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7. Članak 2.

I. izmjene i dopune Proračuna općine 

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu Bukovlje za 2010. godinu stupaju na snagu danom 

(»Narodne novine« broj 87/08) i članka 25. Statuta donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku 

općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko- Brodsko-posavske županije''.

posavske županije"  broj 11/01, 04/06, 05/07 i 11/09) 

Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 9. OPĆINSKO VIJEĆE 

sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine, donijelo OPĆINE BUKOVLJE

je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Klasa: 400-01/10-01/35

OPĆINE BUKOVLJE ZA 2010. GODINU Urbroj: 2178/25-02-10-1

Bukovlje, 23. prosinca 2010.

Članak 1.

Predsjednik Vijeća

U Proračunu općine Bukovlje za 2010. Miroslav  Brblić, v.r.

godinu (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije« broj 20/08 i 11/10) članak 1. mijenja se i 

glasi:

»Tablica se nalazi na kraju dokumenta«

OPĆINA  BUKOVLJE
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8. koristiti za neplanirane ili nedovoljno planirane 
izdatke, za izvršenje sudskih odluka i odluka ostalih 
nadležnih organa (presuda, rješenje, naloga i sl.). 

Temeljem članka 14.  i članka 39. Zakona o 
O korištenju tekuće zalihe Proračuna proračunu (“Narodne novine” br. 87/08.), Općinsko 

odlučuje općinski načelnik.vijeće općine Bukovlje na  sjednici održanoj 23. 
prosinca 2010. godine donijelo je

Članak 5.
O D L U K U

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je 
 O IZVRŠENJU PRORAČUNA općine 

odgovoran općinski načelnik koje u postupku 
BUKOVLJE 

izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte.
ZA 2011. GODINU

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u 
cijelosti je općinski načelnik koji može odobriti 

Članak 1.
preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, s 
time da promjena pojedine stavke ne može biti veća od 

Proračun općine Bukovlje (u daljnjem tekstu 
5%. 

Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda. koji prema 
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i drugim propisima i 

Članak 6.
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.

Proračunska sredstva koriste se prema 
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u 

namjeni iskazanoj u  Posebnom dijelu Proračuna po 
Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima 

pojedinim pozicijama.
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 2.
Članak 7.

Proračunska sredstva koriste se za namjene 
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti 

koje su određene Proračunom, i to u visini utvrđenoj u 
planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka 

Posebnom dijelu, odnosno prema dospjelim 
Proračuna predložit će se Općinskom vijeću općine 

obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima, 
Bukovlje donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.  
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u 
planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom 

Članak 8.
godine, smanjit će se raspodjela sredstava po 
korisnicima.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2011. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj 
Članak 3.

godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2011. 
godinu.

Sredstva koja su u Proračunu osigurana za 
Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza 

potporu udruga s područja općine Bukovlje 
u 2011. godini rashodi su Proračuna za 2010. godinu, 

raspoređivat će se u skladu s programima javnih 
neovisno o plaćanju.

potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, sportu,  akciji 
O namjeni viška prihoda iz prethodne godine 

''Gradovi i općine-prijatelji djece'', odnosno Planom 
odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja 

rasporeda sredstava za političke stranke.
Godišnjeg obračuna Proračuna za 2010. godinu.

Članak 4.
Članak 9.

Sredstava planirana pozicijom: Nepredviđeni 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

rashodi do visine proračunske pričuve mogu se 
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. 
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godine i bit će objavljena u “Službenom vjesniku Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-
Brodsko-posavske županije”. posavske županije"  broj 11/01, 04/06, 05/07 i 11/09) 

Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 9.sjednici 
održanoj 23. prosinca 2010. godine, donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

ODLUKU

Klasa: 400-01/10-01/37
O PRORAČUNU OPĆINE BUKOVLJE

Urbroj: 2178/25-02-10-1
ZA 2011. GODINUBukovlje, 23 prosinca 2010.

Predsjednik Vijeća
I. OPĆI DIO PRORAČUNAMiroslav  Brblić, v.r.

Članak 1.

Proračun općine Bukovlje za 2011. godinu 
9. sastoji se od Račun prihoda i rashoda, Račun 

zaduživanja/financiranja te Raspoloživih sredstava iz 
prethodnih godina kako slijedi:

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o 
proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 25. 
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Clanak  2. Klasa: 400-01/10-01/36
Urbroj: 2178/25-02-10-1

Ovaj Proračun stupa na snagu danom Bukovlje, 23. prosinca 2010.
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. 
godine i bit će objavljen u “Službenom vjesniku Predsjednik
Brodsko-posavske županije”. Općinskog vijeća

Miroslav  Brblić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE
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62.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03), Općinsko vijeće 
općine Garčin na svojoj 10. sjednici održanoj 16. prosinca 2010.g. donijelo je 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OPĆINE GARČIN ZA 2010.G.

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu općine Garčin za 2010.g. mijenja se i glasi: Proračun općine Garčin za 2010.g.

Članak 2.

Opći dio prihoda i primitaka koji sadrži prihode i primitke po izvorima i vrstama prihoda te rashode i 
izdatke po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se i glase kako slijedi:

OPĆINA  GARČIN
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Članak 4. visinama koje su određene Proračunom u posebnom 

dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se 

Ova Odluka stupa na snagu danom izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, 

donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2010.g. i odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s 

bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko - ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim 

posavske županije" mogućnostima Proračuna.

OPĆINSKO VIJEĆE Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, 

OPĆINE GARČIN donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od 

imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od 

Klasa: 021-05/10-01/96 zaduživanja.

Ur.broj: 2178/06-10-01-1

Garčin, 16. prosinca 2010.g.

Članak 3.

POTPREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA Sredstva planirana na poziciji Proračuna: 

Suzana Šimić, v.r. Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, 

koriste se za nepredviđene namjene za koje u 

proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za 

namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih 

nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim 

pozicijama.

63. O koriš tenju sredstava cjelokupne 

proračunske pričuve odlučuje  općinski načelnik, o 

čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o 

proračunu(«N. N. br. 87/08), Općinsko vijeće općine 

Garčin je na svojoj 10.  sjednici, održanoj 16. prosinca Članak 4.

2010.godine donijelo je

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u 

ODLUKU cijelosti je načelnik općine.

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE 

GARČIN  ZA 2011.GODINU Članak 5.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje 

Članak 1. Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik  općine. U 

slučaju potrebe općinski načelnik  može u okviru 

Proračun općine Garčin (u daljnjem tekstu: utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije izvršiti 

Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do 

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se 

(regionalne) samouprave i drugim propisima i umanjuje.

odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.

Članak 6.

Članak 2.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 

Proračunska sredstva se koriste za namjene i u otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija 
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pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda 64.

Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj 

godini,  a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn, 

ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i Na temelju članka 39. stavak 1.i 2. Zakona o 

provedeno u skladu sa zakonskim propisima. proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), i članka 32. 

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko – 

ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 kn, tada posavske županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće općine 

odluku o istom donosi Predstavničko tijelo, odnosno Garčin na svojoj 10. sjednici održanoj 16. prosinca 

Općinsko vijeće. 2010.g. donijelo je 

Općinski načelnik upravlja novčanim 

sredstvima na računu Proračuna općine. P R O R A Č U N 

OPĆINE GARČIN ZA 2011.G.

Članak 7.

I OPĆI DIO
Ako se tijekom fiskalne godine zbog 

izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje Članak 1.
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, 

Proračun se mora uravnotežiti po postupku za Proračun općine Garčin za 2011.g. glasi
donošenje Proračuna.

A. Račun prihoda  i  rashoda

Članak 8. Prihodi  poslovanja 11.295.000,00

Prihodi  od  prodaje
Ova Odluka stupa na snagu danom nefinancijske  imovine   1.350.000,00

donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2011.g., i 

bit će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko- Rashodi  poslovanja   4.520.000,00
posavske županije». Rashodi  za

nefinancijsku  imovinu   8.125.000,00
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE GARČIN Razlika - Višak/Manjak 0

Klasa: 021-01/10-01/108

Ur.broj: 2178/06-10-01-1 B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih
U Garčinu, 16. prosinca 2010.g. godina (Višak prihoda  i  rezerviranja)

POTPREDSJEDNICA Raspoloživa  sredstva  iz
OPĆINSKOG VIJEĆA prethodnih  godina 0

Suzana Šimić, v.r.
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C. Račun  zaduživanja/Financiranja Članak  2.

Primici  od Opći  dio  prihoda  i  primitaka  sadrži  

financijske  imovine 0 prihode  po  izvorima  i  vrstama  prihoda,  te  rashode  

i  izdatke  po  ekonomskoj  klasifikaciji  kako  slijedi:

Izdaci  za  financijsku

imovinu  i  otplate  zajmova 0

Neto  zaduživanje/Financiranje 0

Višak/Manjak+Raspoloživa

sredstva  iz  prethodnih  godina/Neto

zaduživanje/Financiranje 0
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Članak 4. - groblja i krematorije,

- javnu rasvjetu.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011.g. i 

bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko - II. Građenje objekata i uređaja komunalne 

posavske županije" infrastrukture i nabava opreme za:

- opskrbu pitkom vodom,

OPĆINSKO VIJEĆE - odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-01/10-01/101 III. Građenja objekata i uređaja komunalne 

Ur.broj: 2178/06-10-01-1 infrastrukture i nabava opreme za:

Garčin, 16 prosinca 2010.g - prijevoz putnika,

- održavanje čistoće,

POTPREDSJEDNICA - odlaganje komunalnog otpada,

OPĆINSKOG VIJEĆA - tržnice na malo.

Suzana Šimić, v.r.

Izmjenom i dopunom Programa iz stavka I. ovog 

članka određuje se opis poslova s procjenom troškova 

za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te iskaz 

financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje 

Programa s naznakom izvora financiranja

65.

Članak 2.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. U 2010. godini gradnja objekata i uređaja 

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04. - Uredba) i komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Izmjene i 

članka 32. Statuta općine Garčin (“Službeni vjesnik dopune Programa obuhvaća sljedeće:

Brodsko-posavske županije” broj 09/09.), Općinsko 

vijeće općine Garčin na svojoj  10. sjednici održanoj 1. Nerazvrstane ceste 

16. prosinca 2010. godine donosi

Cesta u Poslovnoj zoni Zadubravlje 

IZMJENU I DOPUNU  P R O G R A M A - planirana financijska sredstva: 

gradnje objekata i uređaja komunalne 450.000,00 kn

infrastrukture u općini Garčin za 2010. godinu Financiranje:

- 300.000,00 kn iz Državnog proračuna – 

MRRŠVG

Članak 1. -   150.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin  

Ovom izmjenom i dopunom Programa se određuje 

izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2. Javna rasvjeta

na području općine Garčin za 2010. godinu za:

Izrada projekata javne rasvjete u Trnjanima i 

I. Građenje objekata i uređaja komunalne Sapcima 

infrastrukture za: - planirana financijska sredstva: 81.000,00 kn

- javne površine, Financiranje: 

- nerazvrstane ceste, - 81.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin
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 3. Groblja 66.

Mrtvačnica u Zadubravlju

- planirana financijska sredstva: 25.000,00 kn Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 

Financiranje: (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 

- 25.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin 09/09.), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 10. 

sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine, donosi

4. Prijevoz putnika IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A

kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja

Postavljanje nadstrešnica na autobusnim na nefinancijskoj imovini na području 

ugibalištima općine Garčin za 2010. godinu

- planirana financijska sredstva: 75.000,00 kn

Financiranje: Članak 1.

-  75.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin  

 Ovom izmjenom i dopunom Programa određuju se 

kapitalni objekti na području općine Garčin koji će se 

Članak 3. graditi i objekti na kojima će se vršiti dodatna 

ulaganja, te opis poslova s procjenom troškova.

Ova izmjena i dopuna Programa stupa na 

snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Članak 2.

“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Na području općine Garčin planirana su 

OPĆINA GARČIN kapitalna ulaganja u 2010. godini na sljedećim 

OPĆINSKO VIJEĆE objektima:

Klasa: 021-01/10-01/97 1. Društveni dom u Bickom Selu

Ur. broj: 2178/06-01-10-01 Opis poslova: unutarnji radovi

Garčin, 16. prosinca 2010. Ukupno predviđena financijska sredstva:  

 328.000,00 kn

Potpredsjednica 

Općinskog vijeća 2. Dogradnja OŠ “Vjekoslav Klaić” u Garčinu

Suzana Šimić, v.r. Opis poslova: gradnja objekta prema 

projektu.

Ukupno predviđena financijska sredstva:   

28.500,00 kn

3. Gradnja spomenika braniteljima u Vrhovini

Opis poslova: izgradnja prema projektu

Ukupno predviđena financijska sredstva:   

48.500,00 kn

4. Poslovna zona Zadubravlje

Opis  pos lova :  nas tavak  izgradnje  

infrastrukture

Ukupno predviđena sredstva:    67.000,00 kn
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5. Skladište Haljac 67.

