene  ponude.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  Članak  3.
OPĆINE  DAVOR

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  
Klasa  :  052-01/07-01/28 potpisivanje  ugovora  za  izvođenje  radova  i  
Urbroj:  2178/17-01-07-12 nabavku  opreme  iz  članka  1.  ove  Odluke,  s  
Davor,  17.  listopada 2007. izabranim  najpovoljnijim  ponuđačem  u  kojem  će  

biti  regulirana  sva  međusobna  prava  i  obveze  uz  
           Predsjednik poštivanje  odredbi  ove  Odluke.
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
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Članak  4. nad  izvođenjem  radova  na  adaptaciji  Spomen  
galerije  Kerdić  u  Davoru  iz   članka  1.  ove  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Odluke,  s  izabranim vršiteljem  nadzora,  a  u  kojem  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  će  biti  regulirana  međusobna  prava  i  obveze.
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  Članak  3.
OPĆINE  DAVOR

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Klasa  :  052-01/07-01/36 donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Urbroj:  2178/17-01-07-12 Brodsko-posavske  županije".
Davor,  17.  listopada 2007.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
           Predsjednik OPĆINE  DAVOR
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. Klasa  :  360-01/07-01/3
Urbroj:  2178/17-01-07-02
Davor,  17.  listopada 2007.

           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

53.               Đuro  Anđelković, prof.,v.r.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  članka  5.  stavak  
1.  Uredbe  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  54.
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  
sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
donosi Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  
ODLUKU Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  

usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
o  izboru  vršitelja  projektantskog  stručnog  14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  

nadzora  nad  izvođenjem  radova  na  adaptaciji  sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  
Spomen  galerije  Kerdić  u  Davoru - 1.  faza donosi

ODLUKU
Članak  1.

o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  izradu  
Za  obavljanje  projektantskog  stručnog  tehničke  dokumentacije  za  izgradnju  kolnika  i  

nadzora  nad  izvođenjem  radova  na  adaptaciji  staza  u  ulicama  naselja  Davor
Spomen  galerije  Kerdić  u  Davoru - 1.  faza  izabire  
se  Ured  ovlaštenog  arhitekta  "ARHiNG  23",  
Psunjska  10,  Nova  Gradiška, MB:80000541,  po  Članak  1.
cijeni  od  17.000,00 kuna  plus  PDV,  a  prema  
Ponudi  br.  07-104  od  15. 10. 2007.  godine. Za  najpovoljniju  ponudu  pristiglu  na  poziv  

u  postupku  ograničenog  prikupljanja  ponuda  za  
izgradnju  kolnika  i  staza  u  ulicama  naselja  Davor,  

Članak  2. prema  prijedlogu  Stručnog  povjerenstva  za  
pripremu  i  provedbu  postupka  nabave,  izabire  se  

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  ponuda  od  ponuditelja  Geokod d.o.o.  za  
potpisivanje  ugovora  o  provedbi  stručnog  nadzora  projektiranje,  nadzor  i  izvođenje  geodetskih  i  
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graditeljskih  radova  Slavonski  Brod,  Matije  Gupca  55.
30,  po  ponudbenoj  cijeni  prema  troškovniku  u  
sveukupnom  iznosu  od  213.414,60 kuna  s  
uračunatim  PDV-om. Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  

Članak  2. Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  

Radovi  na  izradi  tehničke  dokumentacije  14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  
za  izgradnju  kolnika  i  staza  u  ulicama  naselja  sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  
Davor  iz  članka  1.  ove  Odluke  vršit  će  se  u  donosi
dogovoru  naručitelja  radova  s  izabranim  
izvođačem,  prema  utvrđenoj  jediničnoj  cijeni  iz  ODLUKU
ponudbenog  troškovnika,  odn.  prihvaćene  ponude  
broj:P-52/07  od  5. 10. 2007. o  izboru  najpovoljnije  ponude  za izvođenje  

radova  na  uređenju  poljskih  puteva  na  
području   naselja  Davor

Članak  3.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  Članak  1.
potpisivanje  ugovora  za  izvođenje  radova  iz  
članka  1.  ove  Odluke,  s  izabranim  izvođačem  Za  najpovoljniju  ponudu  pristiglu  na  poziv  
radova  u  kojem  će  biti  regulirana  sva  međusobna  u  postupku  ograničenog  prikupljanja  ponuda  za   
prava  i  obveze  uz  poštivanje  odredbi  ove  Odluke. izvođenje  radova  na  uređenju  poljskih  puteva  na  

području  naselja  Davor,  prema  prijedlogu  
Stručnog  povjerenstva  za  pripremu  i  provedbu  

Članak  4. postupka  nabave,  izabire  se  ponuda  od  ponuditelja   
Vodoprivreda  Nova  Gradiška d.d.  za  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  vodnogospodarsku  djelatnost,  građevinarstvo  i  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  projektiranje,  Juraja  Haulika 12,  Nova  Gradiška  po  
Brodsko-posavske  županije". ponudbenoj  cijeni  prema  troškovniku  u  

sveukupnom  iznosu  od  173.594,04 kuna  s  
uračunatim  PDV-om.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

Članak  2.
Klasa  :  402-01/07-01/27
Urbroj:  2178/17-01-07-02 Radovi  na  uređenju  poljskih  puteva  na  
Davor,  17.  listopada području  općine  Davor  iz  članka  1.  ove  Odluke  

vršit  će  se  u  fazama,  prema  financijskim  
           Predsjednik mogućnostima  općine  Davor,  a  u  dogovoru  s  
 Općinskog  poglavarstva izabranim  izvođačem  radova,  prema  utvrđenoj  

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. jediničnoj  cijeni  iz  ponudbenog  troškovnika,  odn.  
prihvaćene  ponude.

Članak  3.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  
potpisivanje  ugovora  za  izvođenje  radova  iz  
članka  1.  ove  Odluke,  s  izabranim  izvođačem  
radova  u  kojem  će  biti  regulirana  sva  međusobna  
prava  i  obveze  uz  poštivanje  odredbi  ove  Odluke.
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Članak  4. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Radovi  na  obnovi  javne  rasvjete  u  naselju  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Davor  iz  članka  1.  ove  Odluke  vršit  će  se  u  
Brodsko-posavske  županije". fazama,   a  u  dogovoru  s  izabranim  izvođačem  

radova,  prema  utvrđenoj  jediničnoj  cijeni  iz  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  ponudbenog  troškovnika,  odn.  prihvaćene  ponude.

OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  402-01/07-01/29 Članak  3.
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  17.  listopada 2007. Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  

potpisivanje  ugovora  za  izvođenje  radova  iz  
           Predsjednik članka  1.  ove  Odluke,  s  izabranim  izvođačem  
 Općinskog  poglavarstva radova  u  kojem  će  biti  regulirana  sva  međusobna  

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. prava  i  obveze  uz  poštivanje  odredbi  ove  Odluke.

Članak  4.

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

56. Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  OPĆINE  DAVOR

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  Klasa  :  402-01/07-01/30
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  Urbroj:  2178/17-01-07-02
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  Davor,  17.  listopada 2007.
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  
sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,             Predsjednik
donosi  Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
ODLUKU

o  izboru  najpovoljnije  ponude  za izvođenje  
radova  na  obnovi  javne  rasvjete  u  naselju  

Davor 

Članak  1.

Za  najpovoljniju  ponudu  pristiglu  na  poziv  
u  postupku  ograničenog  prikupljanja  ponuda  za   
izvođenje  radova  na  obnovi  javne  rasvjete  u    
naselju  Davor,  prema  prijedlogu  Stručnog  
povjerenstva  za  pripremu  i  provedbu  postupka  
nabave,  izabire  se  ponuda  od  ponuditelja   
Elektroinstalaterska  radionica  "Saturn"  Kralja  
Tomislava  171/A,  Nova  Kapela,  po  ponudbenoj  
cijeni  prema  troškovniku  u  sveukupnom  iznosu  od  
243.888,49 kuna  s  uračunatim  PDV-om.
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57. 58.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  
sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  
donosi donosi

ODLUKU ODLUKU

o  nabavci  crijepa  za  prepokrivanje  objekta  o  nabavci  daske  i  letve  za  prepokrivanje  
Vatrogasnog  doma  u  naselju  Orubica krovišta  Vatrogasnog  doma  u  naselju  Orubica

Članak  1.

Odobrava  se  nabavka  biber  crijepa  za  Članak  1.
renoviranje  i  prepokrivanje  objekta  Vatrogasnog  
doma  u  naselju  Orubica  koji  je  u  vlasništvu  Odobrava  se  nabavka  1.500 metara  letve  
općine  Davor, a  prema  Ponudi: P/1873  od  11. 10. jelove,  po  ukupnoj  cieni  od  2,68 kn  po  dužnom  
2007.  godine,  koju  je  dostavio  TONDACH  metru  s  uračunatim  PDV-om,  te  1,5 m3  jelove  
Hrvatska d.d.,  Matije  Gupca 2,  Bedekovčina,  i  po  daske  po  cijeni  od  1.098,00 kn  po  metru  kubnom  
ponudbenoj  cijeni  u  sveukupnom  iznosu  od  s  uračunatim  PDV-om,  a  prema  Ponudi  od  11. 10. 
19.216,81 kuna  s  uračunatim  PDV-om. 2007.  godine  koju  je  dostavio  Obrt  Banovčić,  

vlasnik  Đuro  Banovčić,  Davor,  Gundulićeva  79.

Članak  2.
Članak  2.

Sredstva  za  nabavku  biber  crijepa  po  
ponudi  iz  članka  1.  ove  Odluke  osigurat  će  se  iz  Sredstva  za  nabavku  jelove  daske  i  letve  
Proračuna  općine  Davor. po  ponudi  iz  članka  1.  ove  Odluke  osigurat  će  se  

u  Proračunu  općine  Davor.

Članak  3.
Članak  3.

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

Brodsko-posavske  županije".
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  402-01/07-01/31
Urbroj:  2178/17-01-07-02 Klasa  :  402-01/07-01/31
Davor,  17.  listopada 2007. Urbroj:  2178/17-01-07-03

Davor,  17.  listopada 2007.
           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva            Predsjednik

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.  Općinskog  poglavarstva
              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
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59. 60.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),   Poglavarstvo  
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  općine  Davor,  temeljem  provedenog  Natječaja  za  
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  dodjelu  stipendija  redovnim  studentima  u  2007.  
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  23.  godini s  područja  općine  Davor  od  1. 1. 2007.  
sjednici  održanoj  17.  listopada  2007.  godine,  godine,  na  svojoj  23.  sjednici  održanoj  17.  
donosi listopada  2007.  godine,  donijelo  je

ODLUKU ODLUKU

o  izboru  izvođača  radova  za  prepokrivanje  o  izboru  studenata  kojima  je  odobrena  
krovišta  Vatrogasnog  doma  u  naselju  Orubica stipendija - kredit  za  2007.  godinu

Članak  1. Članak  1.

Za  izvođača  radova  na  prepokrivanju  Odobrava  se  stipendija - kreditiranje  
krovišta  Vatrogasnog  doma  u  naselju  Orubica,  redovnim  studentima  s  područja  općine  Davor,  
koji  je  u  vlasništvu  općine  Davor  izabire  se  koji  su  upisani  na  akademsku  godinu  2007/2008.,  
Građevinski  obrt  Stjepan  Akmačić,  Drežnik,  a  koji  su  podnijeli  prijavu  i  ispunjavaju  uvjete  
Kralja  Tomislava  33,  po  sveukupnoj  cijeni  od  prema  raspisanom  natječaju  od  1. 10. 2007.  
12.200,00 kuna  s  uračunatim  PDV-om,  a  prema  godine,  kako  slijedi:
dostavljenoj  Ponudi  od  9. 10. 2007.  godine.

1. Antonija  Gelemanović  iz  Davora,  Kralja  
Zvonimira  18,  upisana  kao  redovni  

Članak  2. student  na  Sveučilištu  u  Zadru - studij  
njemačkog  jezika  i  grčkog  jezika  i  

Sredstva  za  plaćanje  izvođača  radova  po  književnosti,  u  1.  nastavnu  godinu,  
ponudi  iz  članka  1.  ove  Odluke  osigurat  će  se  u  akademske  godine  2007/08.
Proračunu  općine  Davor. 2. Anamarija  Galić  iz  Orubice,  Savska  21,  

upisana  kao  redovni  student  na  Prirodno-
matematički  fakultet  u  Zagrebu - 

Članak  3. Geografski  odsjek  u  1.  nastavnu  godinu,  
akademske  godine  2007/08.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  3. Anamarija  Butumović  iz  Davora,  Matije  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Gupca  21,  upisana  kao  redovni  student  na  
Brodsko-posavske  županije". Prirodno-matematički  fakultet  u  Zagrebu - 

Kemijski  odsjek  u  1.  nastavnu  godinu,  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  akademske  godine  2007/08.

OPĆINE  DAVOR 4. Zrinka  Dakić  iz  Davora,  Ivana  Gundulića  
15,  upisana  kao  redovni  student  na  

Klasa  :  402-01/07-01/31 Elektrotehnički  fakultet  u  Osijeku  u  3.  
Urbroj:  2178/17-01-07-01 nastavnu  godinu,  akademske  godine  
Davor,  17.  listopada 2007. 2007/08.

5. Sara  Simić  iz  Davora,  Strma  13,  upisana  
           Predsjednik kao  redovni  student  na  Filozofski  fakultet  
 Općinskog  poglavarstva u  Zagrebu  u  prvu  nastavnu  godinu,  

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. akademske  godine  2007/08.

Mjesečna  stipendija  za  pojedinog  studenta  
iznosi  500,00 kuna,  a  uplaćuje  se  od  mjeseca  
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rujna  2007.  godine  do  završetka  akademske  Članak  1.
godine  2007/08.  godine  (zaključno  s  mjesecom  
lipnjom),  a  nastavak  prema  potvrdi  o  upisu  u  Izabire  se  najpovoljnija  ponuda  pristigla  
novu  akademsku  godinu. na  poziv  u  postupku  ograničenog  prikupljanja  

ponuda  za  izradu  Urbanističkog  plana  uređenja  
naselja  Davor,  prema  prijedlogu  Stručnog  

Članak  2. povjerenstva  za  pripremu  i  provedbu  postupka  
nabave  od  ponuditelja  Zavod  za  prostorno  

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  za  planiranje  d.d.  Osijek,  Vijenac  Paje  Kolarića 5a,  
potpisivanje  Ugovora  o  korištenju  stipendije  s  po  ponudbenoj  cijeni  od  197.000,00 kuna  plus  
izabranim  korisnikom,  a  u  ugovoru  će  biti  PDV,  prema  Ponudi  broj:432/2007.  od  22.  10. 
utvrđena  međusobna  prava  i  obveze. 2007.  godine,  što  sveukupno  iznosi  240.340,0 

kuna.

Članak  3.
Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Poglavarstvo  općine  Davor  zastupano  po  
Brodsko-posavske  županije". načelniku  općine  potpisat  će  ugovor  o  izradi  

Urbanističkog  plana  uređenja  naselja  Davor  sa  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  Zavodom  za  prostorno  planiranje  d.d.  Osijek,  

OPĆINE  DAVOR Vijenac  Paje  Kolarića  5a,  u  kojem  će  biti  
regulirana  sva  međusobna  prava  i  obveze  po  

Klasa  :  604-01/07-01/3 pitanju  izrade  Urbanističkog  plana  uređenja  
Urbroj:  2178/17-01-07-08 naselja  Davor.
Davor,  17.  listopada 2007.

           Predsjednik Članak  3.
 Općinskog  poglavarstva

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

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

61.
Klasa  :  350-01/07-01/11
Urbroj:  2178/17-01-07-11

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  Davor,  29.  listopada  2007.
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  i  u  skladu  s             Predsjednik
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i   Općinskog  poglavarstva
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj                Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  
sjednici  održanoj  29.  listopada  2007.  godine,  
donosi

ODLUKU

o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  izradu
Urbanističkog  plana  uređenja  naselja  Davor
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62. 5. Svi  poslovi  moraju  biti  dovršeni  i  izvješće  
o  obavljenom  popisu  mora  biti  izrađeno  i  
dostavljeno  naredbodavatelju  do  15.  