Opis poslova: nabava nekretnine

Ukupno predviđena sredstva: 230.000,00 kn

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 

Članak 3. 26/03 – proč. tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba) i članka 

32. Statuta općine Garčin (“Službeni vjesnik 

Na području općine Garčin planirana su Brodsko-posavske županije” broj 09/09), Općinsko 

dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini vijeće općine Garčin, na svojoj 10. sjednici održanoj 

u 2010. godini: 16. prosinca 2010. godine donijelo je

1. Dom Garčin IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

Opis poslova: unutrašnje uređenje održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

Ukupno predviđena sredstva: 33.000,00 kn

2. Dom Klokočevik Članak 1.

Opis poslova: unutrašnje uređenje

Ukupno predviđena sredstva:  288.000,00 kn Ovom izmjenom i dopunom Programa 

određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 

3. Dom Trnjani 2010. godini na području općine Garčin za komunalne 

Opis poslova: rekonstrukcija doma djelatnosti:

Ukupno predviđena sredstva: 55.500,00 kn

1. odvodnja atmosferskih voda,

4. Dom Sapci 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

Opis poslova: uređenje doma čišćenje javnih površina,

Ukupno predviđena sredstva:  100.000,00 kn 3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Dom Vrhovina 5. održavanje groblja,

Opis poslova: uređenje doma 6. javna rasvjeta.

Ukupno predviđena sredstva: 10.000,00 kn

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

Članak 4. pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

Ovaj Program stupa na snagu danom ostvarenje Programa, s naznakom izvora financiranja.

donošenja, a bit će objavljen u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”.  

Članak 2.

  OPĆINA GARČIN

  OPĆINSKO VIJEĆE U 2010. godini održavanje komunalne 

infrastrukture iz članka 1. ove Izmjene I dopune 

Klasa: 021-01/10-01/98 Programa u općini Garčin obuhvaća:

Ur. broj: 2178/06-01-10-01

Garčin, 16. prosinca 2010. 1. Odvodnju atmosferskih voda

- čišćenje cestovnih kanala u dužini od 200 

Potpredsjednica metara

Općinskog vijeća - zacjevljivanje kanala

Suzana Šimić, v.r. Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 
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iznosu od 50.000 kn, a  financirat će se iz sredstava OPĆINSKO VIJEĆE

komunalne naknade. OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-01/10-01/99 

2. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje Urbroj: 2178/06-01-10-01

javnih i zelenih površina Garčin, 16. prosinca 2010.

- redovito košenje trave i čišćenje parkova i 

površina ispred objekata u vlasništvu općine i Potpredsjednica 

površina ispred napuštenih kuća u svim mjesnim Općinskog vijeća

odborima. Suzana Šimić, v.r.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

iznosu od 66.000 kn, a  financirat će se ih sredstava 

komunalne naknade u iznosu od 10.000,00 kn a 

56.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin.

68.

3.  Održavanje nerazvrstanih cesta

- nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom 

- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom Na temelju stavka 4. članka 32. Statuta općine 

periodu Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine Garčin 

iznosu od 220.000 kn, a financirat će se iz Proračuna na svojoj 10. sjednici odrżanoj 16. prosinca 2010. 

općine Garčin. godine donosi 

 IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA

4. Održavanje groblja javnih potreba i potrebitih sredstava u

 - redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih područjima kulture, športa te socijalne skrbi za koja

groblja se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Garčin za 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u 2010. godinu

ovoj točki predviđaju se u iznosu od 90.000 kn, a 

financirat će se iz Proračuna općine Garčin.

1. Program javnih potreba u kulturi

5.  Javna rasvjeta

- troškovi zamjene rasvjetnih tijela, Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi 

- troškovi postavljanja novih rasvjetnih tijela određeno je financiranje kulture i kulturnih 

- troškovi potrošnje električne energije za djelatnosti. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva 

javnu rasvjetu. osiguravaju u Proračunu općine su kulturne 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa 

ovoj točki predviđaju se u iznosu od 360.000 kn, a za općinu, a proizlaze iz sljedećih kriterija:

financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

- financiranje matičnih ustanova kulture u 

općini,

Članak 3. - djelatnosti udruga u kulturi te poticanje 

umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na 

Ovaj Program stupa na snagu danom općinskoj razini,

donošenja, a bit će objavljen u “Službenom vjesniku - manifestacije u kulturi koje pridonose 

Brodsko-posavske županije”. promicanju i razvitku kulturnog života,

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i 
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njegove tradicije, športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, 

- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti te prema rangu natjecanja u ligama.

u svrhu razvijanja međunarodne suradnje. Na području općine Garčin djeluje 7 nogometnih 

udruga i po jedna šahovska, ribička i rukometna 

Financiranje javnih potreba u kulturi općine udruga, a predviđena su financijska sredstva za 2010. 

Garčin proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na godinu u iznosu od 225.000,00 kn.

sljedećim pretpostavkama:

1. utvrđene javne potrebe prema prioritetima 3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

financiranja: udruge u kulturi

2. elementi financiranja: materijalni i U Proračunu općine Garčin osigurana su sredstva za 

programski troškovi. pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja. Dijelit 

će se jednokratne pomoći u novcu ili podmirenjem 

Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva računa za električnu energiju, troškove stanovanja, 

za ostvarivanje programa koji će se financirati iz komunalne naknade, vodne naknade, ogrjeva i slično. 

Proračuna općine Garčin – nastupi KUD-ova i Jednokratne pomoći će se odobravati na temelju 

pjevačkih skupina, koncerti, putovanja i ostalo. pismenog zahtjeva u pravilu tijekom godine, a visina 

Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje će se određivati ovisno o uvjetima i okolnostima u 

pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s kojima živi podnositelj zahtjeva. Općina stipendira 38 

dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i studenata i preuzela je financiranje 35% đačkih 

inozemstvu. mjesečnih karata. Isplaćena je jednokratna pomoć za 

Na području općine Garčin djeluje 6 registriranih novorođenu djecu. 

KUD-ova i 3 pjevačke skupine, a predviđena su U 2010. godini u Proračunu općine Garčin predviđena 

financijska sredstva za 2010. godinu u iznosu od su financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn kao 

130.000,00 kn. naknade građanima i kućanstvima, 75.000,00 kn za 

novorođenu djecu, 184.500 kn za stipendije 

2. Program javnih potreba u športu studentima, 165.000,00 kn za pomoć umirovljenicima 

te 315.000,00 kn kao naknade građanima i 

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje kućanstvima u naravi u što ulazi i prijevoz djece.

javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje 

potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu Ova izmjena i dopuna Programa stupa na snagu 

općine. danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom 

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti vjesniku Brodsko-posavske županije“.

udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i  

Zakonu o udrugama. Općina je obvezna pomagati rad OPĆINSKO VIJEĆE

športskih udruga vodeći računa o: OPĆINE GARČIN

- stvaranju uvjeta za rad športskih udruga, Klasa: 021-01/10-01/100 

poticanje gradnje novih športskih objekata i Urbroj: 2178/06-01-10-2

dvorana u cilju unapređenja športa na Garčin, 16. prosinca 2010.

području općine,

- tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i Potpredsjednica 

mladeži, Općinskog vijeća:

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti Suzana Šimić, v.r.

građana.

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji 

proračunskih sredstava. Sredstva javnih potreba u 
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69. Članak 2.

U 2011. godini gradnja objekata i uređaja 

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. obuhvaća sljedeće:

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04. - Uredba) i 

članaka 32. Statuta općine Garčin (“Službeni vjesnik 1. Nerazvrstane ceste 

Brodsko-posavske županije” broj 09/09.), Općinsko 

vijeće općine Garčin na svojoj 10. sjednici održanoj Modernizacija Farkaševe ulice u Zadubravlju 

16. prosinca 2010. godine donosi - planirana financijska sredstva: 

500.000,00 kn

P R O G R A M Financiranje:

gradnje objekata i uređaja komunalne - 500.000,00 kn iz Državnog proračuna – 

infrastrukture u općini Garčin za 2011. godinu MRRŠVG

Modernizacija Ulice Poljica u Selni 

Članak 1. - planirana financijska sredstva: 

500.000,00 kn

Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i Financiranje:

uređaja komunalne infrastrukture na području općine - 500.000,00 kn iz Državnog proračuna – 

Garčin za 2011. godinu za: MRRŠVG

I. Građenje objekata i uređaja komunalne Modernizacija ceste prema groblju u Klokočeviku 

infrastrukture za: - planirana financijska sredstva: 

- javne površine, 100.000,00 kn

- nerazvrstane ceste, Financiranje:

- groblja i krematorije, - 100.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin

- javnu rasvjetu.

Izgradnja nogostupa u Trnjanima 

II. Građenje objekata i uređaja komunalne - planirana financijska sredstva: 80.000,00 kn

infrastrukture i nabava opreme za: Financiranje:

- opskrbu pitkom vodom, - 80.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Izgradnja pristupne ceste kod društvenog doma 

III. Građenja objekata i uređaja komunalne Selna 

infrastrukture i nabava opreme za: - planirana financijska sredstva: 

- prijevoz putnika, 100.000,00 kn

- održavanje čistoće, Financiranje:

- odlaganje komunalnog otpada, - 100.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin

- tržnice na malo.

Izgradnja pješačkog mosta preko lateralnog kanala u 

Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis Garčinu 

poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih - planirana financijska sredstva: 

objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava 700.000,00 kn

potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom Financiranje:

izvora financiranja - 700.000,00 kn iz Državnog proračuna - 

MRRŠVG
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2. Javna rasvjeta Postavljanje nadstrešnica na autobusnim 

ugibalištima

Izrada projekta javne rasvjete i gradnja javne - planirana financijska sredstva: 

rasvjete u Trnjanima i Sapcima 200.000,00 kn

- planirana financijska sredstva: Financiranje:

1.000.000,00 kn -  100.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin

Financiranje: -  100.000,00 kn iz Državnog proračuna

- 1.000.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin

3.  Opskrba pitkom vodom Članak 3.

Nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže Ovaj Program stupa na snagu danom 

- planirana financijska sredstva:  800.000,00 kn donošenja, primjenjuje se 1. siječnja 2011. godine, a 

Financiranje: bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-

- 800.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin posavske županije”.

 

4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava i 

pročistača Klasa: 021-01/10-01/102 

- planirana financijska sredstva: 2.000.000,00 kn Ur. broj: 2178/06-01-10-01

Financiranje: Garčin, 16. prosinca 2010.

- 400.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin

- 1.600.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih Potpredsjednica 

voda Općinskog vijeća

Suzana Šimić, v.r.

5. Groblja

Mrtvačnica u Trnjanima – početak izgradnje

- planirana financijska sredstva: 300.000,00 kn

Financiranje:

- 300.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin 70.

6. Prijevoz putnika

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 

Izgradnja jednog para autobusnih ugibališta u (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 

Bickom Selu 09/09.), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 10. 

- planirana financijska sredstva: 80.000,00 kn sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine, donosi

Financiranje:

-  80.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin P R O G R A M

kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja

Izgradnja jednog para autobusnih ugibališta u na nefinancijskoj imovini na području 

Sapcima općine Garčin za 2011. godinu

- planirana financijska sredstva: 80.000,00 kn

Financiranje:

-  80.000,00 kn iz Proračuna općine Garčin Članak 1.

 

Ovim Programom određuju se kapitalni objekti na 
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području općine Garčin koji će se graditi i objekti na 3. Dom Trnjani

kojima će se vršiti dodatna ulaganja, te opis poslova s Opis poslova: rekonstrukcija doma

procjenom troškova. Ukupno predviđena sredstva: 100.000,00 kn

4. Sportski dom Zadubravlje 

Članak 2. Opis poslova: uređenje doma

Ukupno predviđena sredstva:   20.000,00 kn

Na području općine Garčin planirana su 

kapitalna ulaganja u 2011. godini na sljedećim 5. Dom Sapci 

objektima: Opis poslova: uređenje doma

Ukupno predviđena sredstva:   80.000,00 kn

1. Dječji vrtić u Garčinu

Opis poslova: izrada projektne dokumentacije.      6. Sportski dom Klokočevik 

Ukupno predivđena financijska sredstva:  Opis poslova: uređenje doma

100.000,00 kn Ukupno predviđena sredstva:  20.000,00 kn

 

2. Dogradnja OŠ “Vjekoslav Klaić” u Garčinu

Opis poslova: gradnja objekta prema Članak 4.

projektu.

Ukupno predviđena financijska sredstva:   Ovaj Program stupa na snagu danom 

50.000,00 kn donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine, 

a bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-

3. Gradnja spomenika braniteljima posavske županije”.

Opis poslova: izgradnja prema projektu   

Ukupno predviđena financijska sredstva:    OPĆINA GARČIN

50.000,00 kn OPĆINSKO VIJEĆE

4. Poslovna zona Zadubravlje Klasa: 021-01/10-01/103

Opis  pos lova :  nas tavak  izgradnje  Ur. broj: 2178/06-01-10-01

infrastrukture Garčin, 16. prosinca 2010.

Ukupno predviđena sredstva: 500.000,00 kn

Potpredsjednica 

Općinskog vijeća 

Članak 3. Suzana Šimić, v.r.

Na području općine Garčin planirana su 

dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini 

u 2011. godini:

1. Dom Garčin

Opis poslova: izgradnja toaleta i aneksa

Ukupno predviđena sredstva: 200.000,00 kn

2. Dom Klokočevik

Opis poslova: izgradnja sanitarnog čvora

Ukupno predviđena sredstva:   80.000,00 kn

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  27Strana:  2976



71. Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

iznosu od 40.000 kn, a  financirat će se iz sredstava 

komunalne naknade.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 

26/03 – proč. tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba) i članka 2. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje  

32. Statuta općine Garčin (“Službeni vjesnik javnih i zelenih površina

Brodsko-posavske županije” broj 09/09), Općinsko - redovito košenje trave i čišćenje parkova i 

vijeće općine Garčin, na svojoj 10. sjednici održanoj površina ispred objekata u vlasništvu općine i 

16. prosinca 2010. godine donijelo je površina ispred napuštenih kuća u svim mjesnim 

odborima.

PROGRAM Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

iznosu od 70.000 kn, a  financirat će se ih sredstava 

održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini Proračuna općine Garčin.

Članak 1. 3.  Održavanje nerazvrstanih cesta

- nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom 

Ovim Programom određuje se održavanje - održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom 

komunalne infrastrukture u 2011. godini na području periodu

općine Garčin za komunalne djelatnosti: Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

iznosu od 300.000 kn, a financirat će se iz Proračuna 

1. odvodnja atmosferskih voda, općine Garčin.

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina,

3. održavanje javnih površina, 4. Održavanje groblja

4. održavanje nerazvrstanih cesta,  - redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih 

5. održavanje groblja, groblja

6. javna rasvjeta. Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

ovoj točki predviđaju se u iznosu od 80.000 kn, a 

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje financirat će se iz sredstava Proračuna općine Garčin.

se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

pojedinih troškova po djelatnostima, 5.  Javna rasvjeta

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za - troškovi zamjene rasvjetnih tijela,

ostvarenje Programa, s naznakom izvora financiranja. - troškovi postavljanja novih rasvjetnih tijela

- troškovi potrošnje električne energije za 

javnu rasvjetu.

Članak 2. Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

ovoj točki predviđaju se u iznosu od 360.000 kn, a 

U 2011. godini održavanje komunalne financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

Garčin obuhvaća:

Članak 3.

1. Odvodnju atmosferskih voda

- čišćenje cestovnih kanala u dužini od 200 Ovaj Program stupa na snagu danom 

metara. donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine, 

- zacjevljivanje kanala a bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-
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posavske županije”. promicanju i razvitku kulturnog života,

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i 

OPĆINSKO VIJEĆE njegove tradicije,

OPĆINE GARČIN - promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti 

u svrhu razvijanja međunarodne suradnje.

Klasa: 021-01/10-01/104

Urbroj: 2178/06-01-10-01 Financiranje javnih potreba u kulturi općine Garčin 

Garčin, 16. prosinca 2010. proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na sljedećim 

pretpostavkama:

Potpredsjednica 

Općinskog vijeća 1. utvrđene javne potrebe prema prioritetima 

Suzana Šimić, v.r. financiranja: udruge u kulturi

2. elementi financiranja: materijalni i 

programski troškovi.

Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva 

za ostvarivanje Programa koji će se financirati iz 

72. Proračuna općine Garčin – nastupi KUD-ova i 

pjevačkih skupina, koncerti, putovanja i ostalo. 

Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje 

Na temelju stavka 4. članka 32. Statuta pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s 

općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i 

županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine Garčin inozemstvu. 

na svojoj 10. sjednici održanoj 16. prosinca 2010. Na području općine Garčin djeluje 6 registriranih 

godine donosi KUD-ova i 3 pjevačke skupine, a predviđena su 

financijska sredstva za 2011. godinu u iznosu od 

PROGRAM 130.000,00 kn.

javnih potreba i potrebitih sredstava u

područjima kulture, športa, te socijalne skrbi za koja 2. Program javnih potreba u športu

se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Garčin za 

2011. godinu Zakonom o športu propisano je utvrđivanje 

javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje 

potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu 

1. Program javnih potreba u kulturi općine.

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti 

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i 

određeno je financiranje kulture i kulturnih Zakonu o udrugama. Općina je obvezna pomagati rad 

djelatnosti. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva športskih udruga vodeći računa o:

osiguravaju u Proračunu općine su kulturne - stvaranju uvjeta za rad športskih udruga, 

djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa poticanje gradnje novih športskih objekata i 

za općinu, a proizlaze iz sljedećih kriterija: dvorana u cilju unapređenja športa na p o d r u č j u  

- financiranje matičnih ustanova kulture u općine,

općini, - tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i 

- djelatnosti udruga u kulturi, te poticanje mladeži,

umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj  - objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti 

razini, građana.

- manifestacije u kulturi koje pridonose Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji 
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proračunskih sredstava. Sredstva javnih potreba u 73.

športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama 

te prema rangu natjecanja u ligama.

Na području općine Garčin djeluje 7 nogometnih Na  temelje clanka 29. Statuta opcine Garcin 

udruga i po jedna šahovska, ribička i rukometna ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

udruga, a predviđena su financijska sredstva za 2011. 09/09), Opcinsko vijece opcine Garcin na svojoj 10. 

godinu u iznosu od 200.000,00 kn. sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine donosi

PLAN

3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

nabave u 2011. godini

U Proračunu općine Garčin osigurana su sredstva za 

pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja. Dijelit 

će se jednokratne pomoći u novcu ili podmirenjem Clanak 1.

računa za električnu energiju, troškove stanovanja, 

komunalne naknade, vodne naknade, ogrjeva i slično. Ovom Odlukom sukladno Proracunu opcine 

Jednokratne pomoći će se odobravati na temelju Garcin za 2011. godinu utvrduje se Plan nabave kako 

pismenog zahtjeva u pravilu tijekom godine, a visina slijedi:

će se određivati ovisno o uvjetima i okolnostima u 

kojima živi podnositelj zahtjeva. Općina stipendira 38 RB OPIS IZNOS

studenata i preuzela je financiranje 35% đačkih 

mjesečnih karata. Isplaćivat će se i jednokratne 1. Uredski materijal i ostali

pomoći za novorođenu djecu. materijali rashodi 50.000,00

U 2011. godini u Proračunu općine Garčin predviđena 

su financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn kao 2. Usluge tekuceg i investicijskog

naknade građanima i kućanstvima, 85.000,00 kn za održavanja 300.000,00

novorođenu djecu, 190.000 kn za stipendije 

s t u d e n t i m a ,  1 7 0 . 0 0 0 , 0 0  k n  z a  p o m o ć  3. Uredska oprema i

umirovljenicima te 350.000,00 kn kao naknade namještaj 100.000,00

građanima i kućanstvima u naravi u što ulazi i prijevoz 

djece. 4. Komunikacijska 

oprema 5.000,00

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, 

primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine, a bit će 5. Komunalne usluge 200.000,00

objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 6. Ceste  i slicni gradevinski

 objekti 2.160.000,00

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE GARČIN 7. Usluge promidžbe

i informiranja 40.000,00

Klasa: 021-01/10-01/105 

Urbroj: 2178/06-01-10-2 8. Dodatna ulaganja na gradevinskim

Garčin, 16. prosinca 2010. objektima 50.000,00

Potpredsjednica 9. Poslovni objekti 650.000,00

Općinskog vijeća:

Suzama Šimić, v.r. 10. Ostali gradevinski

objekti 4.350.000,00
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11. Oprema za održavanje 74.

i zaštitu50.000,00

12. Ulaganje u racunalne Na temelju članka članka  47. Statuta općine 

programe 30.000,00 Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 09/09), općinski načelnik dana 2. 

13. Intelektualne i prosinca 2010. godine donosi

osobne usluge 150.000,00

RJEŠENJE

Clanak 2. o razrješenju dužnosti zapovjednika DVD

Postupak nabave provodi se sukladno 

odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbi o I.

postupku nabave roba, radova i usluga male 

vrijednosti. U skladu s Odlukom Upravnog odbora DVD 

Garčin, Darko Mišanec razrješuje se dužnosti 

zapovjednika DVD Garčin.  

Clanak 3.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit ce se u "Službenom vjesniku Brodsko- Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

posavske županije". donošenja, a bit će objavljeno u „Službenom vjesniku 

 Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE GARČIN OPĆINA GARČIN

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 021-01/10-01/110

Urbroj: 2178/06-02-10-01 Klasa: 022-05/10-01/187

Garčin, 16. prosinca 2010. Urbroj: 2178/06-03-10-1

Garčin, 2. prosinca 2010.

Potpredsjednica 

Općinskog vijeća: NAČELNIK 

Suzama Šimić, v.r. OPĆINE GARČIN:

Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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75. 76.

Na temelju članka članka  47. Statuta općine Na temelju članka članka  47. Statuta općine 

Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 09/09), općinski načelnik dana 2. županije” br. 09/09), općinski načelnik dana 2. 

prosinca 2010. godine donosi prosinca 2010. godine donosi

RJEŠENJE RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti zamjenika zapovjednika o imenovanju VD zapovjednika DVD

DVD

I.

I.

U skladu s Odlukom Upravnog odbora DVD 

U skladu s Odlukom Upravnog odbora DVD Garčin, Miroslav Štefanac imenuje se za v,d, 

Garčin, Krešimir Bitunjac razrješuje se dužnosti  zapovjednika DVD Garčin.  

zamjenika zapovjednika DVD Garčin.  

II.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u „Službenom vjesniku 

donošenja, a bit će objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA GARČIN

OPĆINA GARČIN OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-05/10-01/189

Klasa: 022-05/10-01/188 Urbroj: 2178/06-03-10-1

Urbroj: 2178/06-03-10-1 Garčin, 2. prosinca 2010.

Garčin, 2. prosinca 2010.

NAČELNIK 

NAČELNIK OPĆINE GARČIN:

OPĆINE GARČIN: Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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77. 78.

Na temelju članka članka  47. Statuta općine 

Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 09/09), općinski načelnik dana 2. 

prosinca 2010. godine donosi

RJEŠENJE

o imenovanju VD zamjenika zapovjednika DVD

I.

U skladu s Odlukom Upravnog odbora DVD 

Garčin, Tomislav Krpan imenuje se za v.d. zamjenika 

zapovjednika DVD Garčin.  

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljeno u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-05/10-01/190

Urbroj: 2178/06-03-10-1

Garčin, 2. prosinca 2010.

NAČELNIK 

OPĆINE GARČIN:

Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

 P L A N 

zimske službe na području općine Garčin

za sezonu 2010/2011.

 Na temelju Odluke o komunalnim 

djelatnostima u općini Garčin, načelnik općine će 

izvršiti odabir izvođača radova na poslovima 

organiziranja, vođenja i izvršavanja usluga zimske 

službe na nerazvrstanim cestama i ulicama u svim 

naseljima općine Garčin za sezonu 2010./2011. 

godine, a prema utvrđenom Planu zimske službe. 

 Plan zimske službe sadrži prioritet čišćenja 

cesta, ulica i staza od snijega i posipavanja radi 

sprečavanja poledice, te potreban broj i vrstu 

mehanizacije potrebne za obavljanje zimske službe. 

 Intervencije čišćenja moraju se obavljati na 

vrijeme, radi nesmetanog odvijanja cestovnog i 

pješačkog prometa. 

 Djelatnost zimske službe u ovisnosti od 

jačine prometa, dužine ceste, trajanja vremenskih 

nepogoda, iziskuje stalnu pripravnost mehanizacije i 

osoblja kako bi se pravovremeno interveniralo na 

svim dionicama cesta i u predviđenim rokovima 

završili radovi. 

 Ovisno o raspoloživim sredstvima koja se 

izdvajaju za zimsku službu i prema raspoloživoj 

mehanizaciji ne može se istovremeno intervenirati na 

svim pravcima, te je izvršeno razvrstavanje pojedinih 

relacija cesta u 2 prioriteta, a imajući u vidu prometnu 

važnost pojedinih relacija, namjenu cesta i prometnu 

funkciju. 

I. PRIORITET

 U ovom prioritetu čišćenju i posipavanju 

pristupa se odmah po nastanku poledice ili padanju 

snijega tako da se radovi na osiguranju prohodnosti 

moraju dovršiti u roku 12 sati, računajući od trenutka 

prestanka padavina. 

 Posipavanje se vrši solju izmiješanom s  

agregatom, a u slučaju nedostatka soli samo 

agregatom ili pijeskom. 
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 U I. prioritetu su sljedeće ulice, ceste i 3. Ulica Josipa Kozarca

parkirališta: 4. Cesta na nasipu – produžetak Zrinske ulica

5. Cesta pored igrališta

6. Cesta prema Mijiću

Klokočevik 7. Parkiralište u centru

8. Parkiralište i prostor oko mrtvačnice

1. Ulica Nikole Zrinskog 9. Parkiralište ispred crkve

2. Ulica Frankopanska

3. Ulica Lj. Gaja

4. Cesta prema groblju Selna

5. Parkiralište ispred mjesnog doma

1. Ulica prema Poliću

2. Ulica pored Brčića

Vrhovina 3. Ulica hrvatskih branitelja

4. Ulica Poljice

1. Ulica A. Stepinca

2. Cesta prema voćnjacima

3. Ulica kralja Tomislava Trnjani

4. Parkiralište ispred mjesnog doma

1. Voćarska ulica

2. Parkiralište u centru Trnjana

II. PRIORITET 3. Ulica Josipa Kozarca

4. Ulica sv. Antuna

Za ulice iz II. prioriteta vrijedi da se radovi na 5. Sajmišna ulica

osiguranju prohodnosti moraju dovršiti u roku 24 sata, 6. Cesta prema Ergoviću

računajući od trenutka prestanka padavina. 7. Parkiralište ispred sajmišta

Posipavanje se vrši solju izmiješanom s agregatom, a 

u slučaju nemogućnosti nabave soli, posipavanje će se 

vršiti samo agregatom ili pijeskom. Zadubravlje

U II. prioritetu su sljedeće ulice, ceste i parkirališta: 1. Mirogojska ulica

2. Ulica Blok B

Sapci 3. Ulica Dubrava

4. Ulica Malica

1. Parkiralište i cesta pored škole 5. Ulica Banika

6. Cesta prema Farkašima

Bicko Selo 7. Parkiralište i prostor oko mrtvačnice

1. Ulica bana Jelačića Za izvršenje planiranih radova, planira se sljedeća 

2. Ulica sv. Ivana mehanizacija:

3. Cesta do igrališta i parkiralište pored - 1 kamion s ralicom, 

mjesnog doma - 1 traktor  s ralicom (uz traktor pridodaje se 

posipač),

- 1 stroj za čišćenje i razgrtanje snijega, te 

Garčin posipavanje radi sprečavanja poledice na stazama i 

parkiralištima.