Na  temelju  članka  32.  stavak  1.  Pravilnika  siječnja  2008.  godine.
o  knjigovodstvu  i  računskom  planu  neprofitnih  
organizacija  ("Narodne  novine"  br. 20/94.)  i  članka  
38.  Statuta  općine  Davor  ("Službeni  vjesnik  6. Povjerenstvo  za  popis  u  svom  izvješću  i  
Brodsko-posavske  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  obavljenom  popisu  mora  posebno  utvrditi:
Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  sjednici  
održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  donosi - manjkove

- viškove
ODLUKU - prijedlog  za  rashod  dugotrajne  imovine  i  

zaliha
o  popisu  i  osnivanju  Povjerenstva  za  popis  - prijedlog  za  otpis  potraživanja  i  sl.

sredstava  u  općini  Davor

7. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
1. Sa  stanjem  31. 12. 2007.  godine  treba  donošenja, a  objavit  će  se  u  "Službenom  

obaviti  redoviti  popis  sredstava  i  to: vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

- nematerijalne  imovine OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
- materijalne  imovine OPĆINE  DAVOR
- zaliha
- novca  na  računima  i  blagajni Klasa  :  401-01/07-01/11
- potraživanja  i  obveza Urbroj:  2178/17-01-07-01

Davor,  10.  prosinca  2007.

2. Organizac i jom  popisa   uprav l ja              Predsjednik
računopolagatelj.  Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.

3. Za  obavljanje  popisa  osniva  se  
Povjerenstvo  za  popis  nematerijalne  i  
materijalne  imovine  i  zaliha,  potraživanja,  
obveza,  novca  na  računima  i  u  blagajni  u  
sastavu: 63.

1. Ivica  Marjanović - predsjednik 
 Povjerenstva Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  

2. Ljiljana  Dević - član  Povjerenstva Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
3. Zdenko  Matošević - član  Povjerenstva županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Poglavarstvo  

općine  Davor  na  svojoj  24.  sjednici  održanoj  10.  
4. Željko  Burazović - zamjenik  predsjednika  prosinca  2007.  godine,  donosi

Povjerenstva
5. Spomenka  Matošević - zamjenik  člana  ODLUKU

Povjerenstva
6. Ivan  Pišonić - zamjenik  člana  Povjerenstva. o  odobravanju  raskida  ugovora  o  zakupu  

poslovnog  prostora  u  Kući  Kerdić  u  Davoru,  
Trg  M. A. Relkovića

4. Ovlašćuje  se  računopolagatelj  da  svojim  
pismenim  rješenjem  dopuni  Povjerenstvo  i  
drugim  odgovarajućim  zaposlenima  ako  se  Članak  1.
za  to  ukaže  izuzetna  potreba  (odsutnost  
imenovanih  članova  zbog  bolesti  ili  više  Raskida  se  ugovor  o  zakupu  poslovnog  
sile). prostora  u  Kući  Kerdić  u  Davoru,  Trg  
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M.A.Relkovića,  u  površini  16,5m2,  a  koji  je  s  Članak  1.
općinom  Davor  zaključio  Mario  Olić  iz  Davora,  
Ulica  Strma  17,  1.  srpnja  2006.  godine,  za  Odobrava  se  nabavka  obilježja  općine  
otvaranje  knjižare  i  papirnice. Davor  (zastavica  12x24 cm,  8/12 cm - 400 komada,  

Ugovor  iz  članka  1.  stavak  1.  ove  Odluke  PDV  naljepnica - 400  komada,  privjeske  za  
taskida  se  s  31. 10. 2007.  godine. ključeve)  za  potrebe  općine  Davor,  a  prema  

prihvaćenoj  ponudi  Globus  Grafike,  vl.  Milenko  
Franić,  Preradovićeva  20,  Daruvar,  od  studenoga  

Članak  2. 2007.  godine.

Mario  Olić  dužan  je  platiti  zakupninu  s  
31. 10. 2007.  godine,  kao  i  troškove  električne  Članak  2.
energije,  te  osloboditi  prostor  od s vojih  stvari  i  
opreme  u  roku  8  dana  od  dana  raskida  ugovora  iz  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
članka  1.  ove  Odluke. donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

Članak  3. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Klasa  :  402-01/07-01/39
Brodsko-posavske  županije". Urbroj:  2178/17-01-07-01

Davor,  10.  prosinca  2007.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR            Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

Klasa  :  372-01/07-01/2               Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  10.  prosinca  2007.

           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. 65.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.), Poglavarstvo  

64. općine  Davor  na  svojoj  24.  sjednici  održanoj  10.  
prosinca  2007.  godine,  donosi

ODLUKU
Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  o  financijskoj  pomoći
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a u  skladu  s  Ivanu  Marjanoviću  iz  Davora
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  Članak  1.
sjednici  održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  
donosi Odobrava  se  financijska  pomoć  u  iznosu  

od  5.000,00 kuna  Ivanu  Marjanoviću  iz  Davora,  V. 
ODLUKU Nazora 5a,  zbog  teške  materijalne  situacije  u  

obitelji  i  bolesti  djeteta.
o  nabavci  obilježja  za  potrebe  općine  Davor Odobrena  sredstva  uplatit  će  se  na  račun  

Ivana  Marjanovića.
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Članak  2. Članak  2.

Odobrena  financijska  pomoć  iz  članka  1.  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
ove  Odluke  osigurat  će  se  iz  Proračuna  općine  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Davor - razdjelu  socijalnog  programa. Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
Članak  3. OPĆINE  DAVOR

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Klasa  :  402-01/07-01/35
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Urbroj:  2178/17-01-07-01
Brodsko-posavske  županije". Davor,  10.  prosinca  2007.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO             Predsjednik
OPĆINE  DAVOR  Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
Klasa  :  402-01/07-01/40
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  10.  prosinca  2007.

           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva 67.

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.), Poglavarstvo  
općine  Davor  na  svojoj  24.  sjednici  održanoj  10.  

66. prosinca  2007.  godine,  donosi

ODLUKU
Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  o  financijskoj  pomoći
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a u  skladu  s  za  kupnju  medicinskog  pomagala
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  Članak  1.
sjednici  održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  
donosi Odobrava  se  financijska  pomoć  u  iznosu  

od  1.500,00 kuna  za  kupnju  medicinskog  
ODLUKU pomagala  gospodinu  Alojziju  Kovačeviću  iz  

Rešetara.
o  nabavci  poklona  za  djecu Odobrena  sredstva  uplatit  će  se  na  žiro-

u  povodu  sv.  Nikole račun  Književnog  likovnog  društva  "Rešetari"  
broj:  2340009-1110055710  otvoren  kod  Privredne  
banke  Zagreb  s  naznakom  "za  nabavku  

Članak  1. medicinskog  pomagala  A.  Kovačeviću".

Odobrava  se  nabavka  poklona  za  djecu  
uzrasta  od  1.  do  10  godina  s  područja  općine  Članak  2.
Davor,  u  povodu  blagdana  sv.  Nikole.

Pokloni  će  se  kupiti  od  "Presofleksa"  Odobrena  financijska  pomoć   iz  članka  1.  
Požega - prodavaonica  u  Davoru,  u  količini  od  450  ove  Odluke  osigurat  će  se  iz  Proračuna  općine  
komada  poklon  paketa,  a  cijena  po  paketu  bila  bi  Davor - iz  razdjela socijalnog  programa.
cca  25,00 kuna.
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Članak  3. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  
OPĆINE  DAVOR

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Klasa  :  402-01/07-01/37
Brodsko-posavske  županije". Urbroj:  2178/17-01-07-01

Davor,  10.  prosinca  2007.
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR            Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

Klasa  :  402-01/07-01/38               Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
Urbroj:  2178/17-01-07-01
Davor,  10.  prosinca  2007.

           Predsjednik
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r. 69.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a u  skladu  s  

68. Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  sjednici  održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  donosi
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  a u  skladu  s  
Uredbom  o  postupku  nabave  roba,  radova  i  ODLUKU
usluga  male  vrijednosti  ("Narodne  novine"  broj  
14/02.),  Poglavarstvo  općine  Davor  na  svojoj  24.  o  nabavci  poklona  za  vijećnike  i  poslovne  
sjednici  održanoj  10.  prosinca  2007.  godine,  partnere  općine  Davor
donosi

ODLUKU Članak  1.

o  nabavci  poklona  za  potrebe  općine  Davor Odobrava  se  nabavka   poklona  za  
povodom  božićnih  i  novogodišnjih  blagdana vijećnike  i  poslovne  partnere  općine  Davor,  a  

prema  prihvaćenoj  ponudi  Knjižare  i  papirnice  
TREND-IFO  Nova  Gradiška,  Nikole  Tesle  1,  od  

Članak  1. 13.  studenoga  2007.  godine  (Rokovnici - veći  i  
manji,  kalendari,  čestitke,  adresati,  kemijske  

Odobrava  se  nabavka   30  komada  olovke,  upaljači,  vrećice  s  logotipom  općine  
prigodnih  poklona  (zvonce  s  grbom  RH  i  općine  Davor,  a  po  50  primjeraka  svakog  artikla).
Davor)  za  potrebe  općine  Davor,  po  cijeni  od  
50,00 kuna  plus  PDV  po  komadu,  a  prema  
prihvaćenoj  ponudi  Knjižare,  papirnice  i  sitotisak  Članak  2.
"Pleter"  Davor,  Strma  17.  od  6.  prosinca  2007.  
godine. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

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

Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".
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OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  sredstva  jer  ih  planiranjem  nije  bilo  moguće  
OPĆINE  DAVOR predvidjeti.

O  korištenju  sredstava  proračunske  zalihe  
Klasa  :  402-01/07-01/36 odlučuje  načelnik  koji  je  dužan  izvijestiti  
Urbroj:  2178/17-01-07-01 Poglavarstvo  o  korištenju  proračunske  zalihe.
Davor,  10.  prosinca  2007. Poglavarstvo  je  obvezno  polugodišnje  

izvijestiti  Općinsko  vijeće  o  korištenju  
           Predsjednik proračunske  zalihe.
 Općinskog  poglavarstva

              Đuro  Anđelković, prof.,v.r.
Članak  4.

Proračunskim  sredstvima  upravlja  
Poglavarstvo,  a  načelnik  općine  odgovoran  je  za  
planiranje  i  izvršavanje  Proračuna.

70.

Članak  5.
Na  temelju  članka  6.  Zakona  o  proračunu  

("Narodne  novine"  broj  96/03.)  i  članka  23.  Ako  se  tijekom  proračunske  godine,  zbog  
Statuta  općine  Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- izvanrednih  nepredviđenih  okolnosti,  povećaju  
posavske  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  rashodi  i  izdaci,  odnosno  umanje  prihodi  i  
vijeće  općine  Davor  na  19.  sjednici  održanoj  14.  primici,  Proračun  se  mora  uravnotežiti.
prosinca  2007.  godine,  donijelo  je Uravnoteženje  Proračuna  provodi  se  

tijekom  kalendarske  godine  izmjenama  i  
ODLUKU dopunama  Proračuna  prema  postupku  za  

donošenje  Proračuna.
o  izvršenju  Proračuna  općine  Davor

za  2008.  godinu
Članak  6.

Članak  1. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  primjenjuje  se  od  1.  siječnja  2008.  

Ovom  Odlukom  uređuje  se  način  godine  i  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
izvršavanja  Proračuna  općine  Davor  za  2008.  Brodsko-posavske  županije".
godinu  (u  daljnjem ntekstu:  Proračun),  te  
upravljanje  prihodima  i  rashodima. OPĆINSKO  POGLAVARSTVO  

OPĆINE  DAVOR

Članak  2. Klasa  :  400-01/07-01/14
Urbroj:  2178/17-01-07-03

Sredstva  Proračuna  koriste  se  samo  za  Davor,  14.  prosinca  2007.
namjene  određene  Proračunom,  i  to  do  visine  
utvrđene  u  njegovom  posebnom  dijelu.                Potpredsjednik

Proračun  se  izvršava  na  temelju  ostvarenih  Općinskog  vijeća
prihoda,  u  skladu  s  ostvrenim  prihodima,  odnosno   Vinko  Sverić, v.r.
likvidnim  mogućnostima  Proračuna.

Članak  3.

Sredstva  proračunske  zalihe  koriste  se  za  
nepredviđene  namjene,  za  koje  u  Proračunu  nisu  
osigurana  sredstva,  ili  za  namjene  za  koje s e  
tijekom  godine  pokaže  da  nisu  utvrđena  dostatna  
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71. Članak  2.

Pregled  prihoda  Proračuna  općine  Davor  
Na  temelju  članka  4.  i  članka  32.  stavak  za  2008.  godinu,  projekcija  Plana  Proračuna  

1.  i  3.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  općine  Davor  za  2009.  i  2010.  godinu,  te  njihov  
broj  96/03.),  članka  23.  Statuta  općine  Davor  raspored  po  namjenama  nalazi  se  u  Bilanci  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  prihoda  i  rashoda  prema  ekonomskoj  i  
broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  općine  funkcionalnoj  klasifikaciji  prihoda  i  rashoda  kako  
Davor  na  19.  sjednici  održanoj  14.  prosinca  2007.  slijedi:
godine,  donijelo  je

PRORAČUN Članak  3.

općine  Davor  za  2008.  godinu  i  projekciju  Ovaj  Proračun  stupa  na  snagu  danom  
Plana  Proračuna  općine  Davor  za  donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  

2009.  i  2010.  godinu 2007.  godine,  i  bit će  objavljen  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Članak  1. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Proračun  općine  Davor  za  2008.  godinu  
sastoji  se  od: Klasa  :  400-01/07-01/14

Urbroj:  2178/17-01-07-02
Prihodi 12.237.000,00 kuna Davor,  14.  prosinca  2007.
Rashodi 12.237.000,00 kuna

               Potpredsjednik
Općinskog  vijeća
 Vinko  Sverić, v.r.
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72. 73.

Na  temelju  članka  23.  Statuta  općine  
Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  Općinsko  vijeće  
općine  Davor  na  svojoj  19.  sjednici   održanoj  14.  
prosinca  2007.  godine,  donosi

ODLUKU

o  izdvajanju  1%  sredstava  izvornog  prihoda
Proračuna  općine  Davor  u  2008.  godini

Članak  1.

Općina  Davor  izdvojit  će  1%  sredstava  
izvornog  prihoda  Proračuna  općine  Davor  u  tijeku  
2008.  godine  za  sufinanciranje  Programa  rada  i  
aktivnosti  Hrvatskog  Crvenog  križa  Nova  
Gradiška  u  2008.  godini,  u  skladu  sa  Zakonom  o  
Hrvatskom  Crvenom  križu  ("NN"  broj  92/01.).

Članak  2.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  400-01/07-01/1
Urbroj:  2178/17-01-07-
Davor,  14.  prosinca  2007.

   Potpredsjednik
Općinskog  vijeća
Vinko  Sverić, v.r.

Na  temelju  članka  30.  stavak  4.  Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  broj  
26/03 - pročišćeni  tekst),  82/04.  i  178/04.)  i  članka  
23.  Statuta  općine  Davor  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  
Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  19.  
sjednici   održanoj  14.  prosinca  2007.  godine,  
donosi

PROGRAM

gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  
infrastrukture  za  2008.-2010.  godinu

Članak  1.

Ovim  Programom  određuje  se  izgradnja  
objekata  i  uređaja  komunalne infrastrukture  na  
području  općine  Davor  za  period  2008. - 2010.  
godine,  opis  poslova  s  procjenom  troškova  
gradnje  objekata,  te  iskazuju  financijska  sredstva  
potrebna  za  ostvarenje  Programa  s  naznakom  
izvora  financiranja.

Članak  2.