1. Ulica Stjepana Radića

2. Ulica Vjekoslava Klaića
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 U slučaju kada planom predviđeni broj 

mehanizacije nije dovoljan za savladavanje 

vremenskih nepogoda, te u slučaju nestabilnih 

vremenskih prilika uz stalno padanje snijega i 

pojačani vjetar koji uzrokuje pojavu snježnih nanosa s 

mogućom posljedicom prekidanja prometa, 

mobilizirat će se sva raspoloživa specijalizirana 

mehanizacija radi što bržeg normaliziranja takovog 

stanja. 

 Jedinstveni upravni odjel općine Garčin za 

vrijeme čišćenja snijega i posipavanja radi poledice 

vršit će stalnu koordinaciju i usklađivanje rada s 

izvoditeljima radova na zimskoj službi i Županijskom 

upravom za ceste. 

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/10-01/109

Urbroj: 2178/06-01-10-01

Garčin, 16. prosinca 2010. 

Potpredsjednica 

Općinskog vijeća

Suzana Šimić, v.r.

79.

II

Iza pokojnog Đure Baličevića  koji je vlasnik 

katastarske čestice navede u članku I. ove Odluke, nije 

proveden kupoprodajni ugovor, te se iste prema 

Zakonu  dodjeljuju kao nužni dio za korištenje 

stambenog objekta sinu Adamu Baličeviću radi 

reguliranja imovinsko-pravnih poslova.

III

Za sve aktivnosti oko prijenosa zadužuje se 

načelnik općine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku Brodsko - posavske 

županije“.

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/10-02/107

Urbroj: 2178/06-03-10-1

Garčin, 16. prosinca 2010.g

POTPREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Suzana Šimić, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

9/09), Općinsko vijeće općine Garčin na 10. sjednici 

održanoj dana 16. prosinca 2010.g. donosi

O D L U K U

o ustupanju nekretnina 

I

Na temelju pojedinačnog ispravnog postupka 

broj Z-7113/09-2 u z.k.ul.br. 631 k.o. Vrhovina na 

k.č.br. 1043  Livada Vrelište u selu sa 1073 čhv, 

Općinko vijeće općine Garčin donosi Odluku o 

ustupanju nekretnine.
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54.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 125/08) i članka 44. 
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.09/09) općinski načelnik donio 
je:

Odluku 

o izmjeni i dopuni Plana nabave općine Gornja Vrba za 2010. godinu 

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrše izmjene i dopune Plana nabave općine Gornja Vrba za 2010. godinu, KLASA: 
400-01/10-01/1; URBROJ: 2178/28-01-10-1, od 25. 2.2010.godine.

Članak 2.

U članku 2. Plana, u tablici koja je sastavni dio ovog članka, mijenjaju se stavke, na način kako slijedi:

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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Članak 3.

Za nabavu roba, usluga te ustupanje radova općinski načelnik kao odgovorna osoba  naručitelja donosi 
odluku o početku postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 4.

Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije».

KLASA:  400-01/10-01/1
URBROJ: 2178/28-01-10-2
Gornja Vrba,  16. 12. 2010. godine

Općinski načelnik:
                                 Niko Pavić, ing. str.

55.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne 
novine» br. 125/08) i članka 44. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
br.09/09) općinski načelnik donio je:

          
 PLAN 

nabave općine Gornja Vrba za 2011. godinu 

Članak 1.

Ovim se Planom određuje plan i način trošenja sredstava Proračuna općine Gornja Vrba za 2011. godinu, 
a koja će se utrošiti u postupku nabave roba i usluga, te ustupanju radova u skladu s odredbama Zakona o javnoj 
nabavi.

Članak 2.

     Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu
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Članak 3.

Za nabavu roba, usluga te ustupanje radova općinski načelnik kao odgovorna osoba  naručitelja donosi 
odluku o početku postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 4.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.                                  

KLASA:  400-01/10-01/7
URBROJ: 2178/28-01-11-1
Gornja Vrba,  30.12. 2010.godine

Općinski načelnik:
 Niko Pavić, ing. str., v.r.
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27.

Na temelju članka 39. stavak 1.i 2. Zakona o proračunu (N.N.” br.87/08) i članka 32. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 
svojoj  11.  sjednici održanoj 22. prosinca 2010.g.  donijelo je

ODLUKU 

O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OPĆINE OPRISAVCI ZA 2010.G.

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu općine Oprisavci za 2010. godinu članak 1.  mijenja se i glasi:  Proračun općine Oprisavci za 
2010.g.

OPĆINA  OPRISAVCI
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Članak 2. Članak 1.

Opći dio prihoda i primitaka koji sadrži Proračun općine Oprisavci (u daljnjem tekstu 

prihode i primitke po izvorima i vrstama prihoda, te Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda, koji prema 

rashode i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji, Zakonu o financiranju jedinica lokalne, područne i 

mijenjaju se i glase kako slijedi:. regionalne samouprave i drugim propisima i 

odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.

Članak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2010.g. i Proračunska sredstva koriste se za namjene i u 

bit će objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko- visinama koje su određene Proračunom u posebnom 

posavske županije”. dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se 

izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, 

OPĆINSKO VIJEĆE odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s 

OPĆINE OPRISAVCI ostvarenim prihodima,  odnosno likvidnim 

mogućnostima Proračuna.

KLASA: 400-01/10-01/8 Namjenski prihod Proračuna jesu pomoći, 

URBROJ: 2178/14-01-10-1 donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od 

Oprisavci, 22 prosinca 2010.g. imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od 

zaduživanja..

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Matija Trepšić, v.r. Članak 3.

Sredstva planirana na poziciji Proračuna: 

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, 

koriste se za nepredviđene namjene za koje u 

proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za 

namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih 

28. nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim 

pozicijama.

O korištenju sredstava cjelokupne proračunske 

Na temelju članka 13.  i članka 14. Zakona o pričuve odlučuje općinski načelnik, o čemu izvješćuje 

proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka 32. Općinsko vijeće.

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće 

općine Oprisavci  na svojoj 11. sjednici održanoj 22.  Članak 4.

prosinca 2010.g. donijelo je 

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna  u 

ODLUKU cijelosti je  načelnik općine.

o izvršenju Proračuna općine

Oprisavci za 2011. godinu Članak 5.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršenje 

Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine. U 
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slučaju potrebe načelnik može u okviru utvrđenog OPĆINSKO VIJEĆE

iznosa izdataka pojedine pozicije izvršiti OPĆINE OPRISAVCI

preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija  do 

visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji  koja se KLASA: 400-01/10-01/13

umanjuje. URBROJ: 2178/14-01-10-1

Oprisavci, 22. prosinca 2010.g.

Članak 6. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i Matija Trepšić, v.r.

otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda 

Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj 

godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn, 

ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i 

provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja 29.

ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 kn, tada 

odluku o istom donosi predstavničko tijelo, odnosno 

Općinsko vijeće. Na temelju članka 39. stavak 1.i 2. Zakona o 

Općinski načelnik upravlja novčanim proračunu (N.N.” br.87/08) i članka 32. Statuta općine 

sredstvima na računu Proračuna općine. Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na svojoj 11.  sjednici održanoj 22. prosinca 

Članak 7. 2010.g.  donijelo je

PRORAČUN OPĆINEAko se tijekom fiskalne godine zbog 
OPRISAVCI ZA 2011.g.izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje 

prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, 

Proračun se mora uravnotežiti po postupku za I OPĆI DIO
donošenje Proračuna.

Članak 1.

Proračun općine Oprisavci za 2011.godinu Članak 8.
sastoji se od:

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011.g. i bit 

će objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.
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Članak 2.

Opći dio prihoda i primitaka sadrži prihode i primitke po izvorima i vrstama prihoda, te rashode i izdatke 
po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:.
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Članak 4. KLASA: 400-01/10-01/12

URBROJ: 2178/14-01-10-1

Ovaj Proračun  stupa na snagu danom Oprisavci, 22. prosinca 2010.g.

donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011.g. i bit 

će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko- PREDSJEDNIK

posavske županije”. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Matija Trepšić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI
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89. III.

Statut Turističke zajednice općine Oriovac prilog je 

Na temelju članka 15. Zakona o turističkim ovoj Odluci.

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

(Narodne novine broj 152/2008.), Skupština 

Turističke zajednice općine Oriovac, na sjednici IV.

održanoj 14.12.2010. godine donosi 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

ODLUKU objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

o donošenju Statuta Turističke zajednice

 općine Oriovac Klasa:022-01/10-01/106

Urbroj: 2178/10-04-10-2

Oriovac, 14.12.2010.

I.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Donosi se Statut Turističke zajednice općine Oriovac. Načelnik 

Antun Pavetić, v.r.

II.

Statut Turističke zajednice općine Oriovac donosi se 

temeljem Zakona o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma.

OPĆINA  ORIOVAC
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90. Oriovac" promjera 30 mm.

(2) Žig Zajednice je četvrtastog oblika, promjera 

40x15 mm, a sadrži sjedište Zajednice općine, te 

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma 

turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog primitka pismena.

turizma (“Narodne novine”, broj 152/2008), (3) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje 

Skupština Turističke zajednice općine Oriovac, uz Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj.

prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na (4) O broju pečata i žiga, načinu njihovog 

sjednici održanoj 14.12.2010. godine donijela je  korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo 

čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

STATUT

Turističke zajednice općine Oriovac Članak 5.

(1) Zajednica ima znak koji je identičan grbu 

I. OPĆE ODREDBE općine Oriovac. Oblik grba je trokutasto-srcolikog 

štita, a sastoji se od jednog polja crvene boje. U sredini 

Članak 1. polja nalazi se bijeli (srebrni) ždral “u svojoj 

budnosti” koji stoji na jednoj nozi, a u drugoj drži 

Turistička zajednica općine Oriovac (u daljnjem zlatni orah.

tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice (2) O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje 

pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva, Turističko vijeće

turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanim (3) O načinu korištenja znaka odlučuje direktor 

djelatnostima na području općine Oriovac. Turističkog ureda.

Članak 2. Članak 6.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se pra-

snagu ovoga Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe va utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima 

danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj 

Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice turizma.

utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: 

Zakon) i ovim Statutom. Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i 

Članak 3. administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice 

(u daljnjem tekstu: Turistički ured).

 (1) Naziv Zajednice je: "Turistička zajednica 

općine Oriovac".

(2) Sjedište Zajednice je u Oriovcu. Članak 8.

(1) Rad Zajednice je javan.

Članak 4. (2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način 

propisan ovim Statutom.

(1) Zajednica ima pečat okruglog oblika, s 

nazivom i sjedištem "Turistička zajednica općine 
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Članak 9. izgradnje komunalne infrastrukture,

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, 

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu prikupljanje i ažuriranje podataka o 

opće korisnosti. t u r i s t i čko j  ponud i ,  smješ ta jn im i  

(2) Turistička zajednica ne smije obavljati ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, 

gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije sportskim i drugim manifestacijama), 

drugačije propisano. radnom vremenu zdravstvenih ustanova, 

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Turistička banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih 

zajednica može: informacija potrebnih za boravak i putovanje 

1. u p r a v l j a t i  j a v n o m  t u r i s t i č k o m  turista,

infrastrukturom danom na upravljanje od 9. izdavanje turističkih promotivnih materijala

strane jedinice  lokalne samouprave, 10. obavljanje informativnih poslova u svezi s 

2. organizirati manifestacije i priredbe, turističkom ponudom,

3. objavljivati komercijalne oglase na svojim 11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, 

promotivnim materijalima, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija 

4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, koje pridonose obogaćivanju turističke 

osim vlastitog promotivnog materijala, ponude,

5. obavljati druge poslove i zadaće od javnog 12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su 

interesa u funkciji razvoja turizma i neposredno ili posredno uključeni u turistički 

destinacije koje nisu u suprotnosti sa promet radi zajedničkog dogovaranja, 

Zakonom, drugim propisima i ovim utvrđivanja i provedbe politike razvoja 

Statutom. turizma i obogaćivanja turističke ponude,

(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u 13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u 

temeljnom kapitalu trgovačkog društva. cilju očuvanja turističkog prostora, 

unapređivanja turističkog okružja i zaštite 

čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne 

II.  ZADAĆE ZAJEDNICE baštine, 

14. poticanje, unapređivanje i promicanje 

Članak 10. specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti 

k o j e  g r a d / o p ć i n u  č i n e  t u r i s t i č k i  

(1) Zadaće Zajednice su sljedeće: prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo 

1. promoviranje turističke destinacije na razini gospodarsko korištenje,

općine samostalno i putem udruženog 15. vođenje jedinstvenog popisa turista za 

oglašavanja, područje općine, poglavito radi kontrole 

2. u p r a v l j a n j e  j a v n o m  t u r i s t i č k o m  naplate boravišne pristojbe i stručne obrade 

infrastrukturom danom na upravljanje od podataka,

strane općine, 16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna 

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike obrada podataka o turističkom prometu na 

razvoja turizma na nivou općine, području općine,

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu 17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i 

koordinaciju javnog i privatnog sektora, odjavi boravka turista u cilju suradnje s 

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru 

ekonomskih i društvenih koristi i koristi za nad obračunom, naplatom i uplatom 

okoliš, boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom 

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma turista,

na nivou općine 18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima 

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, 

cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih 
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vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti (3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga 

stanovništva o važnosti i učincima turizma, te članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom 

svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja 

u cilju podizanja kvalitete usluga, djelatnosti pravne i fizičke osobe na području 

19. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji Zajednice.

promocije turističkog proizvoda općine 

sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, 

godišnjem programu rada i financijskom Članak 13.

planu Zajednice,

20. ustrojavanje jedinstvenog turističkog (1) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: 

informacijskog sustava, sustava prijave i prestankom rada Zajednice; prestankom pravne ili 

odjave turista i statističke obrade, smrću fizičke osobe, te djelomičnim ili potpunim 

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe; 

Zakonom ili drugim propisom. prestankom poslovne jedinice; promjenom sjedišta; 

prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem 

(2) Zajednice sudjeluju u provedbi programa i ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili 

akcijama Turističke zajednice Županije od obavljanjem s turizmom neposredno povezanih 

zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s djelatnosti.

područja Županije. (2) Na prestanak obvezatnog članstva u 

(3) Zajednica općine može na temelju posebne Turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava 

odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

zajednice, biti član međunarodnih turističkih 

organizacija. 2. Počasni članovi

Članak 14.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA 

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI (1) Počasnim članom Zajednice mogu biti 

imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno 

Članak 11. zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području 

(1) Zajednica ima obvezatne i počasne članove. Zajednica.