U  periodu  2008. - 2010.  godini  izgradnja  
objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  
obuhvaća:
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Djelatnost           Procjena             Izvoru  financiranja  u  Kn.
          troškova

1. Izgradnja  nerazvrstanih  cesta  u         5.046.037,00 kn     Minist. MTPR         4.298.000,00
     općini  Davor   Fond  za  Reg. razvoj 300.000,00 

   (Ukup. vrijedn. 5.546.036,75 kn)   Općina  Davor  i         448.037,00  
  B-PŽ

2. Izgradnja  kanalizacijske  mreže          1.600.000,00 kn      Općina  Davor            300.000,00 
      naselja  Orubica B-PŽ                           300.000,00

FRR                            300.000,00
   Hrvatske  vode            700.000,00

3. Izrada  Projekta  pročistača  otpad.     2.600.000,00 kn     Hrv.  vode (80%)     2.080.000,00  
    voda  naselja  Davor  i  izgradnja                                       Opć.  Davor (10%)     260.000,00
   (Ukup. vrijedn. 4.500.00,00 kn) B-PŽ (10%)                260.000,00

4. Dogradnja  Školske  športske 
    dvorane  u  Davor                               1.832.000,00 kn     Minist. MTPR(90%) 1.648.800,00           

Općina  Davor(10%)    183.200,00

5. Odlagalište  komunalnog  otpada
„BAĆANSKA“ Davor     7.000.000,00 kn     Fond  za  zašt. okol.  4.900.000,00
(Ukup. vrijedn. 32.940.262,07 kn)                                            (70 %)

           Općina  Davor (30%)  2.100.000,00

6.  Zona  male  privrede 
     -  Program  razvoja  Poslovne
        zone  općine  Davor   1.500.000,00 kn     Minist. gospod. rada  i   

         poduzetništva  (67%) 1.000.000,00
                  Općina  Davor  i  B-P

         županija  (33%)              500.000,00         

- Ekološko-tehnološka 
zona  „DAVOR“                         700.000,00 kn      Općina  Davor  (70%)    490.000,00   

    (Ukup. vrijedn. 1.200.000,00 kn)            B-P Županija  (30%)      210.000,00
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Članak  3. Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  19.  
sjednici   održanoj  14.  prosinca  2007.  godine,  

Vlastita  sredstva  predviđena  za  donosi
financiranje  izgradnje  objekata  i  uređaja  
komunalne  infrastrukture  u  2008.-2010.  godini  iz  PROGRAM
članka  2.  ovog  Programa  bit  će  osigurana  u  
Proračunu  općine  Davor. održavanja   komunalne  infrastrukture  za  

2008.-2010.  godinu

Članak  4.
Članak  1.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
donošenja, a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Ovim  Programom  određuje  se  održavanje  
Brodsko-posavske  županije". komunalne infrastrukture  na  području  općine  

Davor   za  2008.  godinu  za  komunalne  djelatnosti:
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR - održavanje  kanalizacijske  mreže  naselja  
Davor

Klasa  :  400-01/07-01/14 - odvodnja  atmosferskih  voda
Urbroj:  2178/17-01-07-04 - održavanje  nerazvrstanih  cesta
Davor,  14.  prosinca  2007. - održavanje  čistoće - održavanje  i  čišćenje  

javnih  površina
  Potpredsjednik - javna  rasvjeta
Općinskog  vijeća - održavanje  groblja.
Vinko  Sverić, v.r.

Programom  se  utvrđuje  opseg  poslova  
održavanja,  procjenjuju  pojedini  troškovi  po  
djelatnostima,  iskazuju  financijska  sredstva  
potrebna  za  ostvarenje  Programa  s  naznakom  
izvora  financiranja.

74.

Članak  2.
Na  temelju  članka  28.  stavak  1.  Zakona  o  

komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  broj  U  2008.  godini  održavanje  komunalne  
26/03 - pročišćeni  tekst),  82/04.  i  178/04.)  i  članka  infrastrukture  iz  članka  1.  ovog  Programa  
23.  Statuta  općine  Davor  ("Službeni  vjesnik  obuhvaća:
Brodsko-posavske  županije"  broj  11/01.  i  11/05.),  
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Djelatnost           Procjena             Izvoru  financiranja  u  Kn.
          troškova

1.  Održavanje  kanalizacijske  mreže       150.000,00 kn      Komunalna  naknada   150.000,00
naselja  Davor

2. Odvodnja  atmosferskih  voda                50.000,00 kn      Komunalna  naknada     50.000,00

3. Održavanje  nerazvrstanih  cesta          300.000,00 kn      Komunalna  naknada,   300.000,00
i  poljskih  puteva  naknada  za  prekomj.

 korištenje  cesta
 Prihodi  od  zakupa  
 poljoprivr. zemljišta

4. Održavanje  čistoće  održavanje          30.000,00 kn          Koncesija                       30.000,00 
    i  čišćenje  javnih  površina

5. Javna  rasvjeta       150.000,00 kn        Koncesija,  komunal.    150.000,00
  naknada,  komunalni
  doprinos

6. Održavanje  groblja                              40.000,00 kn         Komunalna  naknada     40.000,00

      UKUPNO  :           720.000,00 Kn

Članak  3. Članak  4.

Sredstva  za  izvršenje  ovog  Programa  Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
osigurat  će  se  iz  sljedećih  sredstava: donošenja, a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
- komunalne  naknade
- iz  koncesijske  naknade OPĆINSKO  VIJEĆE
- iz  Proračuna  općine  Davor OPĆINE  DAVOR
- iz  drugih  izvora  po  posebnim  propisima
- i  ostalih  raspoloživih  sredstava   prihoda  Klasa  :  400-01/07-01/14

poslovanja Urbroj:  2178/17-01-07-05
- prihodi  od  zakupa  poljoprivrednog  Davor,  14.  prosinca  2007.

zemljišta.
   Potpredsjednik
Općinskog  vijeća
Vinko  Sverić, v.r.
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75. 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“ 102.000,00  kuna.
broj: 11/01 i  11/05),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  
na  svojoj  19.  sjednici  održanoj  14. prosinca  2007. 
godine,  donijelo  je   Manifestacije  u  kulturi

PROGRAM Članak  4.

 javnih  potreba  u  kulturi   na  području Očuvanje  narodnih  običaja  i  kulturne  
općine  Davor  u  2008. godini baštine  na  području  općine  Davor  imaju  dva  

Kulturno-umjetnička  društva  koja  aktivno  djeluju  
na  području  općine.  U  2008. godini   u  Proračunu  

Članak  1. općine  Davor  izdvojeno  je   14.000,00  kuna  
društvima  koja  će  biti  raspodijeljena  prema  

Javne  potrebe  u  kulturi  općine  Davor  za  potrebama  i  aktivnosti  društava.
koje  se  sredstva  osiguravaju  u  Proračunu  općine  i  Od  manifestacija  u  kulturi  imamo :  
u  ostalim  proračunima,  potrebe  su  koje  utvrđuje  RIBARSKE  VEČERI  u  naselju  Davor,  te   KOLO  
Zakon,  kao  i  one  kulturne  djelatnosti  i  NA  DVA  ŠTUKA  u  Orubici,  DAVORIJE   Davoru,  
manifestacije  koje  su  u  interesu   općine  Davor. POKLADNA  POVORKA,  te  BOŽIĆNI  

KONCERT  u  Davoru.
Općina  Davor  je  jedan  od  glavnih  

Članak  2. pokrovitelja  navedenih  manifestacija  a  posebno  
izvaja  sredstva  za  športske  klubove  koji  sudjeluju  

Sredstva  za  ostvarenje  Programa  javnih  u  manifestaciji  Davorija.
potreba  u  kulturi  planirana  su  u  ukupnom  iznosu  
od  416.000,00  kuna,  i  obuhvaća  sljedeća  
programska  područja : Nabavka  knjiga  za  općinsku   knjižnicu

- kultura  i  zaštita  objekata  kulturne  baštine  Članak  5.
- manifestacije  u  kulturi
- nabavka  knjiga  za  knjižnicu  Općina  Davor   osigurala  je  u  Proračunu  

za  2008. godinu  20.000,00  kuna   za  nabavku  
knjiga  za  općinsku  knjižnicu .  

Kultura  i  zaštita  kulturne  baštine
        

Članak  3. Članak  6.

U  kulturi  i  zaštiti  objekata  kulturne  Provođenje  ovog  Programa  u  nadležnosti  
baštine  općina  Davor  je  u  2008.  godini  je  Poglavarstva  općine  Davor,  koje  je  dužno  
predvidjela  radove  na  dovršenju   uređenja  objekta  Općinskom  vijeću  podnijeti  izvješće  o  izvršenju  
kuće  Kerdić u  Davoru,  a  koja  će  biti  Spomen  ovog  Programa  do  polovine  2009. godine.
galerija,  te  nabavku  opreme  za  uređenje  Spomen  
galerije  Kerdić u  Davoru  u  iznosu  od  280.000,00  
kuna,  a  temeljem  Izvedbenog  projekta  izrađenog  
od  strane  ovlaštenog  arhitekta.  
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Članak  7.  
 

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  14. Zakona  o  javnoj  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom vjesniku  

nabavi   („Narodne  novine“ 117/01. i  92/05.)  i  Brodsko-posavske  županije“,  a   primjenjuje  se  od  
članka  23. Statuta  općine  Davor  („Službeni  1. 1.  2008.godine.
vjesnik  Brodsko-posavske  županije“  broj 
11/01. i  11/05.),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  
na  svojoj  19. sjednici  održanoj  14. prosinca  
2007. godine,  donosi  

PLAN    NABAVE

za  2008. godinu

I.

Ovim  Planom  nabave  određuje  se  
predmet  nabave,  vrijednost  nabave  i  rok  
provedbe  postupka  nabave.

76.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  400-01/07-01/14
Urbroj:  2178/17-01-07-06
Davor,  14.  prosinca  2007.

   Potpredsjednik
Općinskog  vijeća
Vinko  Sverić, v.r.
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Konto      PREDMET  NABAVE                 VRIJEDNOST  I  ROK 
       PROVEDBE  POST. NABAVE

3221        Uredski  materijal     27.500 kn              2008. god.
    Sredstva  za  čišćenje  i  higij. potrepštine                  9.000 kn   

____________
Ukupno: 36.500 kn

3225       Sitan  inventar     20.000 kn             2008. god. 

3232      Usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja :        
              Građevinski  objekti     80.000 kn             2008. god.
              Ceste     50.000 kn             2008. god.
              Oprema  i  javna  rasvjeta                                           30.000 kn             2008. god.
              Prijevozna  sredstva       5.000 kn             2008. god.
             Javne  površine                                                            32.900 kn             2008. god.

      ________________
         Ukupno:  197.000 kn

3233     Usluge  promidžbe  i  informiranja                            25.000 kn              2008. god.

3237     Intelektualne  i  osobne  usluge :
       Usluga  nadzora  na  izgradnji                                   25.000 kn               2008. god.
       Geodetske   usluge   62.000 kn              2008. god.
      Sudski  vještak  procjena  imovine     3.000 kn              2008. god.
      Program  ukupnog  ravoja  i  implementacija                  -     kn               2008. god.
      Kuća  Kerdić -  pripreme  sanacije                             10.000 kn               2008. god.

 _________________
     Ukupno:   100.000 kn

4111     Zemljište 10.000 kn                2008. god.

4212     Poslovni  objekti  športska  dvorana                 4.160.000 kn                2008. god.
      - dječji  vrtić

4213    Ceste           360.000 kn               2008. god.

4214     Ostali  građ. objekti           200.000 kn               2008. god.

4221    Uredska  oprema  i  namještaj            20.000 kn               2008. god.

4222    Komunikacijska  oprema                                               -     kn               2008. god.

4227    Ostala  oprema                            20.000 kn               2008. god.

4241    Knjige  u  knjižnici                                                     5.000 kn               2008. god.

4242    Umjetnička  djela                                                       5.000 kn                2008. god.

4243    Muzejski  izlošci                                                  10.000 kn                2008. god.

4246    Projekti  za  kapitalna  ulaganja                180.000 kn                2008. god.

4511    Dodatna  ulaganja -  građevinski  objekti         100.000 kn                2008. god.              

4521    Dodatna  ulaganja - Javna  rasvjeta                             -                          2008. god.
    
4541    Dodatna  ulaganja -  Kuća  Kerdić                      100.000 kn                2008. god.
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II. II      OSNOVNI  PODACI  O  POSTOJEĆEM  
STANJU  U  OPĆINI  DAVOR

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom vjesniku  Prema   podacima  popisa  stanovništva  iz  
Brodsko-posavske  županije“,  a   primjenjuje  se  od  2001. godine  u  općini  Davor  živi  3.255  stanovnika  
1. 1.  2008.godine. u  901  domaćinstvu.

Veći  broj,  posebno  samačkih  domaćinstava  
je  starije  životne  dobi,  a  što  u  pravili  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.

III       PROGRAM  SOCIJALNE  SKRBI

Programom  socijalne  skrbi  na  području  
općine  Davor  u  2008. godini  nastavit  će  se  s  
pružanjem  pomoći  najugroženijim  građanima  

Na  temelju  članka  7. stavak  1.  i  2. Zakona  općine  Davor,  te  dodjelom  financijske  potpore  
o  socijalnoj  skrbi  («Narodne  novine» broj  73/97,  ustanovama  i  socijalno-humanitarnim  udrugama,  
27/01  i  59/01)  i  članka  15.  stavak 1. točka  11.  kojim  će  se  pokušati  ublažiti  posljedice  težeg   
Statuta  općine  Davor  («Službeni  vjesnik  Brodsko- socijalno-gospodarskog  stanja  pojedinih  kategorija  
posavske  županije»,  broj  11/01 i 11/05)  Općinsko  stanovništva.
vijeće  općine  Davor  na  svojoj  19.  sjednici  Ukupna  izdvajanja  iz  Proračuna  općine  
održanoj  14. prosinca  2007. godine,  donijelo  je  Davor  u  2008. godini  za  mjere  socijalne  skrbi  

iznose  60.000,00  kuna.
P R O G R A M Programom  se  utvrđuju  slijedeći  oblici  

socijalne  skrbi  :
za  ostvarivanje  socijalne  skrbi  na  području

općine  Davor  u  2008. godini 1. Sufinanciranje  Centra  za  prevenciju  
ovisnosti na  području  B-P  Županije -        
0,00  kuna

I      UVODNE  NAPOMENE 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

Socijalnom  skrbi  osigurava  se  i  ostvaruje   -  10.000,00 kuna
pomoć za  podmirenje  osnovnih  životnih  potreba  3.     Upućivanje  djece  na  more  zbog
socijalno  ugroženim,  nemoćnim  i  drugim  osobama        zdravstvenih  razloga                                              
koje  one  same  ili  uz  pomoć članova  obitelji  ne   -    3.000,00 kuna
mogu  zadovoljiti   zbog  nepovoljnih  osobnih,  4.  Pokloni  djeci  za  Sv. Nikolu                                 
gospodarskih,  socijalnih   i  drugih  okolnosti.  Takve   -  12.000,00 kuna
su  osobe  u  stanju  socijalne  potrebe  i  mogu  biti  5.     Sufinanciranje  komunalne  naknade  za
korisnici  socijalne  skrbi.         socijalno  ugrožene  osobe

Cilj  Programa  socijalne  skrbi  jest       -   10.000,00 kuna
sagledavanje  potreba,  vrsta  i  oblika  pomoći  6.     S u f i n a n c i r a n j e   u   o r g a n i z a c i j i   
osobama  u   stanju  socijalne  potrebe  na  području   dobrosusjedskih pomoći  starim  i  bolesnim  
općine   Davor,  kako  bi  se  kroz  Proračun  osigurala  i  invalidima               
potrebna  sredstva  i  odredili  korisnici  i  prava  po  -   15.000,00 kuna
osnovi socijalne  skrbi.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  400-01/07-01/14
Urbroj:  2178/17-01-07-07
Davor,  14.  prosinca  2007.

   Potpredsjednik
Općinskog  vijeća
Vinko  Sverić, v.r.

77.
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7.     Pomoć kod  elementarnih  nepogoda  i   Ovaj  Program  provodit  će  se  sukladno  
       drugih  nevolja ostvarivanju    sredstava  koja  će  se  realizirati  u  
      -    8.000,00 kuna Proračunu  općine  Davor.
8.     Sufinanciranje  stanarine  i  elektr. energije
        socijalno  ugroženim  osobama  prema  

Zakonu o  socijalnoj  skrbi
      -    2.000,00 kuna

__________________________________
UKUPNO :  60.000,00 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,   ljetovanja  djece  i  pomoć u  slučaju  
nepogode  i  nevolje.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  400-01/07-01/14
Urbroj:  2178/17-01-07-08
Davor,  14.  prosinca  2007.

  Potpredsjednik
Općinskog  vijeća
Vinko  Sverić, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  26Strana:  2232



15. - održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih površina,
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o - održavanje nerazvrstanih cesta,

komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj - održavanje groblja i
26/03. - proč. tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 33. - javna rasvjeta.
Statuta općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije« 7/04. i 13/05.),       Sastavni dio ovog Programa je iskaz 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na 18. financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje 
sjednici održanoj 20.12.2007.. godine, donijelo je programa, s naznakom izvora financiranja.