(2) Osim članova iz stavka 1. ovoga članka (2) Odluku o imenovanju počasnog člana 

Zajednica može imati i dragovoljne članove. Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog 

Turističkog vijeća.

1. Obvezatni članovi (3) Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti 

biti birani u tijela Zajednice.

Članak 12. (4) Počasni članovi mogu sudjelovati u radu 

sjednice Skupštine Zajednice i skupovima što ih 

(1) Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice 

imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, filijalu i sl. 

(u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje 3. Dragovoljni članovi

ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i 

turističkih, te s turizmom neposredno povezanih Članak 15.

djelatnosti.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju (1)  Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se mogu 

se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu obvezatni 

pravnih osoba, koje imaju sjedište u turističkom članovi Zajednice sukladno članku 13. ovog Statuta.

mjestu.
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(2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovog članka turizmu i većih problema u ostvarivanju 

odlučuje Skupština Zajednice. gospodarskih interesa u djelatnostima 

(3) Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje ugostiteljstva i s tim djelatnostima 

istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest neposredno povezanih djelatnosti,

mjeseci ili isključenjem - daju inicijative za donošenje mjera i propisa 

(4) Dragovoljni član Zajednice može biti iz područja turizma,

isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi - koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima 

ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili iz djelokruga Zajednice,

ako svojim radom nanosi štetu Zajednici. - predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih 

(5) Odluku o isključenju dragovoljnog člana općih akata,

donosi Skupština Zajednice - budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih 

t i jela i  o materijalno-financijskom 

4. Prava, obveze i odgovornosti članova poslovanju,

Zajednice - sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama 

koje ona organizira,

Članak 16. - provode odluke i zaključke što ih donose 

tijela Zajednice,

(1) Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) - zastupaju dogovorene stavove Zajednice u 

imaju prava, obveze i odgovornosti da: Turističkoj zajednici Županije,

- oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani - razvijaju međusobnu odgovornost za 

u tijela Zajednice, provođenje zadataka Zajednice,

- upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u - daju podatke i izvješća potrebna za 

radu Zajednice, izvršavanje zadaća Zajednice,

- daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i pro- - pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, 

micanje turizma na području  Zajednice, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela (2) Počasni članovi Zajednice imaju osobita 

Zajednice, prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 i 15, 

- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga ovoga članka.

Zajednice radi zauzimanja stavova i daju 

prijedloge za njihovo rješavanje, IV.  TIJELA ZAJEDNICE

- predlažu i usklađuju svoje međusobne odnose 

u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Članak 17.

Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim 

Statutom, Tijela Zajednice su:

- predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim 1. Skupština

akcijama u cilju očuvanja turističkog 2. Turističko vijeće

prostora, unapređivanja turističkog okružja i 3. Nadzorni odbor

zaštite čovjekovog okoliša na području 4. Predsjednik zajednice

Zajednice,

- predlažu pomaganje razvoja turizma i u 

mjestima na području Zajednice koja nisu 1. Skupština Zajednice

turistički razvijena,

- razmjenjuju u Zajednici informacije, Članak 18.

obavljaju konzultacije i organiziraju 

sastanke, (1) Skupština Zajednice je najviše tijelo 

- putem Zajednice ostvaruju suradnju s upravljanja u Zajednici.

nadležnim tijelima lokalne samouprave i (2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici  

uprave na pitanjima rješavanje poremećaja u fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s 
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područja grada/općine, razmjerno visini udjela (8) Promjenu iz stavka 4. ovog članka utvrđuje 

pojedinog člana u prihodu Zajednice, i to tako da: Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg 

- članovi Zajednice s područja djelovanja financijskog izvješća.

Zajednice koji sudjeluju s najmanje 1% u (9) Članovi, odnosno predstavnici članova 

ukupnom prihodu Zajednice imaju jednog Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu 

predstavnika u Skupštini Zajednice, osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

- članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 3% 

u ukupnom prihodu Zajednice imaju dva 

predstavnika, Članak 19.

 - članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 5% 

u ukupnom prihodu Zajednice imaju tri (1) Skupština Zajednice:

predstavnika. 1. donosi Statut Zajednice,

(3) Članove Zajednice koji sudjeluju u ukupnom 2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i 

prihodu Zajednice ispod 1%  predstavljat će po jedan dužnostima, te načinu poslovanja,

predstavnik unutar svake pojedine grupacije, i to: 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova 

Turističkog vijeća,・ članove Zajednice koji ostvaruju prihod 
4. odlučuje o izboru i razrješenju članova obavljanjem ugostiteljske djelatnosti 

Nadzornog odbora,predstavljat će  predstavnik s najvećim 
5. donosi godišnji program rada Zajednice,udjelom u prihodu Zajednice unutar ove  
6. donosi financijski plan i godišnje financijsko grupacije, 

izvješće Zajednice,・ članove Zajednice koji obavljaju turističku 
7. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno 

djelatnost predstavljat će predstavnik s 
članstvo,

najvećim udjelom u prihodu Zajednice unutar 
8. imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog 

ove grupacije,
vijeća počasne članove Zajednice,

・ članove Zajednice koji ostvaruju prihod u 
9. donosi odluku o osnivanju i ustroju 

djelatnostima s turizmom neposredno Turističkog ureda,
povezanim predstavljat će predstavnik s 10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne 
najvećim udjelom u prihodu Zajednice unutar članove Zajednice,
ove grupacije.   11. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu 

(4) Ukoliko predstavnici iz stavka 3. ovog članka Turističke zajednice  Županije,
odbiju predstavljati članove svoje grupacije u 12. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju 13. daje nadležnim tijelima inicijative za 
predstavljat će član koji po udjelu u prihodu Zajednice donošenje zakona i drugih propisa,
slijedi iza predstavnika s najvećim udjelom, i tako 14. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim 
redom. pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, 
(5) Jedan član Zajednice  može imati predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo 
maksimalno 40% predstavnika u Skupštini. izvršavanje,
 (6)  Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 2. i 3. 15. donosi odluku o osnivanju i ustroju 
ovog članka računaju se  članarina i 25% boravišne podružnice Zajednice,
pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini 16. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o 
koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za drugim pitanjima kada je to  predviđeno 
Skupštinu Zajednice. propisima i ovim Statutom.
(7) Ako  tijekom mandata dođe do promjene 

udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika  

članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 

2. ovog članka.
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Članak 20. Članak 23.

(1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje (1) Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje 

četiri godine. ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog 

(2) Članu Skupštine Zajednice može prestati broja članova Skupštine Zajednice.

mandat i prije isteka vremena na koje je primljen: (2) Skupština Zajednice donosi odluke većinom 

- opozivom od strane člana Zajednice čiji je glasova nazočnih članova Skupštine, ako za pojedino 

predstavnik, pitanje ovim Statutom nije drugačije odredeno.

- prestankom rada kod člana Zajednice čiji je (3) Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine 

predstavnik, Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje 

- na osobni zahtjev. sjednice Skupštine uređuje se Poslovnikom.

(3) Skupština Zajednice može predložiti članu 

Zajednice da opozove svog predstavnika, ako svoju 

dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili 2. Turističko vijeće

je uopće ne obavlja.

(4) Novoizabranom članu Skupštine mandat Članak 24.

traje do isteka vremena na koji je bio izabran član 

Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina (1) Turističko vijeće je izvršno je tijelo Skupštine 

utvrđen u stavku 2. ovog članka. Zajednice.

(2) Turističko vijeće odgovorno je Skupštini 

Zajednice.

Članak 21.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Članak 25.

Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka 

mandata Skupštine Zajednice (1) Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine 

Zajednice,

Članak 22. 2. predlaže Skupštini godišnji program rada i 

financijski plan,

(1) Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama. 3. predlaže Skupštini godišnje financijsko 

(2) Redovna sjednica održava se dva puta izvješće,

godišnje. 4. upravlja imovinom Zajednice sukladno 

(3) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju: Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu 

- izbora članova Turističkog vijeća ili rada i financijskom planu,

Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji 5. donosi opće akte za stručnu službu Zajednice,

za više od 1/4, 6. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena 

- na zatjev Nadzornog odbora, Turističkog Statuta,

vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, 7. priprema prijedloge i daje mišljenja o 

direktora Turističkog ureda. pitanjima o kojima odlučuje Skupština,

(4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne 8. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, 

sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u 

Zajednice. skladu s financijskim planom,

(5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka 9. imenuje direktora Turističkog ureda na 

predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu temelju javnog natječaja, te ga razrješava,

Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati 10. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje 

Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20 % članova Zajednice i raspolaganje financijskim 

Skupštine. sredstvima Zajednice,
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11. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u Članak 28.

slučaju spriječenosti direktora,

12. donosi Poslovnik o svom radu, (1) Turističko vijeće radi na sjednicama.

13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština (2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava 

Zajednice, sjednici Turističkog vijeća.

14. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o (3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti 

njegovom radu i radu Turističkog ureda, te predsjednika, sjednici Turističkog vijeća predsjedava 

obavezno donosi odluku o prihvaćanju ili zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik 

neprihvaćanju navedenog izvješća, Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku 

15. potiče suradnju s drugim turističkim Zajednice.

zajednicama i drugim pravnim i fizičkim 

osobama koje su neposredno ili posredno 

uključene u turistički promet, Članak 29.

16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o 

turističkim zajednicama i promicanju (1) Turističko vijeće može pravovaljano 

hrvatskog turizma i ovim Statutom. odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od 

polovice članova Vijeća.

(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova 

Članak 26. nazočnih članova.

(1) Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika 

i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz Članak 30.

redova članova Zajednice, vodeći računa o 

zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji (1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu 

ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). javnim glasovanjem.

(2) Predsjednik Zajednice je predsjednik (2) Turističko vijeće može odlučiti da se o 

Turističkog vijeća. određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

(3) Način sazivanja i vođenja sjednica 

Turističkog vijeća i druga pitanja u svezi održavanje 

Članak 27. sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

(1) Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri 

godine. 3. Nadzorni odbor

(2) Članu Turističkog vijeća može prestati 

mandat i prije isteka vremena na koje je izabran: Članak 31.

1. razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,

2. na osobni zahtjev. (1) Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

(3) Član Turističkog vijeća može se opozvati ako (2) Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:

ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim 1. dva člana koja bira Skupština Zajednice,

Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i 2. jedan član kojeg delegira Turističko vijeće 

Turističkog vijeća. Turističke zajednice  Županije.

(4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je (3) Član Nadzornog odbora ne može biti članom 

mandat prestao na temelju prethodnog stavka, drugih tijela Zajednice.

nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka (4) Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira 

mandata na koji je izabran prethodnik. predsjednika i njegovog zamjenika.

(5) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom 

radu. 
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Članak 32. (2) Članu Nadzornog odbora može prestati 

mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

(1) Nadzorni odbor nadzire: - opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, 

1. vođenje poslova Zajednice, odnosno delegiralo,

2. materijalno i financijsko poslovanje i - na osobni zahtjev.

raspolaganje sredstvima Zajednice, (3) Član Nadzornog odbora može se opozvati 

3. izvršenje i provedbu programa rada i ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u 

financijskog plana Zajednice. skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

(2) O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor (4) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je 

Zajednice podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću mandat prestao na temelju prethodnog stavka 

i Skupštini Zajednice, te Turističkom vijeću Turističke nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka 

zajednice Županije. mandata na koje je izabran prethodnik.

(3) U izvješću iz stavka 2. ovog članka Statuta 

Nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li 

Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice, te 4. Predsjednik Zajednice

odlukama Skupštine i Turističkog vijeća; jesu li 

godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u Članak 35.

skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i (1) Predsjednik Zajednice predstavlja Zajednicu.

pokazuju li ispravno stanje; ocjenu o poslovanju i (2) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša 

vođenju poslovanja; da li se program rada i financijski načelnik.

plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i (3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik 

savjete o mogućnostima poboljšanja njihove Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

provedbe. (4) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava 

(4) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. Skupštini Zajednice i saziva  i predsjedava  

ovog članka Statuta najmanje dva puta godišnje. sjednicama Turističkog vijeća.

(5) U trenutku razrješenja načelnika sukladno 

propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave 

Članak 33. prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, a u 

navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša 

(1) Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore 

njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove načelnika.

odsutnosti zamjenik predsjednika.

(2) Nadzorni odbor može pravovaljano 

odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Članak 36.

Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog 

broja članova. Predsjednik Zajednice:

(3) Način sazivanja i vođenja sjednica - predstavlja Zajednicu,

Nadzornog odbora i druga pitanja u svezi održavanje - saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

sjednica Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom. - saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

(4) Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi - organizira, koordinira i usklađuje rad i 

Nadzorni odbor. aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, 

ovim Statutom i programom rada Zajednice,

- brine se o zakonitom i pravodobnom 

Članak 34. izvršavanju zadaća Zajednice,

- pokreće i brine se o suradnji Zajednice s 

(1) Mandat članova Nadzornog odbora traje drugim turističkim zajednicama i drugim 

četiri godine. tijelima sa zajedničkim interesom,
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- brine se o pripremi sjednica Skupštine VI. TURISTIČKI URED

Zajednice i Turističkog vijeća,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Članak 40.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima (1) Radi obavljanja stručnih i administrativnih 

Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća. poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

(2) Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu 

Zajednice.

Članak 37.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Članak 41.

predsjednika, sjednici Skupštine predsjeda zamjenik 

predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i (1) Odluku o osnivanju Turističkog ureda donosi 

koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice. Skupština Zajednice.

(2) Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju 

i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda 

5. Radna tijela utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i 

sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Članak 38.

(1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu Članak 42.

osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela 

(radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o - provodi zadatke utvrđene programom rada 

značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga. Zajednice,

(2) Skupština Zajednice i Turističko vijeće - obavlja stručne i administrativne poslove u 

odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana - obavlja stručne i administrativne poslove u 

za rad toga tijela. svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela 

Zajednice,

- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene 

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE poslove, kadrovske i opće poslove, vodi 

ZAJEDNICE evidencije i statističke podatke utvrđene 

propisima i aktima Zajednice,

Članak 39. - izrađuje analize, informacije i druge 

materijale za potrebe tijela Zajednice,

(1) Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, - daje tijelima Zajednice kao i drugim 

a zastupa direktor Turističkog ureda. zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima 

(2) Direktor Turističkog ureda može dati iz djelokruga Zajednice,

pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje - obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela 

Zajednice. Zajednice.

(3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije 

zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći 

potrebna je suglasnost Turističkog vijeća. Članak 43.

(4) Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni (1) Na radne odnose zaposlenih u Turističkom 

odnosi. uredu primjenjuju se opći propisi o radu, ako 

Zakonom nije drugačije propisano.
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(2) Ministar pravilnikom propisuje posebne Članak 46.

uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja 

jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje Turističku zajednicu do izbora direktora 

moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu. zastupa predsjednik Zajednice.

(3) Direktor Turističkog ureda i radnici na 

stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, 

osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Članak 47.

pravilnikom iz stavka 2. ovog članka Statuta, moraju 

imati položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu. (1) Direktor Turističkog ureda organizira i 

(4) Stručni ispit polaže se prema ispitnom rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u 

programu, a o položenom ispitu izdaje  se uvjerenje. granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za 

(5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni poslovanje Zajednice.

program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način (2) Direktor je za svoj rad odgovoran 

polaganja ispita. Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

(6) Iznimno od stavka 3. ovog članka položeni (3) Direktor Turističkog ureda i drugi radnici 

stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju zaposleni u Turističkom uredu ne mogu biti 

odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog 

radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke 

spremi. zajednice.

(7) Osoba iz stavka 3. ovog članka, koja u (4) Direktoru Turističkog ureda nije dopušteno 

trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete obavljanje ugostiteljske  i  turističke djelatnosti na 

utvrđene propisom iz stavka 2. ovog članka, ali nema području grada.

položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od (5) Direktor Turističkog ureda ne smije donositi 

dana stupanja na rad položiti stručni ispit. odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje 

(8) Radniku iz stavka 7. ovog članka koji ne utječu na financijski ili drugi interes njegovog 

položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku bračnog druga, djeteta ili roditelja.

posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. (6) Direktor Turističkog ureda ne smije biti član 

upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog  društva ili 

druge pravne osobe koja je član Zajednice.

Članak 44. (7) Direktor Turističkog ureda:

1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne 

(1) Turistički ured Zajednice ima direktora. radnje u ime i za račun Zajednice,

(2) Direktora Turističkog ureda na temelju 2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred 

javnog natječaja imenuje Turističko vijeće. sudovima,  upravnim i drugim državnim 

(3) Direktor Turističkog ureda, osim uvjeta tijelima, te pravnim osobama za javnim 

propisanih pravilnikom iz stavka 2. članka 44. ovog ovlastima,

Statuta,  mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom 3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem 

sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije Turističkog ureda,

izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane 4. provodi odluke Turističkog vijeća,

obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera 5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

traje.  6. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je 

za poslovanje Zajednice i zakonitost rada 

Turističkog ureda,

Članak 45. 7. usklađuje materijalne i druge uvjete rada 

Turističkog ureda i brine se da poslovi i 

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili zadaće budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni 

nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, u skladu s odlukama, zaključcima i 

natječaj će se ponoviti. programom rada Zajednice i njezinih tijela,
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8. najmanje jednom godišnje Turističkom radu Turističkog ureda,

vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu 6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o 

Turističkog ureda, radu direktora i Turističkog ureda. 

9. odlučuje o zapošljavanju djelatnika u (2) Prijedlog za pokretanje postupka za 

Turističkom uredu i raspoređivanju djelatnika razrješenje direktora, predsjednik, Skupština ili 

na određena radna mjesta u skladu s aktom o Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. 

ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda, točka 2.,3., 4., 5. i 6. ovog članka.

10. upozorava djelatnike Turističkog ureda i (3) Prije donošenja odluke o razrješenju, 

tijela Zajednice na zakonitost njihovih direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o 

odluka, razlozima za razrješenje.

11. odlučuje o službenom putovanju djelatnika (4) Odluku o razrješenju direktora Turističkog 

Zajednice, korištenju osobnih automobila u ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

službene svrhe i o korištenju sredstava 

reprezentacije,

12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju VII.  TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR

Turističkog ureda,

13. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova Članak 49.

trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i 

svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka (1) Radi prikupljanja, obrade i raspačavanja 

Zajednice, informacija o radu Zajednice Skupštine Zajednice 

14. potp isuje  pos lovnu dokumentaci ju  može odlukom o osnivanju Turističkog ureda ustrojiti 

Zajednice, Turističko-informativni centar (u daljnjem tekstu: 

15. priprema, zajedno s predsjednikom TIC) kao užu organizacijsku jedinicu Turističkog 

Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i ureda.

Skupštine Zajednice, (2) TIC nema svojstvo pravne osobe.

16. predlaže mjere za unapređenje organizacije 

rada Turističkog ureda, Članak 50.

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, 

aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice. (1) Zadaće TIC-a su:

- prikupljanje, obrada i raspačavanje 

informacija u cilju poticanja i promidžbe 

Članak 48. turizma na području Zajednice,

- prikupljanje informacija o turističkim 

(1) Direktor Turističkog ureda može biti potrebama i drugih pojavama u zemlji i 

razriješen: inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

1. na osobni zahtjev, - informiranje turista o znamenitostima i 

2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja privlačnostima turist ičkog okružja,  

svoje dužnosti Zajednica nije mogla vršiti spomenicima kulture i dr.,

svoje zadatke ili je izvršenja tih zadataka bilo - promocija turističkog proizvoda s područja 

otežano, Zajednice,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili - davanje ostalih potrebnih turističkih 

nepravilnog rada ili zbog prekoračenja informacija,

ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta, - suradnja  s  tuzemnim  inozemnim 

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije informativnim organizacijama,

izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa - drugi poslovi utvrđeni odlukom o osnivanju 

protivno tim odlukama, Centra i drugim aktima Skupštine Zajednice 

5. ako najmanje jednom godišnje ne podnese ili Turističkog vijeća.

Turističkom vijeću izvješće o svom radu i 
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(2) TIC-a radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. Članak 55.

ovog članka može izdavati biltene ili druge periodične 

publikacije. Financi jsko-mater i ja lno poslovanje  

Zajednice vodi se po propisima koji uređuju 

računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 51.

(1) Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj TIC- Članak 56.

a.

(2) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje 

odgovara Turističkom vijeću i direktoru Turističkog program rada i financijski plan.

ureda.

(3) U pogledu pravnog statusa TIC-a 

odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu. Članak 57.

(1) Prijedlog programa rada i prijedlog 

Članak 52. financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko 

vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. 

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi listopada tekuće godine za sljedeću poslovnu godinu.

s radom T1C-a uredit će se općim aktom kojima se ova (2) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i 

pitanja uređuju za Turistički ured. prijedlog financijskog plana za sljedeću poslovnu 

godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, Turističkoj 

zajednici  Županije.

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE 

DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 58.

Članak 53.

(1) Godišnji program rada i godišnji financijski 

(1) Svaki član tijela Zajednice osobno je plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane 

odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti. zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo 

(2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran  je za izvršenje.

svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine (2) Prijedlog programa rada i financijskog plana 

Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg Zajednice dostavlja se članovima Skupštine 

predstavljaju. Zajednice u roku od 8 dana prije održavanja sjednice 

(3) Direktor Turističkog ureda odgovoran je za na kojoj se isti dokumenti donose.

zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i 

zadataka koje  mu je utvrdilo Turističko vijeće.

Članak 59.

IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI (1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i 

dopunjavati svoj Program rada i godišnji financijski 

Članak 54. plan.

(2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja 

(1) Zajednica nastupa u pravnom prometu Programa rada i financijskog plana u obujmu većem 

samostalno - u svoje ime i za svoj račun. od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno 

(2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica dopune Programa rada i financijskog plana. 

odgovara cjelokupnom svojom imovinom. (3) Izmjene iz  stavka 2. ovog članka obavljaju se 

po postupku koji je propisan za donošenje Programa 
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rada i godišnjeg financijskog plana. Članak 63.

(1) Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih 

Članak 60. izvora:

1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim 

(1) Za izvršenje Programa rada i godišnjeg zakonom,

financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće. 2. članarine, u skladu s posebnim zakonom,

(2) Naredbodavac za izvršenje financijskog 3. Proračuna grada,

plana je direktor Turističkog ureda. 4. od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz 

članka 10. stavak 3. Zakona 

5. od imovine u vlasništvu.

Članak 61. (2) Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, 

poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se 

Turističko vijeće dužno je Skupštini financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju 

Zajednice podnijeti financijsko izvješće u roku koje njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

ono odredi. (3) Zajednica se, na temelju posebne odluke 

Turističkog vijeća,  može financijski zaduživati u cilju 

realizacije programa rada i financijskog plana, ali 

Članak 62. ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% 

financijskim planom predviđenih prihoda.

(1) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za 

prethodnu godinu  Turističko vijeće podnosi 

Skupštini Zajednice do kraja veljače. Članak 64.

(2) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća u 

roku iz stavka 1. ovog članka Turističko Vijeće (1) Domaće i strane pravne i fizičke osobe 

podnosi i Nadzornom odboru. plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim 

(3) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća zakonom.

mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice (2) Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju 

osam dana prije razmatranja na Skupštini. članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom 

(4) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu utvrdi Skupština Zajednice.

godinu dostavlja se Turističkoj zajednici  Županije. 

(5) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu 

godinu donosi Skupština Zajednice do kraja ožujka Članak 65.

tekuće godine.

(6) Godišnje financijsko izvješće obvezno (1) U financijskom planu Zajednice može se 

sadržava podatke o izvršenju programom  rada izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva 

pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog (tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za 

izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i 

rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, zadatke koji se financiraju iz financijskog plana 

financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu Zajednice.

financijskog plana i njegovog ostvarenja s (2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže 

obrazloženjem odstupanja, analizu i  ocjenu izvršenja Turističko vijeće.

programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na 

razvoj turizma. 

Članak 66.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom 

žiro-računu.
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Članak 67. (3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i 

zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za 

Višak prihoda nad rashodima Zajednice ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog (4) Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi 

područja Zajednice. na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

Članak 68. XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA 

OKOLIŠA

(1) Turističko vijeće Zajednice upravlja 

imovinom Zajednice s pozornošću urednog i Članak 72.

savjesnog gospodarstvenika.

(2) Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko (1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju 

vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i 

Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih poboljšava kvalitet čovjekova okoliša sukladno 

članova Skupštine Zajednice. propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i 

čuvanju kulturnih dobara.

X. JAVNOST  RADA  ZAJEDNICE

Članak 69. XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Javnost rada Zajednice osigurava se i Članak 73.

ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem 

sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, (1) Zajednica ima Statut i druge opće akte 

objavom na oglasnoj ploči Zajednice, odnosno putem (pravilnici, odluke, poslovnici).

sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan (2) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti 

način. s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa 

zakonom i drugim propisima.

(3) U slučaju nesuglasnoti općih akata sa 

Članak 70. Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe 

Statuta.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za (4) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom 

redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno daje Skupština Zajednice.

informiranje javnosti o radu Zajednice. (5) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa 

Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom 

ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine 

XI. POSLOVNA TAJNA odredbe.

Članak 71. Članak 74.

(1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i (1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost 

podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo Ministarstva turizma, Skupština Zajednice 

protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i dvotrećinskom većinom svih predstavnika u 

poslovnom ugledu Zajednice. Skupštini Zajednice.