PROGRAM Članak 2.

održavanja komunalne infrastrukture       U 2008. godini održavanje komunalne 
na području općine Donji  Andrijevci infrastrukture iz članka 1. ove Odluke na području 

za 2008. godinu općine Donji Andrijevci obuhvaća:

Članak 1. I Odvodnju atmosferskih voda

      Ovim Programom uređuje se održavanje -  čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih 
komunalne infrastrukture na području općine Donji voda na području naselja Donji Andrijevci  
Andrijevci za komunalne djelatnosti iz članka 22. cca 100 slivnika jedanput godišnje
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to -  nabavka i zamjena 5 oštećenih slivničkih 
su: rešetki na nerazvrstanim cestama

Rok: svibanj  lipanj
- odvodnja atmosferskih voda, -  održavanje i zamjena crpnih pumpi za 

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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odvodnju u prepumpnim jamama grana, skupljanje, utovar i odvoz na deponiju, 
Rok: kontinuirano cca 50 stabala na području općine

Rok: svibanj  listopad
- rezidba živica

II Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi Rok: svibanj ili lipanj i kolovoz ili rujan
na čišćenje javnih površina c) skupljanje smeća iz grmlja, živica i ostalog 

raslinja, utovar i odvoz na deponiju
II.1. čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih Rok: travanj  rujan

zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih d) grabljanje lišća 
igrališta i javnih prometnih površina, osim e) grabljanje lišća i odvoz na deponiju
javnih cesta): Rok: listopad i studeni ili prosinac

a) na području naselja Donji Andrijevci 
- ručno čišćenje i metenje Trga kralja III Održavanje javnih površina

Tomislava oko zgrade Općinske uprave i 
društvenog doma a) popravak demoliranih kanti za otpatke

b) na području naselja Staro Topolje Rok: kontinuirano
- ručno čišćenje i metenje pločnika ispred b) nabavka i postavljanje 10 novih kanti za 

društvenog doma otpatke
c) na području naselja Sredanci Rok: lipanj

ručno čišćenje i metenje pločnika ispred c) nabavka i postavljanje 10 znakova obavijesti 
društvenog doma s nazivima ulica u Donjim Andrijevcima

d) na području naselja Novo Topolje Rok:svibanj  listopad
- ručno čišćenje i metenje pločnika ispred 

zgrade društvenog doma IV Održavanje nerazvrstanih cesta
- ručno čišćenje otvorenog odvodnog kanala 

ispred zgrade društvenog doma - nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim 
Rok: kontinuirano agregatom u naselju Donji Andrijevci:

3a) ulica Hrvatskih branitelja - 12 m
3b) ulica 30. svibnja  12 m

3II.2. čišćenje zelenih površina c) ulica Radničko naselje  12 m
3

d) ulica Željeznička  12 m
a) uređenje i održavanje travnjaka e) ulica Domovinskog rata - 12

3- proljetno grabljanje travnjaka radi f) ulica Trpimirova - 12 m
3o d s t r a n j i v a n j a  k r u t i h  o t p a d a k a ,  g) ulica Dalmatinska - 12 m

3prorahljivanje travnjaka i priprema za košnju, h) ulica Slavonska  12 m
rad se obavlja prije prve košnje na sljedećim 3

i) ulica Perkovačka 12 m
lokacijama: parkovi i ostale zelene površine 3

j) ulica Selska cesta  12m
na Trgu kralja Tomislava u Donjim 3k) ulica Braće Radića  12 m
Andrijevcima, zelene površine oko 

- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim 
društvenih domova u Starom Topolju, 

agregatom u naselju Staro Topolje:
Novom Topolju i Sredancima. 3

a) nerazvrstane ceste bez naziva  18 m
Rok: travanj 

- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim 
- strojna košnja parkovnih i zelenih površina s 

agregatom u naselju Sredanci:
grabljanjem otkosa i odvozom na deponij. 3

a) nerazvrstane ceste bez naziva  18 m
Potrebno je izvršiti 8 otkosa godišnje na 

Rok: ožujak  studeni
lokacijama iz prethodnog stavka.

Rok: travanj  rujan
b) uređenje grmlja, raslinja i živica
- rezidba drveća te kresanje nisko izraslih 
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V  Održavanje groblja Članak 3.

- generalno uređenje groblja u Donjim       Ovaj Program stupa na snagu danom 
Andrijevcima, Starom Topolju, Novom objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko  
Topolju i Sredancima. posavske županije».

Rok:travanj ili svibanj i listopad
- košnja trave u grobljima na području općine OPĆINSKO  VIJEĆE
Rok: travanj - listopad OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

Klasa  :  363-01/07-01/83
VI Održavanje javne rasvjete Urbroj:  2178/04-01-07-1

Donji  Andrijevci,  20. 12. 2007.
- održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u 

svim naseljima na području općine.     Predsjednik
Rok: kontinuirano          Vlatko  Krznarić, v.r.

ISKAZ
FINANCIJSKIH  SREDSTAVA

POTREBNIH  ZA  OSTVARIRANJE  PROGRAMA
ODRŽAVANJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

ZA  2008.  GODINU

Red.
broj

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Naziv
komunalne  djelatnosti

Odvodnja  atmosferskih  voda

Održavanje  čistoće  u  dijelu  koji  se  odnosi  na
čišćenje  javnih  površina

Održavanje  javnih  površina

Održavanje  nerazvrstanih  cesta

Održavanje  groblja

Održavanje  javne  rasvjete

SVEUKUPNO:

Planirana
sredstva

25.000,00

25.000,00

15.000,00

25.000,00

20.000,00

60.000,00

170.000,00

Izvor
financiranja

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  naknada
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16. Članak 3.

      Rekonstrukcija (modernizacija) nerazvrstanih 
     Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o cesta financirat će se iz sredstava komunalnog 

komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj doprinosa i Proračuna Brodsko  posavske županije u 
26/03. - proč. tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 33. ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna za sljedeće 
Statuta općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik namjene:
Brodsko-posavske županije« 7/04. i 13/05.), 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na 18. - rekonstrukcija (modernizacija) nerazvrstanih 
sjednici održanoj 20.12.2007. godine, donijelo je cesta na području općine 100.000,00 kn

 

Članak 4.

PROGRAM       Građenje objekata i uređaja javne rasvjete 
financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i 

gradnje objekata i uređaja ostalih sredstava Proračuna općine Donji Andrijevci 
komunalne infrastrukture za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna za sljedeće 

namjene:

Članak 1. - proširenje javne rasvjete na području općine 
(D. Andrijevci, St. Topolje, Sredanci, N. 

      Ovim Programom određuje se gradnja Topolje)  20.000,00 kn 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te 
nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na 
području općine Donji Andrijevci za 2008. godinu za Članak 5.
javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, 
opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje       Građenje objekata i uređaja za opskrbu 
otpadnih voda i odlaganje komunalnog otpada. pitkom vodom financirat će se iz ostalih sredstava 
      Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom Proračuna općine Donji Andrijevci, Proračuna 
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja Brodsko  posavske županije, Hrvatskih voda i Fonda 
komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 250.000,00 
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s kuna za sljedeće namjene:
naznakom izvora financiranja.       Izgradnja vodoopskrbne distributivne mreže u 

naseljima: Staro Topolje, Novo Topolje i Sredanci  
250.000,00 kn

Članak 2.
Članak 6.

      Građenje javnih površina financirat će se iz 
sredstava komunalnog doprinosa i ostalih sredstava       Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže 
Proračuna općine Donji Andrijevci u ukupnom financirat će se iz ostalih sredstava Proračuna općine 
iznosu od 20.000,00 kuna za sljedeće namjene: Donji Andrijevci i Proračuna Brodsko  posavske 

županije 40.000,00 kuna za sljedeće namjene:
- izgradnja nogostupa (staza) u naseljima na području - proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže 
općine  20.000,00 kn u Donjim Andrijevcima  40.000,00 kn

Članak 7.

      Građenje objekata i uređaja za odlaganje 
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komunalnog otpada financirat će se iz sredstava 17.
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna za sljedeće 
namjene:  Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine, broj 
- sanacija odlagališta komunalnog otpada 26/03 - pročišćeni tekst, 82/03 i 178/04) i članka 33. 

«Alabarica» - 100.000,00 kn Statuta općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik 
Brodsko  posavske županije“, broj 7/04. i 13/05.), 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na 18. 

Članak 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine, donijelo 
je

      Građenje i uređenje groblja financirat će se iz ODLUKU
sredstava komunalnog doprinosa i ostalih sredstava 
Proračuna općine Donji Andrijevci u ukupnom o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
iznosu od 10.000,00 kuna za sljedeće namjene: poslova održavanja javne rasvjete na području 

općine Donji Andrijevci
- izgradnja staza u grobljima na području 

općine 10.000,00 kn
I.

Članak 9.       Na temelju provedenog javnog natječaja za 
izbor osobe za obavljanje komunalnih poslova 

      Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog održavanja javne rasvjete na području općine Donji 
Programa utvrđuju se u iznosu od 540.000,00 kuna od Andrijevci, objavljenog u dnevnom listu »Slavonski 
čega se 50.000,00 kuna odnosi na prihod po osnovi dom« od 26. rujna 2007. godine, komunalni poslovi 
komunalnog doprinosa, 200.000,00 kuna Fonda za na održavanju javne rasvjete na području općine 
regionalni razvoj Hrvatske, 100.000,00 kuna Fonda D o n j i  A n d r i j e v c i ,  p o v j e r a v a j u  s e  
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Elektroinstalaterskom i vodoinstalaterskom obrtu iz 
100.000,00 kuna Proračuna Brodsko  posavske Donjih Andrijevaca, Sajamska 2 (vlasnik Branko 
županije te 90.000,00 kuna na ostala sredstva Kvesić).
Proračuna općine Donji Andrijevci.

II.
Članak 10.

      Na temelju ove Odluke o izboru Općinsko 
      Ovaj Program stupa na snagu danom poglavarstvo sklopit će ugovor o obavljanju 
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko  komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na 
posavske županije». području općine Donji Andrijevci.

      Ugovor iz prethodnog stavka sklopit će se na 
OPĆINSKO  VIJEĆE vrijeme od četiri godine.

OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

Klasa  :  363-01/07-01/84 III.
Urbroj:  2178/04-01-07-1
Donji  Andrijevci,  20. 12. 2007.       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Brodsko  
    Predsjednik posavske županije“.

         Vlatko  Krznarić, v.r.
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OPĆINSKO  VIJEĆE B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI  PRETHODNIH GODINA

     /VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/
Klasa  :  363-01/07-01/65
Urbroj:  2178/04-01-07-6 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 
Donji  Andrijevci,  20. 12. 2007. PRETHODNIH GODINA -

    Predsjednik
         Vlatko  Krznarić, v.r. Članak 2.

      Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u 
Bilanci prihoda i izdataka za 2008. godinu, koja je 
sastojak ove  Odluke.

18. II POSEBNI DIO

Članak 3.
  Na temelju članka 32. Zakona o proračunu       Posebni dio Proračuna sadrži prikaz izdataka 
(“Narodne novine” br. 96/03) i članka 33. Statuta po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama i 
općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko  sastojak je ove  Odluke.
posavske županije» br. 7/04  i 13/05), Općinsko 
vijeće općine Donji Andrijevci na   18. sjednici 
održanoj  20. 12. 2007. godine, donosi III ZAVRŠNE ODREDBE

ODLUKU Članak 4.

o Proračunu općine       Ova Odluka stupa na snagu danom 
Donji  Andrijevci za 2008. godinu objavljivanja u“Službenom vjesniku Brodsko  

posavske županije”.

I OPĆI DIO OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

Članak 1.
Klasa  :  400-01/07-01/20

      Proračun općine Donji Andrijevci za 2008. Urbroj:  2178/04-01-07-01
godinu sastoji se od: Donji  Andrijevci,  20. 12. 2007. god.

 A   RAČUNA PRIHODA I RASHODA     Predsjednik
         Vlatko  Krznarić, v.r.

PRIHODI 4.262.180,00

RASHODI 4.262.180,00

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -
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19. ukoliko se izmjenama i dopunama Proračuna ne utvrdi 
drukčije.

      Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o 
proračunu («Narodne novine» br. 96/03.) i članka 33. Članak 4.
Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik 
Brodsko  posavske županije» br. 7/04. i 13/05.),       Korisnici Proračuna koriste sredstva u skladu 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 18. sa svojim godišnjim financijskim planom.
sjednici održanoj 20.12.2007. godine, donosi       Korisnici Proračuna ne smiju preuzimati 

obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote 
ODLUKU raspoređene u posebnom dijelu Proračuna.

o izvršavanju  Proračuna
općine Donji  Andrijevci za 2008. godinu Članak 5.

      Za izvršenje Proračuna odgovorno je 
Članak 1. Općinsko poglavarstvo.

      Naredbodavac za izvršenje Proračuna je 
      Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, općinski načelnik.
rashodi i izdaci Proračuna općine Donji Andrijevci za 
2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo 
izvršavanje, upravljanje njegovim prihodima, Članak 6.
primicima, rashodima, izdacima, te prava i obveze 
svih korisnika proračunskih sredstava.       Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti 

planiranih prihoda /primitaka/ te rashoda /izdataka/ 
Proračuna, izvršit će se njihovo uravnoteženje, putem 

Članak 2. izmjena i dopuna Proračuna.
   Općinsko poglavarstvo može odobriti 

      Proračun se sastoji od općeg i posebnog preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, s 
dijela. time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće 
      Opći dio Proračuna sastoji se od računa od 5%.
prihoda i rashoda. U računu prihoda i rashoda iskazuju 
se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po 
vrstama i osnovnim namjenama. Posebni dio Članak 7.
Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po 
nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama.       Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko - 
posavske županije», a primjenjivat će se od 1. siječnja 

Članak 3. 2008. godine.

      Sredstava Proračuna osiguravaju se OPĆINSKO  VIJEĆE
proračunskim korisnicima u posebnom dijelu OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI
Proračuna, određeni za nositelja sredstava na 
pojedinim stavkama. Klasa  :  400-01/07-01/21
      S reds tva  Proračuna  dod je l ju ju  se  Urbroj:  2178/04-01-07-1
proračunskim korisnicima mjesečno do 15-og u Donji  Andrijevci,  20. 12. 2007.
tekućem mjesecu za protekli mjesec u visini 1/12 
sredstava predviđenih u posebnom dijelu Proračuna.      Predsjednik
      Korisnici Proračuna će koristiti sredstva za             Vlatko  Krznarić, v.r.
utvrđene namjene do visine utvrđene Proračunom, 
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20. C.  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

        VIŠAK/MANJAK+NETO 
      Na temelju članka 32. stavka 2.Zakona o ZADUŽIVANJA

proračunu  (“Narodne novine” br. 96/03) i članka 33.  /FINANCIRANJA                0,00
Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik 
Brodsko  posavske županije» br. 7/04. i 13/05.), 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 18.  Članak 2.
sjednici održanoj  20.12. 2007. godine, donosi

      Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u 
ODLUKU Računu  prihoda i izdataka za 2007. godinu, koja je 

sastojak ove Odluke.
o izmjenama i dopunama 

Odluke o  Proračunu općine
Donji  Andrijevci za 2007. godinu II POSEBNI DIO

Članak 3.
I OPĆI DIO

                                                                 P  o  s  e  b  n  i   d  io Proračuna sadrži prikaz izdataka po 
Članak 1. nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama i 

sastojak je ove  Odluke.
      Proračun općine Donji Andrijevci za 2007. godinu 
sastoji se od:

III ZAVRŠNE ODREDBE
 A .  RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Članak 4.
1. PRIHODI 

(klasa 6)  4.065.500,00       Ova Odluka stupa na snagu danom 
2. PRIHODI OD NEFINANC. objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko  
  IMOVINE (klasa 7)     635.000,00 posavske županije”, a primjenjuje se od  1.siječnja 

2007. godine.
UKUPNO PRIHODI  4.700.500,00

OPĆINSKO  VIJEĆE
 3. RASHODI (klasa 3) 2.132.900,00 OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI
4. RASHODI ZA NEFINANC.
              IMOVINU (klasa 4) 2.567.600,00 Klasa  :  400-01/07-01/19

Urbroj:  2178/04-01-07-1
UKUPNO RASHODI 4.700.500,00 Donji  Andrijevci,  20. 12. 2007. god.

5. RAZLIKA (višak, manjak) 0,00      Predsjednik
            Vlatko  Krznarić, v.r.

B.  RAČUN ZADUZIVANJA
 /FINANCIRANJA 

        NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE 0,00
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5. II ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKE 
SLUŽBE

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od Članak 3.
požara («NN» br. 58/93) i članka 34. Statuta općine 
Gundinci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Dimnjačarske poslove na području općine 
županije» br. 01/2006) Općinsko vijeće općine Gundinci može obavljati poduzeće registrirano za ovu 
Gundinci na svojoj 18. sjednici održanoj 30. studenog vrstu djelatnosti i dimnjačarske radnje samostalnih 
2007.g. donijelo je obrtnika. 

Dimnjačarsku uslugu obavlja poduzeće ili 
ODLUKU dimnjačarska radnja samostalnog obrtnika, na osnovu 

odluke o koncesiji i ugovora o koncesiji. 
o organizaciji i obavljanju 

dimnjačarskih poslova
Članak 4.

I OPĆE ODREDBE Odluku o koncesiji donosi Općinsko vijeće 
općine Gundinci na temelju članka 12. Zakona o 

Članak 1. komunalnom gospodarstvu. 