(2) Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i (2) Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština 

podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u svezi s Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom 

poslovnom tajnom. glasova.
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(3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Članak 77.

Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na 

osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na (1) Statut Zajednice objavljuje se u "Službenom 

prijedlog direktora Turitičkog ureda. vjesniku Brodsko-posavske županije".

(2) Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj 

ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na 

Članak 75. oglasnoj ploči Ureda.

(3) Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom 

Opći akti Turističkog ureda su: oglašavanja.

- o ustrojstvu

- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

- o radnim odnosima, disciplinskoj i 

materijalnoj odgovornosti zaposlenih, Članak 78.

- o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i 

ostala primanja, Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana 

- akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

vijeća. posavske županije".

.    

Klasa: 022.01/10-01/106

Članak 76. Urbroj: 2178/10-04-10-1

Oriovac , 14.12.2010. godine

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se u 

postupku i na način određen za donošenje Statuta. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može Načelnik 

podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina Antun Pavetić, v.r. 

članova Skupštine Zajednice.

(3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja 

se članovima Skupštine Zajednice radi davanja 

primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi 

dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od 

osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja 

primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje 

prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga 

Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene 

suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 

upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.
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OPĆINA  SIBINJ

35.

Na temelju članka 39.  stavka 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), Općinsko 
vijeće općine Sibinj je na svojoj  10. sjednici, održanoj 21. 12. 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ

ZA 2010.GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 2.

Prihodi i rashodi u izmjenama i dopunama Proračuna općine Sibinj za 2010.godinu utvrđeni su u 
tabelarnom prikazu, te se povećavaju ili smanjuju kako  slijedi:
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Članak 3. visinama koje su određene Proračunom u posebnom 

dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, 

a primjenjivat će se od 1.siječnja 2010. godine i  bit će odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s 

objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko- ostvarenim prihodima,  odnosno likvidnim 

posavske županije». mogućnostima Proračuna.

Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, 

OPĆINSKO VIJEĆE donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od 

OPĆINE SIBINJ imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od 

zaduživanja.

Klasa: 400-01/10-01/42

Ur.broj: 2178/08-01-10-1

Sibinj, 21. prosinca 2010. g. Članak 3.

PREDSJEDNIK Proračunom su  u tv rđena  s reds tva  

OPĆINSKOG VIJEĆA proračunske pričuve u iznosu do 20.000,00 Kn., a 

Ivica Galetić, v.r. koriste se za nepredviđene namjene za koje u 

proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za 

namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih 

nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim 

pozicijama.

Prilikom realizacije ovih rashoda isti se 

36. evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima 

prema vrsti pripadaju

O koriš tenju sredstava cjelokupne 

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o proračunske pričuve odlučuje  općinski načelnik, o 

proračunu(«N. N. br. 87/08), Općinsko vijeće općine čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Sibinj je na svojoj 10. sjednici, održanoj 21. prosinca 

2010. godine donijelo je

Članak 4.

ODLUKU 

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE cijelosti je načelnik općine.

SIBINJ ZA 2011. GODINU

Članak 5.

Članak 1.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje 

Proračun općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik  općine. U 

Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema slučaju potrebe općinski načelnik  može u okviru 

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije izvršiti 

(regionalne) samouprave i drugim propisima i preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do 

odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini. visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se 

umanjuje.

Članak 2.

Proračunska sredstva se koriste za namjene i u 
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Članak 6. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIBINJ

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 

otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija Klasa: 400-01/10-01/43

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda Ur.broj: 2178/08-01-10-2

Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj U Sibinju, 21. prosinca 2010.g.

godini,  a najviše do 1.000.000,00 (jedanm milijun) 

kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu PREDSJEDNIK

i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. OPĆINSKOG VIJEĆA

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja Ivica Galetić, v.r.

ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 Kn, tada 

odluku o istom donosi predstavničko tijelo, odnosno 

Općinsko vijeće.

Općinski načelnik upravlja novčanim 

sredstvima na računu Proračuna općine.

37.

Članak 7.

Na temelju članak 39. stavak 1. i 2.   Zakona o 

Ako se tijekom fiskalne godine zbog proračunu («Narodne novine», broj 87/08), Općinsko 

izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje vijeće općine Sibinj je na svojoj  10. sjednici, održanoj 

prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, 21. prosinca  2010.godine, donijelo

Proračun se mora uravnotežiti po postupku za 

donošenje Proračuna. PRORAČUN 

OPĆINE SIBINJ

Članak 8. ZA 2011.GODINU

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2011.g., i I OPĆI DIO

bit će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije».
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Članak 2. Članak 3.

Opći dio Proračuna sastoji se od plana Posebni dio Proračuna sastoji se od plana 
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranog rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i 
manjka prihoda Proračuna. razvojne programe i aktivnosti  unutar razdjela i 

glava za proračunsku 2011. godinu.

Članak 1.
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Članak 4. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom  Članak 2., briše se.

donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 

2011.godine i  bit će objavljena u «Službenom Članak 3.

vjesniku Brodsko posavske županije».

Članak 3., mijenja se i glasi:

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIBINJ i     Uređenje i izgradnja poljskih puteva, 

nerazvrstanih cesta i  sličnih objekata niskogradnje

Klasa: 400-01/10-01/43

Ur.broj: 2178/08-01-10-1 a) Gradnja nerazvrstanih cesta na području 

Sibinj,21. prosinca 2010.g. općine

- planirana sredstva u ukupnom iznosu od 

PREDSJEDNIK 150.000,00 Kn.-nove ceste

OPĆINSKOG VIJEĆA - planirana sredstva u ukupnom iznosu od 

Ivica Galetić, v.r. 50.000,00 Kn- održavanje razine kvalitete 

postojećih cesta.

UKUPNO:                            200.000,00 Kn

- Dogradnja novih sekundarnih vodova 

38. vodovodne mreže na području općine planirana 

sredstva u ukupnom iznosu od 970.000,00 Kn.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o Planirana sredstva za gore navedene objekate 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. osigurana su u Proračunu za 2010.godinu, unutar 

26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba),  namjenskih prihoda Proračuna općine.

Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10. sjednici Vrijeme i rok izgradnje: kraj 2010.godine (evenutalni 

održanoj 21.12.2010. godine donosi: nastavak u 2011. i 2012.g.).

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UKUPNO: 1.170.000,00 Kn

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u općini Sibinj za 2010. godinu Članak 4.

Članak 4., mijenja se i glasi:

Članak 1.

II    Izgradnja poslovne zone općine Sibinj

Ovim se Programom određuje izgradnja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na Nastavak  započete  izgradnje  komunalne  

području općine Sibinj za 2010. godinu infrastrukture  zone malog  gospodarstva općine 

Sibinj, izmjene i dopune urban.plana zone.

Ovim Programom određuje se opis poslova s Planirana sredstva osigurana su od namjenskih 

procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. prihoda u iznosu od 50.000,00 Kn.

ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih  Vrijeme i rok izgradnje:  prosinac 2010.g.

za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

financiranja po djelatnostima. UKUPNO:     50.000,00 Kn
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Članak 5. Članak 7.

Članak 5., mijenja se i glasi: Ove Izmjene i dopune  Programa stupaju  na snagu 

danom donošenja, a   primjenivat će se od 1. siječnja 

2010.godine, i bit će objavljene u „Službenom 

III   Uređenje i izgradnja (kupnja) poslovnih vjesniku BPŽ“.

građevina i ostalih građevina

OPĆINSKO VIJEĆE 

a) Kupnja dijela općinske zgrade (bivši prostor OPĆINE SIBINJ

PBZ-a)- sredstva za kupnju  osigurana u Proračunu 

općine u ukupnom iznosu od 350.000,00 Kn. Klasa:  400-01/10-01/42

Urbroj: 2178/08-01-10-2

Sredstva planirana unutar izvornih i namjenskih   U Sibinju,  21.prosinca 2010.g.

prihoda općine.

PREDSJEDNIK

b) Završetak izgradnje mrtvačnica na području OPĆINSKOG VIJEĆA

općine-planirana sredstva osigurana u Proračunu Ivica Galetić, v.r.

općine u iznosu od 25.000,00 Kn.(dio poz.74.)

   

c) Izgradnja športskog objekta sa sadržajem na 

igralištu Slobodnica-planirana sredstva osigurana u 

Proračunu općine u iznosu od 125.000,00 Kn. (dio 

poz.74) 39.

Sredstva osigurana planom Proračuna unutar 

namjenskih i izvornih  prihoda. Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodine novine” broj 

d) Dodatna ulaganja u  postojeće domove i 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba) i 

sl.građ.objekte – planirana sredstva u Proračunu članka 28.  Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 

osigurana u iznosu od 50.000,00 Kn, unutar 10.sjednici održanoj 21.12.2010. godine donosi:

namjenskih prihoda Proračuna.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

Vrijeme i rok izgradnje: kraj 2010.,2011. godine. održavanja komunalne infrastrukture za 

2010.godinu

UKUPNO: 550.000,00 Kn

Članak 1.

Članak 6.

Ovim Programom određuje se održavanje 

V  Oprema i nematerijalna imovina komunalne infrastrukture u 2010. godini na području 

općine  Sibinj za komunalne djelatnosti:

Kupnja uredske opreme, komunikacijske i ostale 

opreme za potrebe općine, te ulaganja u računalne 1. Odvodnja atmosferskih voda,

programe- sredstva osigurana u Proračunu općine u 2. Održavanje javnih površina 

ukupnom iznosu od 30.000,00 Kn, na teret izvornih 3. Održavanje nerazvrstanih cesta

prihoda. 4. Održavanje  javne rasvjete

UKUPNO: 30.000,00 Kn Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
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- opis i opseg poslova održavanja s procjenom   Ova održavanja planirana su:

troškova, - popravak i održavanje poljskih putova – 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za 50.000,00 Kn (Komunalne usl.)

ostvarivanje programa, s naznakom izvora - popravak  i održavanje nerazvrstanih cesta:

financiranja

Materijal i dijelovi za tekuće i invest.  održavanje-    

20.000,00 Kn

Članak 2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta-  

200.000,00 Kn

Članak 2., mijenja se i glasi: Ukupno:                                 220.000,00 Kn

U 2010. godini održavanje komunalne Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju 

infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini se u ukupnom iznosu od 270.000,00 kn, a financirat će 

Sibinj obuhvaća: se  iz namjenskih prihoda (šumski doprinos) i izvornih  

prihoda  Proračuna općine.

I. Odvodnju atmosferskih voda

IV. Održavanje javne rasvjete

- održavanje kanala uz nerazvrstane ceste na 

području općine po potrebi, sanacija divljih deponija i          Pod održavanjem javne rasvjete  podrazumijeva 

sl. se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u rasvjete uključivo podmirenje troškova električne 

ukupnom iznosu od  80.000,00 Kn, a osigurana su u energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

Proračunu, unutar pozicije Komunalne usluge (dio). cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

Financirat će se iz namjenskih prihoda općine Sibinj. - Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje 

(izmjena rasvjetnih tijela za područje općine)- 

10.000,00

II. Održavanje javnih površina - Usl.tek. i investicijskog održavanje (popravci 

postojeće javne rasvjete)

Pod održavanjem javnih  površ ina  250.000,00 Kn

podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina,  -  Trošak električne energije za javnu rasvjetu -

pješačkih zona, trgova, parkova i javnih prometnih 470.000,00 Kn.

površina.  Ukupno:                     730.000,00 Kn

            Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

ukupnom iznosu od 170.000,00 kn  iz   namjenskih i           Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj 

izvornih prihoda Proračuna općine.(na teret pozicije točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 730.000,00 

Komunalne usluge-dio) kn, a financirat će se iz namjenskih  i  prihoda 

poslovanja Proračuna općine.

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta 

podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste Planirana sredstva komunalne naknade i 

za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne komunalnog doprinosa  raspoređuju se i troše  u 

većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu skladu s dinamikom ostvarenja i naplate.

posebnih propisa.
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Članak 4. Zakonom i na temelju čl. 10a  Zakona 

određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi 

 Ove Izmjene  Programa stupaju na snagu koje predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u 

danom donošenja, a objavit će se  u “Službenom kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom  

vjesniku Brodsko-posavske županije”. Primjenjivat proračunu, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i 

će se za proračunsku 2010.godinu manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz 

sljedećih kriterija:

OPĆINSKO VIJEĆE - financiranje matičnih ustanova kulture u 

OPĆINE SIBINJ općini,

- djelatnosti  udruženja u kulturi, te poticanje 

umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na 

Klasa:   400-01/10-01/42 općinskoj razini,

Urbroj:  2178/08-01-10-3 - manifestacije u kulturi koje pridonose 

U Sibinju, 21.prosinca 2010. godine promicanju i razvitku kulturnog života,

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i 

PREDSJEDNIK njegovanje tradicije,

OPĆINSKOG VIJEĆA - promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u 

Ivica Galetić, v.r. svrhu razvijanja međunarodne suradnje,

Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj 

proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na 

sljedećim pretpostavkama.

1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima 

40. financiranja:

- udruge u kulturi.

Na temelju Zakona o financiranju javnih 2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi

potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o  -  programski troškovi

socijalnoj skrbi i Statuta općine Sibinj, Općinsko 

vijeće općine Sibinj na svojoj 10.sjednici održanoj             Program javnih potreba u kulturi osigurava 

21.12.2010.godine  donijelo je sredstva za ostvarivanje programa koji će se 

financirati iz Proračuna općine Sibinj (nastupi KUD-

ova, koncerti, putovanja i ostalo).