Ovom Odlukom propisuje se organizacija i 
obavljanje dimnjačarskih poslova, utvrđuju se rokovi Članak 5.
čišćenja dimovodnih objekata i određuje način vršenja 
nadzora na obavljanju dimnjačarskih usluga. Ugovor  o  konces i j i  s  odab ran im 

podnositeljem ponude sklapa predsjednik Općinskog 
poglavarstva na temelju Odluke o koncesiji. 

Članak 2. Ugovor o koncesiji mora sadržavati sve 
elemente propisane člankom 13. Zakona o 

Zadatak je izvršitelja dimnjačarskih usluga u komunalnom gospodarstvu.
određenim i propisanim rokovima čistiti dimovodne 
objekte i da se brine da zbog neispravnosti 
dimovodnih objekata ne uzrokuje požar. 

OPĆINA  GUNDINCI
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Članak 6. III OBJEKTI KOJI POTPADAJU
 OBAVEZNOM ČIŠĆENJU I ROKOVI

Za dodjelu koncesije plaća se naknada.  ČIŠĆENJA
Visinu naknade za dimnjačarske usluge 

utvrđuje poduzeće, odnosno dimnjačarska radnja Članak 10.
samostalnog obrtnika temeljem ponuđene cijene u 
natječaju i ugovoru o koncesiji. Obavezno se čiste svi dimnjaci i dimovodni 

Naknada iz stavka 1. ovog članka prihod je kanali, centralne i parne peći, peći u poslovnim 
Proračuna općine Gundinci, a koristit će se za gradnju prostorijama.
objekata komunalne infrastrukture. Poduzeća koja upravljaju stambenim i 

poslovnim objektima u društvenom vlasništvu, 
vlasnici objekata i poslovnih prostorija, stanari i ostali 

Članak 7. korisnici stambenih i ostalih prostorija, dužni su 
omogućiti redovito čišćenje i nadzor dimovodnih 

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih objekata u stanovima, poslovnim prostorijama, 
poslova prestaje u skladu sa člankom 14. Zakona o postrojenjima i drugim uređajima koji potpadaju pod 
komunalnom gospodarstvu obvezan pregled i čišćenje.
1. Prestankom pravne ili smrću fizičke osobe Korisnici dimovodnih objekata koji se 

korisnika koncesije, ubuduće ne žele koristiti svojim dimovodnim 
2. Otkazom ugovora o koncesiji objektima, dužni su o tome pismeno izvijestiti 
3. Sporazumom stranaka poduzeće, odnosno dimnjačarsku radnju samostalnog 

obrtnika.

Članak 8.
Članak 11.

Ugovor o koncesiji može se otkazati i prije 
vremena na koje je koncesija dodijeljena ako se: Korisnici dimovodnih objekata dužni su 
- dimnjačarski poslovi ne obavljaju na način i dopustiti i omogućiti njihovo čišćenje i nadzor radnim 

u rokovima propisanim ovom Odulkom, danom u vremenu od 8 do 17 sati.
- za obavljenu uslugu naplaćuju veće cijene od Čišćenje dimovodnih objekata može se vršiti i 

ugovorene, izvan vremena predviđenog u stavku 1. ovog članka 
- ne izdaju računi za obavljenu uslugu, na osnovu sporazuma korisnika dimovodnih objekata 
- o uočenim nedostacima na dimovodnim i dimnjačara. 

objektima i drugim mogućim opasnostima o Radno vrijeme iz stavka 1. ovog članka ne 
izbijanju požara odmah ne obavijesti odnosi se na čišćenje dimovodnih objekata u 
inspekcija za zaštitu od požara. industrijskim pogonima, ugostiteljskim radnjama, 

školama i sl. u kojima se čišćenje obavlja prema 
prirodi posla i potrebama. 

Članak  9.

Korisnik koncesije može ugovor o koncesiji Članak 12.
otkazati i prije isteka roka na koje mu je koncesija 
dana pod uvjetom da o tome davatelja koncesije Dimovodni objekti čiste se u vremenu od 1. 
obavijesti najmanje tri mjeseca ranije. rujna do 31. svibnja i to: 

1. Kuhinjski dimnjaci, dimnjaci kupaonica i 
peći za loženje krutim i tekućim gorivom čiste 
se najmanje jednom u sezoni grijanja

2. Dimnjaci industrijskih objekata čiste se 
prema potrebi

3. Dimnjaci plinskih ložišta čiste se najmanje 
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jednom godišnje Dimnjačar je dužan pri ispaljivanju poduzeti 
4. Sabirališta čađi u dimnjacima čiste se prema mjere opreznosti i o tome izvijestiti korisnike 

potrebi i najmanje jednom godišnje dimovodnih objekata.
5. Čišćenje dimovodnih objekata može se Ispaljivanjem rukovodi kvalificirani 

obaviti izvan utvrđenih rokova na zahtjev dimnjačar.
korisnika uz posebnu naknadu. Nakon ispaljivanja dimovodnih objekata 

dimnjačar je dužan uvjeriti se da je uklonjena svaka 
Raspored prioriteta čišćenja dimovodnih eventualna opasnost od požara.

objekata utvrdit će sam izvršitelj na temelju stanja Čađ koja izgara u čišćenju ne smije se ostaviti 
dimnjaka i o tome će unaprijed obavijestiti  korisnike u ložištu i dimovodnom kanalu, a čađ koja pada na 
usluga. dimovodni priključak ako nema sabirnih vratašca, 

mora se ukloniti. 
Dimnjačar je dužan čađ ukloniti u posudu za 

Članak 13. otpad.

U koliko se utvrdi potreba čišćenja 
dimovodnih kanala u pojedinim objektima češće od Članak 17.
rokova utvrđenih u članku 12. ove Odluke, Upravni 
odjel općine će na prijedlog protupožarnog inspektora Ako dimnjačar ustanovi da na dimovodnim 
rješenjem odrediti kraće rokove čišćenja. objektima postoje nedostaci kao: ispucali zidovi 

dimnjaka, istrošena vratašca, ugrađeni drveni 
elementi u zidove dimnjaka, nedostaju dimnjačarska 

Članak 14. vratašca, dimnjaci u derutnom stanju, ako su izgrađeni 
od salonitnih cijevi ili ih uopće nema, a loži se, te ako 

Poduzeće  i l i  d imnjačarska  radn ja  je u blizini dimovodnih objekata smješten zapaljiv 
samostalnog obrtnika ne smije obavljati dimnjačarsku  materijal bilo koje vrste, pozvat će korisnika 
službu izvan općine za koju mu je izdano odobrenje. dimovodnih objekata da ukloni nedostatke i o tome 

izvijestiti protupožarnu inspekciju policijske uprave. 
Ako dimnjačar utvrdi nedostatke na 

Članak 15. dimovodnom objektu na kojem je priključeno ložište 
na plin dužan je odmah o nedostatku izvijestiti 

U svezi čišćenja dimovodnih objekata i poduzeće koje obavlja opskrbu plinom.
njihovog nadzora, pristup do vratašaca dimovodnih 
objekata mora uvijek biti slobodan. 

Korisnici dimovodnih objekata ne smiju Članak 18.
dimnjačaru sprečavati pristup do mjesta za čišćenje 
dimovodnih objekata, niti ga ometati u obavljanju Poduzeće i dimnjačarska radnja samostalnog 
dimnjačarskih poslova. obrtnika dužni su obaviti stručni pregled dimovodnih 

objekata u novogradnjama i zgradama u kojima se 
Članak 16. obavlja dogradnja i adaptacija, te upozoriti izvoditelja 

i investitora gradnje na utvrđene nedostatke. 
Dimovodne objekte koje nije moguće valjano Korisnici dimovodnih objekata koji žele 

očistiti po potrebi ispaljivati. priključiti plinska trošila predbježno su dužni zatražiti 
Ispaljivanje se obavlja na mjestu koje tehnički stručan pregled i nalaz o ispravnosti dimovodnih 

najpovoljnije. objekata. 
Ispaljivanje se ne smije obavljati za vrijeme Distributer plina ne smije priključiti plinsko 

jakog vjetra ili kada je jaka vrućina. trošilo na dimovodni objekt, ako nalaz ispravnosti nije 
Ispaljivanje unaprijed prijaviti vatrogasnoj pozitivan.

jedinici na čijem se području nalaze dimovodni 
objekti koji se ispaljuju.
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IV NAKNADA ZA DIMNJAČARSKE Članak 23.
USLUGE

Glede provedbe nadzora nad redovitim 
Članak 19. obveznim čišćenjem dimovodnih objekata, poduzeće, 

odnosno dimnjačarska radnja samostalnog obrtnika, 
Za obavljanje dimnjačarske usluge plaća se dužni su voditi evidenciju čišćenja dimovodnog 

naknada. objekta.
Visinu naknade za dimnjačarske usluge Evidencija o čišćenju dimovoda obavezno 

utvrđuje poduzeće, odnosno dimnjačarska radnja sadrži:
samostalnog obrtnika na osnovi normativa rada 
pojedinih usluga, a temeljem ponuđene cijene u 1. Oznaku zgrade, ulicu i kućni broj
natječaju i ugovora o koncesiji. 2. Ime vlasnika, odnosno korisnika zgrade, 

3. Oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,
4. Datum obavljanja čišćenja,

Članak 20. 5. Iznos naknade za obavljenu uslugu.

Naknada za dimnjačarske usluge naplaćuje se Poduzeće, odnosno dimnjačarska radnja 
nakon obavljanja usluge na osnovi ispostavljanja samostalnog obrtnika dužni su evidenciju staviti na 
računa. uvid osobama iz članka 22. ove Odluke. 

Naknadu za dimnjačarske usluge plaćaju Evidencija o čišćenju dimnjaka čuva se tri 
korisnici dimovodnih objekata. godine. 

Kod kolektivnog stanovanja čišćenje 
dimovodnih objekata plaćaju korisnici istih, a čišćenje 
dimovodnih objekata kod kotlovnica centralnog VI KAZNENE ODREDBE
grijanja plaća isporučitelj toplinske energije. 

Za dimnjačarske usluge obavljanja na zahtjev Članak 24.
korisnika objekata izvan propisanog radnog vremena, 
izvan određenih rokova, naknada se naplaćuje po Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna do 
posebnoj tarifi. 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, 

poduzeće ili dimnjačarska radnja samostalnog 
obrtnika za povrede ove  Odluke i to:

Članak 21.
1. ako se ne pridržava članka 3. ove  Odluke 

Kad korisnik dimovodnog objekta odbija 2. ako neispravno ili nemarno čisti dimovodne 
dopustiti dimnjačaru čišćenje, odnosno pregled objekte ili ne čisti u određenom roku
dimovodnog objekta utvrđenog u članku 12. ove 3. ako kod čišćenja sa čađu postupi na način  
Odluke, preuzima odgovornost za nastale posljedice opisan u članku 16. ove Odluke
osim u slučaju kada ne želi koristiti dimovodni objekt, 4. ako ne zabrani i onemogući uporabu plina u 
a o tome pismeno unaprijed izvijesti poduzeće, slučaju iz članka 17.
odnosno dimnjačarsku radnju samostalnog obrtnika. 5. ako za obavljanje dimnjačarske usluge 

naplati više nego što je cjenikom određeno
6. ako ne izda račun za obavljanje i naplaćivanje 

V NADZOR NAD OBAVLJANJEM dimnjačarskih usluga
DIMNJAČARSKE SLUŽBE 7. ako ne vodi ili neuredno vodi evidenciju o 

čišćenju dimnjaka.
Članak 22.

Nadzor nad dimnjačarskom službom provodi Članak 25.
Jedinstveni upravni odjel općine, odnosno službenik 
kojeg ovlasti načelnik općine. Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna 
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kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj ODLUKU
osobi, a od 1.500,00 do 2.000,00 kuna pravna osoba za 
provedbu odredaba ove  Odluke i to: o uvjetima i mjerilima za objavu javnog 

natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje
1. ako ometa ili brani dimnjačaru čišćenje dimnjačarskih poslova na području općine 

dimnjaka u rokovima propisanim ovom Gundinci
Odlukom 

2. ako spriječi nesmetan prilaz objektima za 
koje je predviđeno obvezno čišćenje Članak 1. 

3. ako se ne pridržava odredaba članka 17. ove 
Odluke Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine 

4. ako distributer plina obavi priključenje Gundinci utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu javnog 
plinskog trošila na dimovodnim objektima natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje 
bez nalaza dimnjačara. dimnjačarskih poslova na području općine Gundinci 

koju djelatnost će obavljati pravna ili fizička osoba na 
temelju odluke o koncesiji i Ugovora o koncesiji na 

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE rok od 5 (pet) godina, sukladno članku 11. stavku 5. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom Članak 2.
donošenja, a  bit će objavljena u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije». Javni natječaj objavit će Općinsko 

poglavarstvo općine Gundinci u tjedniku Posavska 
OPĆINSKO  VIJEĆE Hrvatska, a za objavu istog zadužuje se općinski 
OPĆINE  GNDINCI načelnik.

Klasa  :  363-01/07-01/13
Urbroj:  2178/05-02/07-1 Članak 3.
Gundinci,  30. 11. 2007. g.

Tekst natječaja glasi: 
      Predsjednik
Ilija  Knežević, v.r. OPĆINSKO POGLAVARSTVO

OPĆINE GUNDINCI
objavljuje

JAVNI NATJEČAJ 
za dodjelu koncesije za

6. obavljanje dimnjačarskih poslova
na području općine Gundinci

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («NN» br. 26/03 1. PREDMET  NATJEČAJA
pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 4. Odluke o 
organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova D o d j e l a  k o n c e s i j e  z a  o b a v l j a n j e  
donesene na  18. sjednici Općinskog vijeća  dimnjačarskih poslova na području općine Gundinci. 
30.11.2007. godine, Općinsko vijeće općine Gundinci Opseg poslova utvrđen je Odlukom o organizaciji i 
na svojoj 18. sjednici održanoj  30. studenog 2007.g. obavljanju dimnjačarskih poslova donesene na 18. 
donijelo je sjednici Općinskog vijeća održane 30. studenog 

2007.g.
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2. Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 (pet) 5. Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od 
godina pravnoj ili fizičkoj osobi     (obrt) koja dana objavljivanja u tjedniku «Posavska Hrvatska» a 
ispunjava uvjete za obavljanje dimnjačarskih dostavljaju se poštom preporučeno ili na urudžbeni 
poslova. zapisnik općine na adresu OPĆINA GUNDINCI, 

35222 GUNDINCI, S.Radića 4, s naznakom »ne 
3. Ponuda za natječaj  mora sadržavati: otvaraj  ponuda za dimnjačarske poslove».
- naziv ponuditelja s potpunom adresom 

sjedišta i brojem telefona 6. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se 
- Dokaz o registraciji  za obavljanje razmatrati. O ishodu natječaja, sudionici će biti 

dimnjačarskih poslova (izvadak iz sudskog    obaviješteni u roku 8 dana od dana odabira 
registra za pravne osobe, odnosno rješenje o najpovoljnije ponude, a nakon primljene obavijesti svi 
obrtu za fizičke osobe) sudionici natječaja imaju mogućnost uvida u 

- Podatke o bonitetu na obrascima BON-1 i natječajnu dokumentaciju, uz predhodnu najavu na 
BON-2, ne stariji od 30 dana, tel. 035-487-008 radi dogovora termina za uvid.

- Cjenik dimnjačarskih usluga (u cijenu 
uračunat PDV) 7. Općinsko vijeće zadržava pravo donijeti 

- Visina i način plaćanja naknade za koncesiju odluku da ne prihvati nijednu od pristiglih ponuda i pri 
- Jamstvo (ponuditelja) korisnika koncesije tome ne snosi nikakvu odgovornost prema 
- Potvrdu da se protiv direktora pravne osobe, ponuditeljima. 

odnosno vlasnika obrta ne vodi istražni, 
odnosno kazneni postupak

- Reference pravne osobe, odnosno obrta za Članak 4.
obavljanje djelatnosti iz predmeta natječaja 
(oprema, broj i struktura djelatnika, Ova Odluka stupa na snagu danom 
dosadašnji poslovi) donošenja. 

4. Općinsko poglavarstvo će na svojoj sjednici OPĆINSKO VIJEĆE
izvršiti otvaranje pristiglih ponuda i predložiti OPĆINE GUNDINCI
najpovoljniju ponudu Općinskom vijeću za dodjelu 
koncesije na temelju kriterija: Klasa: 363-01/07-01/14

Urbroj: 2178/05-02/07-1
· poslovnog ugleda ponuditelja Gundinci, 30. studenog 2007.
· sposobnosti za ostvarivanje koncesije
· povoljnosti ponude (tehnička i financijska) i       Predsjednik
· povoljnosti ponude za provedbu mjera Ilija  Knežević, v.r.

očuvanja i zaštite okoliša.
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20. gospodarstva  radi  ostvarivanja  poticaja  za  
jesensku  sjetvu  2006.  godine  i  proljetnu  sjetvu  
2007.  godine.

Na  temelju  članka  31.  Statuta  općine  Posjednici  državnog  poljoprivrednog  
Klakar  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  zemljišta  koji  su  uvedeni  u  posjed  temeljem  
županije"  br.  1/06.),  Općinsko  vijeće  općine  provedenog  natječaja  davanja  u  zakup,  zakupninu  
Klakar  na  svojoj  21.  sjednici  održanoj  20.  plaćaju  po  Ugovorima.
kolovoza  2007.  godine,  donijelo  je

ODLUKU II

o  visini  jednogodišnje  zakupnine  za  korištenje  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  
poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  države objavit će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije".

I OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  KLAKAR

Visina  godišnje  zakupnine  za  korištenje  
poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  države  na  Klasa  :  021-05/07-02/16
području  općine  Klakar  u  2007.  godini  iznosi  Urbroj:  2178/07-02-07-1
302,40 kn/ha. Klakar,  20.  kolovoza  2007.

Obveznici  plaćanja  zakupnine  su  korisnici  
Potvrda  o  korištenju  poljoprivrednog  zemljišta  u        Predsjednik
vlasništvu  RH,  a  temeljem  koje  su  ostvarili  upis  Općinskog  vijeća
zemljišta  u  Upisnik  obiteljskog  poljoprivrednog    Stipo  Martić, v.r.

OPĆINA  KLAKAR
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39. Članak 4.

    Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u 
cijelosti je općinski načelnik .    Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne 

novine", br. 96/03.) i članka 21. Statuta općine 
Članak 5.Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko posavske 

županije", 13/01. 10/04. i 4/06) , Općinsko vijeće 
   Pravo i odgovornost za izvršavanje Proračuna općine Oriovac na 17. sjednici održanoj 12.12.2007. 
ima općinski načelnik.godine , donosi

Članak 6.ODLUKU

   Dopuštena je preraspodjela pojedinih stavaka o izvršenju Proračuna općine Oriovac
izdataka Proračuna , ako to odobri Općinsko  vijeće.za 2008. godinu

Članak 7.Članak  1.

   Ako se tijekom fiskalne godine, zbog    Ovom  se Odlukom uređuje način izvršenja 
izvanrednih prilika i potreba, povećaju izdaci ili Proračuna općine Oriovac za 2008. godinu (u 
umanje primici, Proračun se mora uravnotežiti po nastavku teksta : Proračun ), te upravljanje prihodima i 
postupku za donošenje Proračuna.izdacima Proračuna .

Članak 8.Članak 2.

   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,    Sredstva Proračuna koriste se samo za 
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko namjene koje su određene Proračunom, i to do visine 
posavske županije «.utvrđene u njenom posebnom dijelu.

   Proračun se izvršava na temelju ostvarenih 
OPĆINSKO VIJEĆEprihoda , u skladu s tekućim platežnim mogućnostima.
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/07-01/58                                 Članak 3.
Urbroj:2178/10-01-07-1
Oriovac , 12.12.2007.   Neraspoređeni dio prihoda čini tekuća 

rezerva Proračuna koja se tijekom godine koristi za 
        Predsjednik  Vijećanepredviđene i nedovoljno predviđene izdatke koji se 

općine  Oriovacfinanciraju iz Proračuna.
       Jadranko  Mličević, v.r.   O korištenju sredstava tekuće rezerve  Proračuna u 

cijelosti odlučuje Vijeće općine Oriovac.

OPĆINA  ORIOVAC
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40. - Račun  prihoda  i  rashoda

- PRIHODI 21.141.076,00 kuna
Na  temelju  članka  4.  stavak  9.  i  članka  

32.  Zakona  o  proračunu  ("NN"  br.  96/03.),  i  - RASHODI 21.141.076,00 kuna
članka  21.  Statuta  općine  Oriovac  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  13/01,  Prihodi  i  izdaci  po  grupama  utvrđuju  se  u  
10/04.  i  4/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Oriovac  Bilanci  prihoda  i  izdataka  za  2008.  godinu  koja  je  
na  17.  sjednici  održanoj  12. 12. 2007.  godine,  sastojak  ove  Odluke.
donosi

PRORAČUN Članak  2.

općine  Oriovac  za  2008.  godinu Opći  dio  prihoda  i  primitaka  sadrži  prihode  
i  primitke  po  izvorima  i  vrstama  prihoda,  te  rashode  
i  izdatke  po  ekonomskoj  klasifikaciji  kako  slijedi:

I. OPĆI  DIO

Članak  1.

Proračun  općine  Oriovac  za  2008.  
godinu  glasi:
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Članak  4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/57
Urbroj:  2178/10-01-07-1
Oriovac,  12. 12. 2007.

    Predsjednik
           Općinskog  vijeća

općine  Oriovac
        Jadranko  Mličević, v.r.

41.

III

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

42.

Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od 
Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac požara (N.N. 58/93, 33/05 i 107/07) i članka 21. 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-
13/01, 10/04 i 04/06), Vijeće općine Oriovac na posavske županije" br. 13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko 
17.sjednici održanoj 12.12.2007.godine donosivijeće općine Oriovac na 17.sjednici održanoj 

12.12.2007.godine. donosi
ODLUKU

ODLUKU
o naknadi rodiljama za rođenje 

djeteta u 2008.godini.o kupnji navalnog vatrogasnog vozila

Članak 1.I

Ovom Odlukom određuje se naknada U 2008.godini za potrebe Vatrogasne 
rodiljama za rođenje djeteta u 2008.godini u iznosu od zajednice općine Oriovac  središnjeg društva Oriovac, 
1.000,00 kuna neto, po djetetu.nabavit će se navalno vatrogasno vozilo.

Članak 2.II

Pravo na naknadu iz članka 1. ove Odluke Sredstva za nabavku vozila iz točke I. ove 
ostvaruju rodilje s prebivalištem na području općine Odluke osigurat će se u Proračunu općine Oriovac za 
Oriovac.2008.godinu u iznosu od 500.000,00 kuna.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/55
Urbroj:  2178/10-01-07-1
Oriovac,  12. 12. 2007.

    Predsjednik
           Općinskog  vijeća

općine  Oriovac
        Jadranko  Mličević, v.r.
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Članak 3. Članak 1.

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu Ovom Odlukom utvrđuje se visina, te uvjeti i 
novčane naknade rodilja je dužna imati važeću osobnu način stjecanja prava na naknadu troškova za 
iskaznicu, rodni list djeteta i uvjerenje o prebivalištu. prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i 

Poglavarstva općine Oriovac.

Članak 4.
Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćuju se 
u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a Pravo na naknadu ostvaruju članovi 
terete Proračun općine Oriovac u 2008.godine. Općinskog vijeća i Poglavarstva općine Oriovac, te 

dužnosnici i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Oriovac.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Članak 3.
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije", a primjenjuje se od 1. 1. Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na 
2008.godine. naknadu u iznosu od 170,00 kuna neto po 

prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.

Članak 4.

Članovi Općinskog poglavarstva imaju pravo 
na naknadu u iznosu od 170,00 kuna neto po 
prisustvovanju sjednici Općinskog poglavarstva i 
Općinskog vijeća. 

Članak 5.

Dužnosnici i djelatnici Jedinstvenog 
upravnog odjela koji su po pozivu dužni prisustvovati 
sjednicama Općinskog vijeća i Poglavarstva općine 
Oriovac imaju pravo na naknadu u iznosu od 170,00 43.
kuna neto ukoliko se sjednica održava izvan radnog 
vremena.

Na temelju članka 31. st.2. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 

Članak 6.66/01  vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 21. 
Statuta općine Oriovac, Vijeće  općine Oriovac na 

Sredstva za isplatu naknade troškova 17.sjednici održanoj 12.12.2007.godine donosi
propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava 
Proračuna općine Oriovac.ODLUKU

Isplatu naknade propisane ovom Odlukom 
isplaćuje Jedinstveni upravni odjel na temelju o naknadama za prisustvovanje sjednicama
službene evidencije prisustvovanja sjednicama.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/54
Urbroj:  2178/10-01-07-1
Oriovac,  12. 12. 2007.

    Predsjednik
           Općinskog  vijeća

općine  Oriovac
        Jadranko  Mličević, v.r.
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Članak 7. Državnog Proračuna za 2007. godinu u ukupnom 
iznosu od 1.506.000,00 kuna.”

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije", a primjenjuje se od 1. 1. Članak 2. 
2008.godine.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

“U 2007. godini od održavanja komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u opcini 
Oriovac obuhvaća:

1. Odvodnja atmosferskih voda
Pod odvodnjom atmorsferskih voda 

podrazumijeva se reguliranje odvodnje uz 
nerazvrstane ceste, kroz naseljena  mjesta i 
pročišćavanje kanala.
- sredstva za izvršenje radova predviđaju se  

u iznosu  od  90.000,00  kuna.
Financirat će se iz sredstava komunalne 

naknade i sredstava Proračuna općine.

44. 2. Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi 
na čišćenje javnih površina

Na osnovu članka 28.  stavak 1.  Zakona o 2.1.  redovno čišćenje javnih površina trgova, 
komunalnom gospodarstvu (N.N.26/03 pročišćeni pješačkih zona otvorenih odvodnih kanala, 
tekst 82/04 i Uredba - 110/04) te članka 21. Statuta dječjih igrališta, vrtića, te javnih cesta koje 
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske prolaze kroz naselja.
županije" br.13/01,  10/04 i 4/06), Vijeće općine 
Oriovac na 17. sjednici održanoj  12.12.2007.god., 2.2. Redovno čišćenje zelenih površina
donosi

- u periodu travanj - rujan održavanje 
IZMJENE I DOPUNE zelenih površina odnosi se na:

- košenje parka i dječjeg vrtića u Oriovcu
Programa održavanja komunalne infrastrukture - košenje  zelenih površina (Čimen) u 

za djelatnosti iz čl. 22. stavka 1.  Zakona o Radovanju
komunalnom gospodarstvu u 2007. godini na - košenje parka i dječjeg igrališta u 

području općine Oriovac Lužanima
- košenje parka i Trg Sv. Marka u Sl. Kobašu

Članak 1. - košenje okoliša crkve u Malinu i Cigleniku
- košenje spomen parka “Ivica Grivičić” u 

U Programu održavanje komunalne Živikama
infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 stavka 1. Zakona - košenje  ze len ih  površ ina  i spred  
o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini na napuštenih kuća
području općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Program) - košenje okoliša crkve u Pričcu
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br. - košenje dječjeg igrališta u Bećicu
20/06) Članak 2. mijenja se i glasi: - košenje i održavanje RC “Čaplja” u 
     “Sredstva za ostvarenje ovog Programa Oriovcu
osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac i iz Period studeni  veljača

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/53
Urbroj:  2178/10-01-07-1
Oriovac,  12. 12. 2007.

    Predsjednik
           Općinskog  vijeća

općine  Oriovac
        Jadranko  Mličević, v.r.
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- čišćenje snijega u parkovima na području   Za isto predvidena su sredstva u iznosu od 
općine Oriovac 75.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne 

- čišćenje snijega  prilaznih puteva na naknade i sredstava Proračuna općine.
grobljima na području općine

- čišćenje nadvožnjaka Malino  Sl. Kobaš
6. Održavanje groblja

Za gore navedene radove koriste se 3 
kosilice, 3 trimera i traktorska kosilica. - košenje groblja na području općine 
- samohodna kosilica,  rasipač za sol I Oriovac (šest groblja)

traktorska ralica. - postavljanje košarica za otpad 30 kom.
Napomena: Potrebno je obnoviti dio voznog parka - održavanje  stabala čempresa i nabavka 
( ručne kosilice i trimeri). zelenila

- nabavka 10 klupa za groblja na području 
Sredstva za izvršenje radova pod točkom 2. općine

predviđaju se u ukupnom iznosu od 95.000,00 Sredstva za izvršenje radova navedenih u 
kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 
naknade i sredstava Proračuna općine. 111.000,00 kuna, a finacirat će se iz sredstava 

grobne naknade.”
3. Održavanje javnih površina

 - nabavka 30 košarica za otpad Članak 3. 
 - bojanje postojećih košarica  
 - nabavka zelenila za MO po potrebi Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na 
 - sanacije deponija snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
 - nabavka 15 klupa za parkove  "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije". 

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki 
predviđaju se u ukupnom iznosu  od 350.000,00 
kuna (250.000,00 kuna odnosi se na sanaciju 
divljih deponija), a financirat će se iz  sredstava 
Proračuna  općine.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

- nasipanje kamenom nerazvrstane ceste na 
području općine Oriovac, te nasipanje 
brdskih i poljskih puteva

    
   Sredstva za izvršenje radova po ovoj točki 
predviđaju se u iznosu od 785.000,00 kuna, a 

45.financirat će se iz komunalne naknade i sredstava 
Proračuna.

 Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 pročišćeni 5. Javna rasvjeta
tekst, 82/04 i Uredba - 110/04), te članka 21.  Statuta  
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko posavske - izmjene pregorenih žarulja i poboljšanje 
županije",  13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće  općine ulične rasvjete na području općine 
Oriovac na 17. sjednici  održanoj  12.12.2007 godine Oriovac

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/52
Urbroj:  2178/10-01-07-1
Oriovac,  12. 12. 2007.

    Predsjednik
           Općinskog  vijeća

općine  Oriovac
        Jadranko  Mličević, v.r.
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donosi Članak 5.

 IZMJENE I DOPUNE Članak 7. Programa mijenja se i glasi:
     “Izgradnja kanalizacije.

Programa gradnje objekata  i uređaja Potrebna sredstva u visini 4.864.200,00 kn 
komunalne infrastrukture na području općine osigurat će se iz Proračunu općine i državne 

Oriovac  za  2007.  godinu potpore.”
 

Članak 1. Članak 6.

   U Programu gradnje objekata i uređenja Članak  9. mijenja se i glasi:
komunalne infrastrukture na području općine Oriovac     “Izrada projektne dokumentacije za 
za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Program), poduzetničku  zonu “Čaplja” u iznosu od 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 115.000,00 kuna osigurat će se iz Proračuna općine 
20/06), članak 2. stavak 1. mijenja se  i glasi: i državne potpore.” 
  “Sredstva za ostvarenje ovog Programa 
osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac, 
Proračunu Brodsko-posavske županije i Članak 7.
Državnom Proračunu u ukupnom iznosu od  
6.289.200,00 kuna.” Članak 10. mijenja se i glasi:

      “Nabavka štednjaka  dom Oriovac
                 Nabavka nape  dom Oriovac

Članak 2.        Nabavka klima uređaja  dom Oriovac
       Nabavka hladnjaka i štednjaka - dom 

 Članak 4. Programa mijenja se i glasi: Malino
   “Izgradnja nogostupa u Lužanima.        Nabavka klima uređaja - dom Lužani
    Izgradnja staza na groblju u Slav. Kobašu        Nabavka klecala - crkva Lužani

Potrebna sredstva u iznosu od 269.800,00        Nabavka klupa - crkva Lužani
kuna osigurat će se iz Proračuna općine.”        Nabavka peći - dom Kujnik

       Nabavka samohodne kosilice 2 kom
       Nabavka stolica i stolova  dom Ciglenik

Članak 3.        Nabavka agregata  lovački dom Oriovac
       Nabavka posuđa - dom Živike

Članak 5. Programa mijenja se  i glasi:        Nabavka stolova za stolni tenis
   “Asfaltiranje spoja ulice M. Gupca,  J.        Nabavka stroja za kupljenje lišća
Kozarca  i dijela ulice Sv. Florijana  u Sl. Kobašu
    Asfaltiranje ulice A. Starčevića u Malinu. Potrebna sredstva u visini od 530.000,00 

Potrebna sredstva  u iznosu od 410.200,00 kuna osigurat će se iz Proračuna općine.”      
kuna osigurat će se iz Proračuna općine.”  

Članak 8.
Članak 4.

      Ove izmjene i dopune  Programa stupaju na 
Članak 6. Programa mijenja se i  glasi: snagu osmog dana od dana objavljivanja u 

     “Postvljanje javne rasvjete centar Lužani "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
      Postavljanje javne rasvjete A. Šenoe 
Oriovac.

Potrebna sredstva  u visini 100.000,00 
kuna osigurat će se iz Proračuna općine.”
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OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/51
Urbroj:  2178/10-01-07-1
Oriovac,  12. 12. 2007.

    Predsjednik
           Općinskog  vijeća

općine  Oriovac
        Jadranko  Mličević, v.r.

Članak 2.

 Članak 4. Programa mijenja se i glasi:
      “Značajnu ulogu u očuvanju kulturne 
baštine imaju tri Kulturno-umjetnička društva 
koja djeluju na području općine.  Za 2007. godinu 
u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 50.000,00  
kuna, a ova sredstva bit ce raspoređena shodno 
potrebama i aktivnostima ovih društava.
     Od manifestacija u kulturi imamo: 
ČIJALO PERJA u Lužanima,  SMOTRU 
TAMBURAŠKIH SASTAVA BRODSKO-
POSAVSKE ŽUPANIJE u Slav. Kobašu, 
ŽETVENE SVEČANOSTI  u Oriovcu,  
ORIOVITA I FIŠIJADA u Oriovcu, RIBARSKA 

46. VEČER u Lužanima, VEČER POD BAJEROM u 
S l a v.  K o b a š u ,  B O Ž I Ć N I  K O N C E RT I ,  
POKLADNE MANIFESTACIJE.

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o  Općina Oriovac jedan je od glavnih 
financiranju javnih potreba u kulturi (NN 27/93.) i pokrovitelja ovih manifestacija. U Proračunu su 
članka 21. Statuta općine Oriovac ("Sl.vjesnik predviđena sredstva u visini 75.000,00  kuna za 
Brodsko-posavske županije", 13/01, 10/04 I 4/06) izdatke u kulturi iz kojih će se financirati troškovi 
Vijeće općine Oriovac na 17. sjednici održanoj      organizacije ovih manifestacija.”
12.12.2007. godine, donosi,

IZMJENE I DOPUNE Članak 3.

Programa javnih potreba u kulturi Članak 5. Programa mijenja se i glasi:
na području općine Oriovac       “Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu 

u 2007. godini za 2007. godinu 80.000,00  kuna za nabavku knjiga 
za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac i to od 
Ministarstva kulture  50.000,00 kuna, Brodsko-

Članak 1. posavske županije 5.000,00 kuna koja sredstva će u 
tijeku godine biti osigurana i prebačena na račun 

U Programu javnih potreba u kulturi na općine Oriovac, te 25.000,00 kuna iz Proračuna 
području općine Oriovac u 2007. godini (u daljnjem općine Oriovac.”
tekstu: Program), ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije", 20/06), članak 2. mijenja se i 
glasi: Članak 4.
     “Sredstva za ostvarivanje Programa 
javnih potreba u kulturi planirana su u ukupnom Članak 6. Programa mijenja se i glasi 
iznosu od 240.000,00 kuna i obuhvaćaju sljedeća     “Općina Oriovac u 2007. godini planira 
programska područja: izdati cca 4 broja glasila  OBZOR i osigurala je 

financijska sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna.”
- manifestacije u kulturi
- nabavka knjiga za knjižnicu
- književno-nakladnička djelatnost.” Članak  5. 

Ove Izmjene i  dopune Programa javnih 
  potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2007. 
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godini stupaju na snagu osmog dana od dana        Raspodjelu ovih sredstava napravit će 
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- Poglavarstvo općine Oriovac na prijedlog Odbora 
posavske županije". za šport na temelju kriterija odredenih u Odluci.

Članak 2.

Članak 6. Programa mijenja se  i glasi:

        “Općina podupire i sufinancira športske 
manifestacije  i natjecanje u športu koje se održava 
na njenom području, a u organizaciji su športskih 
klubova, ustanova u športu i drugih ustanova i 
organizacija.

       Općina će podupirati radove školskih 
klubova kao i športske udruge i aktivnosti 
invalidnih osoba.

          U Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 47.
145.000,00 kuna na ime izdataka u športu.”

Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o 
Članak 3.športu (NN 71/06) i članka 21 Statuta općine Oriovac 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 13/01, 
      Ove izmjene i dopune Programa stupaju na 10/04 i 4/06), Vijeće općine Oriovac na 17. sjednici 
snagu osmog dana od dana objavljivanja u održanoj 12.12.2007.  godine donosi,
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u športu
na području općine Oriovac

   u  2007. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u športu na 
području općine Oriovac  u 2007. godini (u daljnjem 
tekstu:Program), ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije", broj 20/06), članak 5. mijenja se i 
glasi:
      “Sredstva za ostvarenje ovog Programa 
osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 
2007. godinu u ukupnom iznosu od 525.000,00 
kuna.

      Od toga je na ime prijenosnih sredstava 
športskim klubovima i organizacijama izdvojeno 
380.000,00 kuna.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/49
Urbroj:  2178/10-01-07-1
Oriovac,  12. 12. 2007.

    Predsjednik
           Općinskog  vijeća

općine  Oriovac
        Jadranko  Mličević, v.r.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  ORIOVAC

Klasa  :  022-01/07-01/48
Urbroj:  2178/10-01-07-1
Oriovac,  12. 12. 2007.

    Predsjednik
           Općinskog  vijeća

općine  Oriovac
        Jadranko  Mličević, v.r.
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48. II. POSEBNI  DIO

Članak  3.
Na  temelju  članka  32.  Zakona  o  

proračunu  ("NN"  br.  96/03.)  i  članka  21.  Statuta  Posebni  dio  Proračuna  sadrži  prikaz  
općine  Oriovac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- izdataka  po  nositeljima,  korisnicma  i  posebnim  
posavske  županije"  br.  13/01,  10/04.  i  4/06.),  namjenama  i  sastojak  je  ove  Odluke.
Općinsko  vijeće  općine  Oriovac  na  17.  sjednici  
održanoj  12. 12. 2007.  godine,  donosi

III. ZAVRŠNE  ODREDBE
ODLUKU

Članak  4.
o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna

općine  Oriovac  za  2007.  godinu Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

I. OPĆI  DIO
OPĆINSKO  VIJEĆE

Članak  1. OPĆINE  ORIOVAC

Proračun  općine  Oriovac  za  2007.  godinu  Klasa  :  022-01/07-01/47
sastoji  se  od: Urbroj:  2178/10-01-07-1

Oriovac,  12. 12. 2007.  godine
Računa  prihoda  i  rashoda:

Predsjednik
Prihodi 16.339.037,06 kuna       Općinskog  vijeća
Rashodi 16.339.037,06 kuna         općine  Oriovac

   Jadranko  Mličević, v.r.

Članak  2.

Prihodi  i  izdaci  po  grupama  utvrđuju  se  u  
Bilanci  prihoda  i  izdataka  za  2007.  godinu,  koja  
je  sastojak  ove  Odluke.
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49. ORIOVITA I FIŠIJADA u Oriovcu, RIBARSKA 
VEČER u Lužanima, VEČER POD BAJEROM u 
Slav. Kobašu, BOŽIČNI KONCERTI, POKLADNE 

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o MANIFESTACIJE.
financiranju javnih potreba u kulturi (NN27/93) i      Općina Oriovac jedan je od glavnih 
članka 21. Statuta općine Oriovac ("Sl. vjesnik pokrovitelja ovih manifestacija. U Proračunu su 
Brodsko-posavske županije" 13/01,10/04 i 4/06), predviđena sredstva u visini 75.000,00 kuna za 
Vijeće općine Oriovac na 17. sjednici održanoj   iz datke u kulturi iz kojih će se financirati troškovi 
12.12.2007. godine, donosi, organizacije ovih manifestacija.

 PROGRAM
Nabavka knjiga za knjižnicu

Javnih potreba u kulturi na području općine 
Oriovac  u 2008. godini Članak 4.

     Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu za 
Članak 1. 2008. godinu 50.000,00 kuna za nabavku knjiga za 

Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac.
     Javne potrebe u kulturi općine Oriovac za 
koje se sredstva osiguravaju u općinskom i ostalim 
proračunima, potrebe su koje utvrđuje zakon, ali i one Književno nakladnička djelatnost
kulturne djelatnosti i manifestacije koje su u interesu 
općine Oriovac. Članak 5.

     Općina Oriovac u 2008. godini planira izdati 
Članak 2. cca 3 broja glasila  - OBZOR i osigurala je financijska 

sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna.
   Sredstva za ostvarenje Programa javnih 
potreba u kulturi planirana su u ukupnom iznosu od  
210.000,00 kuna i obuhvaćaju sljedeća programska Članak 6.
područja:
- manifestacije u kulturi      Provođenje ovog Programa u nadležnosti je 
- nabavka knjiga za knjižnicu Poglavarstva općine Oriovac. Poglavarstvo općine 
- književno-nakladnička djelatnost Oriovac dužno je Općinskom vijeću općine Oriovac 

podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja 
ožujka 2009. godine.

Manifestacije u kulturi
Članak 7.

Članak 3
    Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

    Značajnu ulogu u očuvanju kulturne baštine dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 
imaju tri Kulturno-umjetnička društva koja djeluju na posavske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 
području općine. Za 2008. godinu u Proračunu općine 2008. godine.
Oriovac izdvojeno je  50.000,00 kuna, a ova sredstva 
bit će raspoređena shodno potrebama i aktivnostima Klasa:022-01/07-01/59
ovih društava. Urbroj:2178/10-01-07-1
     Od manifestacija u kulturi imamo: ČIJALO Oriovac, 12.12.2007.
PERJA u Lužanima, SMOTRU TAMBURAŠKIH         Predsjednik  Vijeća
SASTAVA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE u             općine  Oriovac
Slav. Kobašu, ŽETVENE SVEČANOSTI u Oriovcu,        Jadranko  Mličević, v.r.
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50. Članak 4.

     Na području općine Oriovac registrirano je 13 
Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o športskih udruga (klubova) i 3 športsko-ribolovne 

športu (NN 71/06) i članka 21. Statuta općine Oriovac udruge koje na prijedlog Poglavarstva općine Oriovac 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" ulaze u Program javnih potreba u športu općine 
13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće općine Oriovac na 17. Oriovac za 2008. godinu.
sjednici održanoj  12.12.2007. godine, donosi      Od 13 športskih udruga koje se bave 

športskom djelatnošću imamo
 PROGRAM

-    5 nogometnih klubova:
javnih potreba u športu na području općine NK „ORIOLIK“ Oriovac

Oriovac u 2008. godini NK „SVJETLOST“ Lužani
NK „SLAVONAC“ Sl. Kobaš
NK „OMLADINAC“ Ciglenik

Članak 1. NK „MLADOST“ Malino

-     1 košarkaški klub
     Temeljem odredbi Zakona o športu jedinice KK „REKORD-TIM“ Oriovac
lokalne samouprave (općine) utvrđuju javne potrebe u 
športu na svom području i za njihovo ostvarenje -     1 kajak-kanu klub
osiguravaju financijska sredstva iz svog proračuna. KKK „ORIOLIK“ Sl. Kobaš

-     2 teniska kluba
Članak 2. TK „SVJETLOST“ Lužani

TK „GEM“ Malino
     Javnim potrebama u športu za koje se sredstva 
osiguravaju u Proračunu općine Oriovac utvrđuju se -     1 tekwon-do klub
aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za TDK „ŠKORPION“ Oriovac
općinu, a osobito
- poticanje i promicanje športa, -     2 škole nogometa
- provođenje dijela programa tjelesne kulture ŠKOLA NOGOMETA Oriovac

djece i mladeži, ŠKOLA NOGOMETA Lužani
- djelovanje športskih udruga općine,
- stručnim radom u športu, -      1 stolnoteniski klub
- organiziranjem i provođenjem sustava STOLNO TENISKI KLUB ORIOVAC

natjecanja u športu.       
Športsko-ribolovnom djelatnošću bave se tri 

športsko-ribolovne udruge:
Članak 3. - ŠRU „PLJOSKA“ Sl. Kobaš, ŠRU „Šaran“ 

Oriovac i ŠRU „Orljava“ Lužani.
     Realizacijom Programa javnih potreba u 
športu općine Oriovac nastoji se ostvariti ciljeve Članak 5.
promicanja športa. Organizacijom športskih 
aktivnosti nastoji se privući što veći broj djece i       Sredstva za ostvarenje ovog Programa 
mladeži u aktivnosti i rad klubova i udruga, što je osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2008. 
pretpostavka sprječavanja problematičnog ponašanja, godinu u ukupnom iznosu od  480.000,00  kuna.
te razvoj tjelesne i zdravstvene kulture mladih.       Od toga je na ime prijenosnih sredstava 

športskim klubovima i organizacijama izdvojeno 
400.000,00 kuna.
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      Raspodjelu ovih sredstava napravit će 51.
Poglavarstvo općine Oriovac na prijedlog Odbora za 
šport na temelju kriterija određenih u Odluci.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 
73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 

Članak 6. 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije", br. 13/01, 10/04 i 

     Općina podupire i sufinancira športske 4/06),Vijeće općine Oriovac na 17. sjednici održanoj 
manifestacije i natjecanja u športu koje se održavaju 12.12.2007. godine , donosi
na njenom području, a u organizaciji su športskih 
klubova, ustanova u športu i drugih ustanova i  PROGRAM 
organizacija.
     Općina Oriovac će podupirati radove školskih  socijalnih potreba na području općine Oriovac
klubova kao i športske udruge i aktivnosti invalidnih  za 2008. godinu
osoba.
     U Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 
80.000,00 kuna na ime izdataka u športu. 1. UVODNE NAPOMENE

Članak 1.
Članak 7.

Program rada iz područja socijalne skrbi 
općine Oriovac utemeljen je na Zakonu o socijalnoj 

     Ukupna sredstva osigurana Proračunom skrbi, te usmjeren na provođenje tog Zakona u smislu 
općine Oriovac za realizaciju ovog Programa načina obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne 
doznačivat će se neposredno na račune športskim skrbi, korisnika i prava korisnika socijalne skrbi. 
klubovima i udrugama, a izvješće o izvršenju Sukladno odredbama članka 10. Zakona o socijalnoj 
Programa podnijet će Poglavarstvo općine Oriovac skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom proračunu 
Općinskom vijeću općine Oriovac do kraja ožujka za potrebe socijalne skrbi  osiguravati sredstva kojima 
2009. godine. osiguravaju pomoć za podmirenje troškova 

stanovanja, kao i za ostvarenje prava utvrđenih 
propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih 

Članak 8. vrsta pomoći.

     Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI
posavske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 
2008. godine. Članak 2.

Klasa: 022-01/07-01/60 Programom socijalne zaštite za 2008. godinu, 
Urbroj: 2178/10-01-07-1 na ime čega je u Proračunu općine Oriovac izdvojeno 
Oriovac,  12.12.2007. 339.000,00 kuna utvrđuju se sljedeći oblici socijalne 

        Predsjednik  Vijeća skrbi:
            općine  Oriovac
       Jadranko  Mličević, v.r. 1. POMOĆ SAMCIMA I OBITELJIMA

Članak 3.

a) Podmirenje troškova stanovanja

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
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korisnika socijalne skrbi utvrđena su Zakonom o g) Ostali oblici pomoći
socijalnoj skrbi i Odlukom o pomoći za podmirenje 
troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi na Ovisno o potrebama i mogućnostima općine 
području općine Oriovac. Istom Odlukom utvrđeni su Oriovac pružat će se pomoć za zadovoljavanje 
uvjeti za ostvarivanje prava na ovu pomoć kao i oblici osnovnih životnih potreba vezanih za zdravstvenu 
ove pomoći. zaštitu (nabavka nužnih lijekova, pomoć u 

hospitalizaciji psihičkih bolesnika i dr.), pomoć u 
b) Jednokratna novčana pomoć traženju smještaja, te drugi oblici pomoći: pomoć u 

traženju zaposlenja socijalno ugroženim osobama, 
Jednokratne će se pomoći odobravati, u plaćanje mjesečne karte za djecu korisnike socijalne 

pravilu, jednom u tijeku godine, a visina će se skrbi, savjetovanja.
određivati ovisno o veličini potrebe i drugim 
okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u 
kojima živi podnositelj zahtjeva. 2. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA

 KOMUNALNE NAKNADE
c) Podmirenje pogrebnih troškova

Članak 4.
Financirat  će se u cijelosti najnužniji 

pogrebni troškovi za osobe  za koje te troškove nije Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od 
dužan snositi nadležni Centar za socijalnu skrb, ako plaćanja komunalne naknade oslobođene su i mogu 
umrli nije prije smrti osigurao sredstva za podmirenje biti oslobođene osobe koje ispunjavaju uvjete iz 
tih troškova (ušteđevina, osiguranje i dr.) te ako ne članka 10. , te Odluke.
postoje osobe koje bi morale i mogle snositi pogrebne 
troškove.

3. DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
d) Osiguravanje ogrijeva korisnicima prava 

na pomoć za uzdržavanje Članak 5.

Općina Oriovac prikuplja podatke od Centra Općina Oriovac će organizirano i u suradnji s 
za socijalnu skrb o korisnicima prava na pomoć za društvima Crvenog križa, te Općom bolnicom „Dr. J. 
uzdržavanje, na osnovu kojih izrađuje Rješenja o Benčević“ Sl. Brod raditi na povećavanju broja 
stjecanju prava na ogrijev. dragovoljnih darovatelja krvi na svom području.

Navedena sredstva osiguravaju se u 
Županijskom proračunu, nakon dostave popisa 
prebacuje se na račun općine Oriovac, odnosno 4. POMOĆ U RADU DRUŠTVA CRVENOG
korisnicima prava na ogrijev.  KRIŽA OPĆINE ORIOVAC

e) Sufinanciranje studenata Članak 6.

U Proračunu za 2008. godinu osigurana su Općina Oriovac pomagat će rad Društva na 
sredstva u iznosu od 39.000,00 kuna za sufinanciranje sljedeći način: pružat će oblike pomoći od davanja 
četiri strudenta s područja općine Oriovac. prostorija za djelovanje društva do davanja prostorija i 

pomoći u organizaciji akcija društva Crvenog križa.
f) Školska kuhinja

Općina Oriovac financirat će školsku kuhinju 
u 2008. godini za djecu slabijih imovinskih 
mogućnosti. 
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5. SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA 52.
 INVALIDA I HUMANITARNIH
 ORGANIZACIJA

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o 
Članak 7. komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 pročiš

ćeni tekst, 82/04 i Uredba -110/04), te članka 21. 
Transferima udrugama slijepih, invalida Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-

cerebralne i dječje paralize, te humanitarnim posavske županije" 13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće općine 
organizacijama, općina Oriovac će u skladu sa svojim Oriovac na 17. sjednici održanoj  12. 12. 2007. godine 
mogućnostima sufinancirati rad i aktivnosti ovih donosi
organizacija i udruga, u prvom redu na području svoje 
općine.  PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne 
ZAVRŠNE NAPOMENE infrastrukture u općini Oriovac za 2008. godinu

Članak 8.
I OPĆE ODREDBE

Pojedinačna prava iz ovog Programa 
osiguravat će se isključivo osobama koje imaju Članak 1.
prebivalište na području općine Oriovac.

    Ovim Programom određuje se izgradnja 
objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 

Članak 9. područje općine Oriovac za 2008. godinu

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je - javne površine
Poglavarstva općine Oriovac. - nerazvrstane ceste

Poglavarstvo općine Oriovac dužno je - javnu rasvjetu
Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o - izgradnju objekata
izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2009. - odvodnju i pročišćavanje voda
godine. - groblja

    Ovim Programom određuje se opis poslova s 
Članak 10. procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 

ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od za ostvarenje programa.

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja II GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA,
2008. godine.  PJEŠAČKIH STAZA I IGRALIŠTA

Klasa: 022-01/07-01/61 Članak 2.
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac,   12.12. 2007. - izgradnja dječjeg igrališta u Živikama  

150.000,00 kuna
        Predsjednik  Vijeća - i z g r a d n j a  n o g o s t u p a  u  M a l i n u                
            općine  Oriovac 200.000,00 kuna
       Jadranko  Mličević, v.r. - izgradnja platoa Hrvatski dom Oriovac  

200.000,00 kuna
- izgradnja pješačke staze Bečic-Ciglenik  

150.000,00 kuna
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- izgradnja staze na groblju u Lužanima (do  - Hrvatske vode  2.500,000,00 kuna
crkve)  80.000,00 kuna - Brodsko posavska županija 200.000,00 kuna

- Općina Oriovac- 300.000,00 kuna 
Potrebna sredstva u visini od 780.000,00 

kuna osigurati će se iz Proračuna općine Oriovac.   
VI  IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA Članak 6.

Članak 3. - izgradnja vodovodne mreže Orljavska  Sl. 
Kobaš

- izgradnja ceste (asfaltiranje) Malino- Slav. - izgradnja vodovodne mreže Josipa Kozarca  
Kobaš (do Kloštra) planirano 2.000,000,00 Oriovac
kuna

- asfaltiranje ulice ZNG-a Slav. Kobaš - Potrebna sredstva u visini 200.000,00 kuna 
150.000,00 kuna osigurat će se iz Proračuna općine Oriovac. 

- asfaltiranje ulice V. Nazora Oriovac  
400.000,00 kuna

VII IZGRADNJA KOMUNALNE
Potrebna sredstva u iznosu od 2.550,000,00  INFRASTRUKTURE ZA 

kuna osigurat će se iz Proračuna općine Oriovac i  PODUZETNIČKU ZONE „ČAPLJA“ 
državne potpore.  ORIOVAC

Članak 7.
IV GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Izgradnja komunalne infrastrukture za 
Članak 4. poduzetničku zonu Čaplja u iznosu od 2.200,000,00 

kuna osigurati će se iz državne potpore.
- izgradnja javne rasvjete Ciglenik- Bečic- 

180.000,00 kuna
- izgradnja javne rasvjete Živike  Pričac   VIII NABAVKA OPREME

80.000,00 kuna
- proširenje javne rasvjete u Oriovcu  Članak 8.

120.000,00 kuna
- izgradnja javne rasvjete  Lužani  20.000,00 - posuđe za dom Živike  20.000,00 kuna

kuna - posuđe za dom Slav. Kobaš  40.000,00 kuna
- kolica za groblje Oriovac  5.000,00 kuna

Potrebna sredstva u visini 400.000,00 kuna - kolica za groblje Radovanje  5.000,00 kuna
osigurat će se iz Proračuna općine Oriovac. - kuhinjski elementi općina Oriovac  5.000,00 

kuna
- grijanje dom Lužani  200.000,00 kuna

V OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I 
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Ukupna sredstva u visini od 275.000,00 kuna 

osigurat  će se iz Proračuna općine Oriovac.
Članak 5.

- izgradnja kanalizacije Članak 9.

Potrebana sredstva  u visini od 3.000,000,00      Poglavarstvo općine Oriovac dužno je 
kuna osigurat će Općinskom  vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće 
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o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2009. - održavanje javnih površina
godine. - održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja
- javna rasvjeta

Članak 10.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 

     Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana se:
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko - opis i opseg poslova održavnja s procjenom 
posavske županije". pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
Klasa.: 022-01/07-01/63 ostvarivanje programa s naznakom izvora 
Urbroj: 2178/10-01-07-1 financiranja.
Oriovac, 12.12.2007.

        Predsjednik  Vijeća Članak 2.
            općine  Oriovac
       Jadranko  Mličević, v.r. Sredstva za ostvarenje ovog Programa 

osigurat će se u Proračunu općine Oriovac za 2008. 
godinu u  ukupnom iznosu od  4.619,076,00 kuna.

Članak 3.
53.

U 2008. godini od održavanja komunalne 
infrstrukture iz članka 1. ove Odluke u općini Oriovac 

Na osnovu članka 28. stavak 1. Zakona o obuhvaća
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 pročiš
ćeni tekst 82/04 i Uredba -110/04), te članka 21. 1. Odvodnja atmosferskih voda
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće Pod odvodnjom atmosferskih voda 
općine Oriovac na 17. sjednici održanoj 12.12.2007. podrazumjeva se reguliranje odvodnje uz 
godine, donosi nerazvrstane ceste, kroz naseljena mjesta i 

pročišćavanje kanala.
 PROGRAM

2. Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi 
 održavanja komunalne infrastrukture za na čišćenje javnih površina
djelatnosti iz čl. 22. stavaka 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu 2.1.- redovno čišćenje javnih površina trgova, 
 u 2008. godini u općini  Oriovac pješačkih zona otvorenih odvodnih kanala, 

dječjih igrališta, vrtića, te javnih cesta koje 
prolaze kroz naselja.

Članak 1.
2.2. Redovno čišćenje zelenih površina

Ovim Programom određuje se održavanje  
komunalne infrastrukture u 2008. godini na području - u periodu travanj  rujan održavanje zelenih 
općine Oriovac za komunalne djelatnosti: površina odnosi se na:

- košenje parka i dječjeg vrtića u Oriovcu
- odvodnja atmosferskih voda - košenje zelenih površina (Čimen) Radovanje
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na - košenje parka i dječjeg igrališta u Lužanima

čišćenje javnih površina - košenje parka i Trg Sv. Marka u Sl. Kobašu
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- košenje okoliša crkve u Malinu i Cigleniku iznosu od  524.076,00 kuna, a finacirat će se iz 
- košenje spomen parka „Ivica Grivičić“ u sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.

Živikama
- košenje zelenih površina ispred napuštenih 

kuća 5. Javna rasvjeta
- košenje okoliša crkve u Pričcu
- košenje i održavanje RC „Čaplja“ u Oriovcu - izmjena pregorjelih žarulja na području i 

Period studeni  veljača poboljšanje ulične rasvjete na području 
- čišćenje snijega u parkovima na području općine Oriovac. Za isto predviđena su 

općine Oriovac sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a 
- čišćenje snijega prilaznih puteva na grobljima financirat će se iz sredstava komunalne 

na području  općine naknade i Proračuna općine.
- čišćenje nadvožnjaka Malino  Sl. Kobaš

Napomena: Komunalni pogon općine 6. Održavanje groblja
Oriovac raspolaže s dovoljno kosilica, trimera, rasipač 
za sol, traktorska ralica, stroj za skupljanje lišća te u - košenje groblja na području općine Oriovac 
2008. godini eventualno nabaviti dvije ručne kosilice. (6 groblja)

- postavljanje košarica za otpad
Sredstva za izvršenje radova u točkama 1. i 2.  - nabavka zelenila po potrebi

predviđaju se u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna, - nabavka klupi za groblja po planovima 
financirat će se iz sredstava komunalne naknade i Mjesnih odbora
sredstava Proračuna općine. 

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki 
predviđaju se u iznosu od 110.000,00 kuna, a 

3. Održavanje javnih površina financirat će se iz sredstava grobne naknade i 
sredstava od ukopa pokojnika.

- nabavka klupa za parkove po planovima 
Mjesnih odbora

- nabavka košarica za otpad po planovima Članak 4.
Mjesnih odbora

- sanacija deponija Sl. Kobaš, Malino 
Radovanje      Poglavarstvo općine Oriovac dužno je 

- nabavka zelenila za parkove po planovima Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o 
Mjesnih odbora izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2009. 

godine.
Sredstva za izvršenje ovih radova u ovoj točki 

predviđaju se u iznosu od 3.805,000,00 kuna, a 
financirat će se iz sredstava  državne potpore i Članak 5.
Proračuna općine.

     Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

4. Održavanje nerazvrstanih cesta posavske županije".

- nasipanje kamenom nerazvrstane ceste na Klasa: 022-01/07-01/64
području općine Oriovac, te nasipanje Urbroj : 2178/10-01-07-1
poljskih i brdskih puteva i popravak ceste Oriovac,   12.12.2007.
Malino-Sl.Kobaš.         Predsjednik  Vijeća

            općine  Oriovac
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u        Jadranko  Mličević, v.r.
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54. B) MATERIJALNI IZDACI
- električna energija, voda telefon 
s Internetom                                 =3.500,00 kn

Na temelju članka 6. stavak 2. Odluke o - poštarina, usluge 
osnivanju javne ustanove pod nazivom „Narodna banke =2.000,00 kn
knjižnica i čitaonica Oriovac“ ("Službeni vjesnik  UKUPNO                  5.500,00 kn
Brodsko-posavske županije" br. 20/06) i članka 19. C) RASHODI ZA ODRŽAVANJE
Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac - uredski materijal i materijal za čišćenje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije i održavanje i ostale potrebe 
br.13/07), ravnatelj knjižnice podnosi održavanja       =2.000,00 kn

 UKUPNO                   2.000,00 kn
 FINANCIJSKI PLAN 

Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac D) RASHODI ZA NABAVU KNJIGA
za 2008. godinu - kupnja knjiga iz proračunskih 

(zaposlen jedan djelatnik, voditelj knjižnice) sredstava  =50.000,00 kn
- kupnja knjiga sredstvima 

Ministarsva kulture RH =50.000,00 kn
 UKUPNO               100.000,00 kn

I

PRIHODI: RASHODI   A + B + C + D
 UKUPNO               174.932,00 kn

- SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
OPĆINE ORIOVAC     = 121.432,00 kn
 - VLASTITA SREDSTVA =3.500,00 kn II
- SREDSTVA MINISTARSTVA K
ULTURERH                 =50.000,00 kn        Ovaj Financijski plan stupa na snagu osmog 

dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku 
 UKUPNO             174.932,00 kn Brodsko-posavske županije", a primjenjuje se od 1. 1. 

2008. godine.

RASHODI: Klasa:022-01/07-01/56
Urbroj: 2178/10-01-07-1

A) IZDACI ZA ZAPOSLENOG DJELATNIKA Oriovac, 12.12.2007.
- bruto plaća  =51.992,00 kn                Ravnatelj
- prijevoz na posao  =10.440,00 kn Ivana  Tomić,. v.r.
- nagrada (regres, božićnica) =2.500,00 kn
- putni troškovi za sudjelovanje

 na Interliberu, odlazak
na seminare stručnog usavršavanja

 =2.500,00 kn
 UKUPNO                 67.432,00 kn
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55. III

REVIZIJA I OTPIS PREMA PRAVILNIKU O 
Na temelju članka 6. stavak 2. Odluke o REVIZIJI I OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE

osnivanju javne ustanove po nazivom „Narodna 
knjižnica i čitaonica Oriovac“ ("Službeni vjesnik Kako bi se utvrdilo stvarno stanje i vrijednost 
Brodsko-posavske županije" br. 20/06) i članka 19. fonda Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac tijekom 
Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac 2008. godine planira se napraviti revizija i otpis 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. knjižničnog fonda, i to
13/07), ravnatelj knjižnice podnosi - izdvojiti dotrajale knjige koje se još mogu 

koristiti
PROGRAM  RADA  - izdvojiti knjige koje trebaju ponovnu 

tehničku obradu
Narodne knjižnice i - izdvojiti dotrajale  (jače oštećene) knjige

čitaonice Oriovac za 2008. godinu - izdvojiti knjige zastarjele po sadržaju
- popisati nevraćene i nestale knjige

I Za vrijeme provođenja revizije i otpisa 
potrebno je zatvoriti knjižnicu za korisnike, o čemu će 

KNJIŽNIČNA DJELATNOST korisnici i osnivač biti pravovremeno obaviješteni.
INFORMATIVNO POSUDBENA

Program knjižnice obuhvaća knjižničnu 
djelatnost: IV
- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe
- i z rada  b i l t ena ,  ka ta loga  i  d rug ih  EDUKACIJA

informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza Sudjelovanje knjižničarke na stručnim 

podataka skupovima, radionicama, tečajevima i dr. 
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične organiziranim od strane gradske knjižnice Slav. Brod  

građe i informacija korisnicima prema Matična knjižnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 
njihovim potrebama i zahtjevima Društvo knjižničara Slav. Brod, Hrvatsko 

- osiguranje korištenje i posudbe knjižnične knjižničarsko društvo i drugih ustanova i knjižnica.
građe 

- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i 
korištenju knjižnične građe V

- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.
KULTURNA DJELATNOST

II Knjižnica u svom programu za 2008. godinu 
planira:

NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE
- prigodna obilježavanja tijekom godine 

Narodna knjižnica i čitaonica Oriovac za (godišnjice rođenja-smrti osoba značajnih za 
nabavku knjiga ima dva usmjerenja. općinu Oriovac)

Prvi dio se odnosi na nabavu knjiga koje su na - organizirati književne večeri
popisu lektire za učenike osnovnih i srednjih škola. - razne prigodne izložbe

Drugi dio se odnosi na nabavu beletristike „Mjesec hrvatske knjige 2008“ (15.10-
(novija izdanja), zavičajne zbirke i stručne literature. 15.11.) Knjižnica planira obilježiti sljedećim 

programom:
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- organizirani posjet učenika osnovnih škola VII
Knjižnici 

- upoznavanje učenika prvih razreda s      Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
Knjižnicom dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

- besplatno učlanjenje za učenike prvih razreda posavske županije", a primjenjuje se od 1. 1. 2008. 
(prvi tjedan) godine.

- izbor najčitatelja knjižnice
- književni susret za djecu Klasa: 022-01/07-01/62
- izložba novih knjiga Urbroj:2178/10-01-07-1

Oriovac, 12.12.2007. 

VI                Ravnatelj
Ivana  Tomić,. v.r.

OSTALI POSLOVI

Pisanje izvješća i priprema anketa, tabela, 
statistike i drugih podataka za potrebe Matične službe, 
Brodsko posavske županije, osnivača i dr.

Suradnja s Ministarstvom kulture, Brodsko-
posavskom županijom, osnivačem, Matičnom 
knjižnicom, Osnovnim školama i drugim kulturnim 
ustanovama u općini.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  26Strana:  2342



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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