 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA Prioritet u financiranju udruga imat će  udruge koje 

JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s 

PODRUČJIMA KULTURE I ŠPORTA, TE dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i 

SOCIJALNE SKRBI I RELIGIJI  ZA KOJA SE inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga  u 

SREDSTVA IZDVAJAJU IZ PRORAČUNA kulturi, kojih na području općine Sibinj ima 

OPĆINE SIBINJ ZA 2010.GODINU registrirano 3.

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U POZICIJA PRORAČUNA:043-Tekuće donacije 

KULTURI udrugama građana u kulturi:

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, KUD „SLAVONIJA“ Gornji Andrijevci  28.000,00

regulirano je financiranje kulture i  kulturnih KUD „Šokica“Slobodnica 28.000,00

djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi KUD“Tomislav“ Sibinj 34.000,00

osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj. Ukupno planirana sredstva………….90.000,00 kn
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Unutar Programa javnih potreba u kulturi jedna od NK MLADOST Sibinj 137.000,00

aktivnosti općine Sibinj je i obilježavanje obljetnice NK SLOBODNICA 162.000,00

Sibinjskih žrtava,odnosno dana općine Sibinj.  NK SLOGA Gromačnik   30.000,00

Sredstva za te namjene NK VATROGASAC Grižići     7.000,00

osigurana su unutar Aktivnosti: Obilježavanje ŠRD PETNJA   11.000,00

obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od STOLNOTENISKI KLUB SIBINJ     5.000,00

51.250,00 Kn UDR.ZA SPORT I REKREACIJU 

DILJ M&M     7.000,00

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 

141.250,00 Kn - Ukupno planirana sredstva   400.000,00 KN

Ukupno sredstva za javne 

potrebe u športu:        400.000,00 Kn

2.  PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ 

potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je SKRBI

osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.  

Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi općina 

odnosno koje su to aktivnosti i poslovi za koje je je obavezna u svom Proračunu, a za potrebe socijalne 

određeno da su od lokalnog značaja. skrbi, osigurati sredstva u visini 5 % svojih prihoda, 

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge prvenstveno za podmirenje troškova stanovanja. Za tu 

koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o namjenu u Proračunu općine Sibinj su osigurana  

udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz izvora sredstava za podmirenje troškova stanovanja,  

financiranja, općina je dužna pomagati rad športskih interventna sredstva kao jednokratne  novčane 

udruga,  vodeći računa  o: pomoći, sredstva za pomoć invalidima i 

-     stvaranju uvjeta za rad športskih udruga, hendikepiranim osobama,  sredstva za jednokratnu  

- poticanje gradnje novih športskih objekata i pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te 

dvorana, u cilju unapređenja športa na sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih 

području općine, škola lošijeg socijalnog statusa.

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, 

mladeži, odlučuje načelnik općine, i o tome donosi odluku.

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti S Dječjim vrtićem «Cekin» iz Slavonskog Broda 

građana. sklapaju se  ugovori o financiranju cijene troškova 

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji vrtića kod djece s poteškoćama u razvoju, a o svakom 

proračunskih sredstava. pojedinom slučaju odlučuje načelnik općine, na 

temelju zahtjeva korisnika.

Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova 

korisnicima prema potrebama, ali i stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.) općina se 

prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca 

košarkaški klubovi): koji podnosi zahtjev.

Kod odobravanja sredstava jednokratnih novčanih 

pomoći,  vodi se briga o socijalnom statusu obitelji ili 

POZICIJA PRORAČUNA. 046-Tekuće donacije pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.

sportskim društvima Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja 

djeteta osiguravaju se u Općinskom proračunu  u 

KK SIBINJ 20.000,00 iznosu od  1.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu 

NK ASK   6.500,00 naknadu imaju rodilje s prebivalištem na području 

NK MLADOST  Jakačina 14.500,00 općine Sibinj, što dokazuju važećom osobnom 
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iskaznicom,  rodnim listom djeteta i uvjerenjem  o PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA 

prebivalištu na području općine Sibinj. VJERSKIM ZAJEDNICAMA (RELIGIJA)

Sredstva za mjesečnie karte  učenika srednjih škola 

financirat će se iz sredstava Proračuna općine, a na Podrazumjeva  osiguranje novčanih sredstava za rad 

temelju mjesečnih računa izabranog prijevoznika s župnih i dugih vjerskih zajednica s područja općine 

kojim se sklapa ugovor  prijevozu učenika, u čijem Sibinj. 

sufinanciranju učestvuje i Brodsko-posavska  Ukupno planirana sredstva  -Pozicija tekuće donacije 

županija. vjerskim zajednicama- 30.000,00 Kn.

Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na 

sljedećim pozicijama: Ukupna sredstva za javne potrebe 

u religiji: 30.000,00 Kn.

POZICIJA  036- Tekuće donacije građanima i 

kućanstvima u novcu Ove Izmjene i dopune  Programa  stupaju na snagu 

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.1.2010.g., 

70.000,00 Kn i bit će objavljene u Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije.

POZICIJA  037- Tekuće donacije invalidima  i 

hendikepiranim osobama OPĆINA SIBINJ

- sufinanciranje cijena boravka u dječjem OPĆINSKO VIJEĆE

vrtiću «Cekin

- pomoći osobama s posebnim potrebama Klasa:     400-01/10-01/42

Ukupno za poziciju 47.000,00 Kn Urbroj:     2178/08-01-10-4

POZICIJA 038- Porodiljne naknade i oprema za U Sibinju, 21.prosinca 2010.godine

novorođenčad

- jednokratne novčane naknade za rođenje PREDSJEDNIK

djeteta 80.000,00 Kn OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Galetić, v.r.

POZICIJA 039- Naknade građanima i kućanstvima u 

naravi

- plaćanje troškova stanovanja

- sufinanciranje cijene mjesečnih karata 

učenika srednjih škola

Ukupno za poziciju 80.000,00 Kn

POZICIJA 040-Kapitalne donacije građanima i 

kućanstvima

- plaćanje kapitalnih izdataka (investicija) 

obiteljima ili pojedincima slabijeg 

materijalnog stanja i slično   10.000,00 Kn

Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi: 

287.000,00 Kn
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41.
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42. c) Početak izgradnje kanalizacijske mreže na 

području općine (dokumentacija)

- planirana sredstva u ukupnom iznosu od 

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 500.000,00 Kn.

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 

26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba),  d) Ostali nespomenuti građevinski objekti- (staze i 

Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10.sjednici sl.prometni objekti)- planirana sredstva 300.000,00 

održanoj 21.12.2010. godine donosi: kn

PROGRAM e) Dodatna ulaganja na postojećim objektima 

komunalne infrastrukture (ostala)

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 Kn.

u općini Sibinj za 2011. godinu

f) Dodatna ulaganja na građ.objektima,  postojećim 

asfalt.cestama-planirana sredstva 100.000,00 kn

Članak 1.

Planirana sredstva za gore navedene objekata 

Ovim se Programom određuje izgradnja osigurana su u planu Proračuna općine za 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 2011.godinu. Dio sredstava osigurat će se iz 

području općine Sibinj za 2011. godinu namjenskih prihoda Proračuna (komunalni doprinos i 

dr.)-dio  iz kapitalnih pomoći državnog, odnosno 

Ovim Programom određuje se opis poslova s županijskog proračuna, te kapitalnih pomoći fondova.

procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 

ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih Vrijeme i rok izgradnje: kraj 2011.godine (evenutalni 

za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora nastavak u 2011. i 2012.g.).

financiranja po djelatnostima.

UKUPNO: 2.350.000,00 Kn

Članak 2.

Članak 4.

I  Uređenje i izgradnja poljskih puteva, nerazvrstanih 

cesta i  sličnih objekata niskogradnje II  Izgradnja poslovne zone općine Sibinj

a) Gradnja nerazvrstanih cesta na području Nastavak  započete  izgradnje  komunalne  

općine. infrastrukture  zone malog 

- planirana sredstva u ukupnom iznosu od gospodarstva općine Sibinj

550.000,00 Kn.-nove ceste Planirana sredstva osigurana su od namjenskih 

- planirana sredstva u ukupnom iznosu od prihoda u iznosu od 100.000,00

100.000,00 Kn- održavanje razine kvalitete 

postojećih cesta.  Vrijeme i rok izgradnje:  2011- kraj 2012. godine

UKUPNO:  650.000,00 kN

UKUPNO: 100.000,00 Kn

b) Dogradnja novih sekundarnih vodova 

vodovodne mreže na području općine-

- planirana sredstva u ukupnom iznosu od 

300.000,00 Kn.
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Članak 5. 43.

III Uređenje i izgradnja ) poslovnih građevina i ostalih 

građevina Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 

a) Završetak izgradnje mrtvačnica na području 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba) i 

općine-planirana sredstva  osigurana u Proračunu članka 28.  Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 

općine u iznosu od 250.000,00 Kn. (unutar aktivnosti 10. sjednici održanoj 21.12.2010. godine donosi:

uređenja i izgradnje poslovnih i ostalih građ.objekata)

PROGRAM

Sredstva osigurana Planom Proračuna unutar 

namjenskih prihoda. održavanja komunalne infrastrukture 

za 2011. godinu

b) Dodatna ulaganja u  postojeće domova – 

planirana sredstva u Proračunu osigurana u iznosu od 

100.000,00 Kn, unutar namjenskih prihoda Članak 1.

Proračuna.

Vrijeme i rok izgradnje: kraj 2010.godine. Ovim Programom određuje se održavanje 

UKUPNO: 350.000,00 Kn komunalne infrastrukture u 2011. godini na području 

općine  Sibinj za komunalne djelatnosti:

Članak 6. 1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje javnih površina 

 IV  Oprema i nematerijalna imovina 3. Održavanje nerazvrstanih cesta

4. Održavanje  javna rasvjeta

Kupnja uredske opreme, komunikacijske i 

ostale opreme za potrebe općine,  sredstva osigurana u Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

Proračunu općine u ukupnom iznosu od 40.000,00 

Kn, na teret izvornih prihoda. - opis i opseg poslova održavanja s procjenom  

UKUPNO: 40.000,00 Kn troškova, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje programa, s naznakom izvora 

Članak 7. financiranja

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a 

primjenivat će se od 1.  siječnja 2011 . godine, i bit će Članak 2.

objavljen u „Službenom vjesniku BPŽ“.

U 2010. godini održavanje komunalne 

OPĆINSKO VIJEĆE infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

OPĆINE SIBINJ Sibinj obuhvaća:

Klasa: 400-01/10-01/43 I. Odvodnju atmosferskih voda

Urbroj:  2178/08-01-10-3

U Sibinju,  21.prosinca 2010.g. - održavanje kanala uz nerazvrstane ceste na 

 području općine po potrebi.

PREDSJEDNIK Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u 

OPČINSKOG VIJEĆA ukupnom iznosu od  100.00,00 kn,a osigurana su u 

Ivica Galetić, v.r. Proračunu, unutar pozicije  Komunalne usluge (dio 
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poz.). Financirat će se iz namjenskih prihoda općine podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i 

Sibinj. uređaja javne rasvjete uključivo podmirenje troškova 

električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, 

javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih 

II. Održavanje javnih površina cesta.

- Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje 

Pod održavanjem javnih  površ ina  (izmjena rasvjetnih tijela za područje općine)- 

podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina,  10.000,00

pješačkih zona, trgova, parkova i javnih prometnih - Usl.tek. i investicijskog održavanje (popravci 

površina. postojeće javne rasvjete)

250.000,00 kn

Sredstva za ove namjene osigurana su u -  Trošak električne energije za javnu rasvjetu -

Proračunu općine Sibinj unutar pozicije  Usluge tek. I 500.000,00 kn

investicijskog održavanje- 50.000,00 Kn i   Ukupno: 760.000,00 kn

Komunalne usluge- 250.000,00 Kn

  Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u   Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

ukupnom iznosu od 300.000,00 kn  iz namjenskih i ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 

izvornih prihoda Proračuna općine. 760.000,00 kn  i financirat će se iz namjenskih i 

rashoda poslovanja Proračuna općine.

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta 

podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste Planirana sredstva komunalne naknade u 

za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne iznosu od 450.000,00 kn  raspoređuju se i troše  u 

većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu skladu s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne 

posebnih propisa. naknade.

 Ova održavanja planirana su:

- popravak i održavanje poljskih putova – 

50.000,00 Članak 4.

- popravak  i održavanje nerazvrstanih cesta:

 Ovaj Program stupa na snagu danom 

  Materijal i dijelovi za tekuće i invest.  donošenja, a objavit će se  u “Službenom vjesniku 

održavanje- 30.000,00 Kn Brodsko-posavske županije”. Primjenjivat će se za 

 Usluge tekućeg i investicijskog održavanje proračunsku 2011. godinu

cesta-  200.000,00 Kn

Ukupno:  280.000,00 Kn OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIBINJ

  Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, 

predviđaju se u ukupnom iznosu od 280.000,00 kn, a Klasa: 400-01/10-01/43

financirat će se  iz namjenskih prihoda (šumski Urbroj:  2178/08-01-10-4

doprinos) i izvornih  prihoda  Proračuna općine. U Sibinju,  21. prosinac  2010.godine

PREDSJEDNIK

IV. Održavanje javne rasvjete OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Galetić, v.r.

 P o d  o d r ž a v a n j e m  j a v n e  r a s v j e t e   
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44. 1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima 

financiranja:

- udruge u kulturi.

Na temelju Zakona o financiranju javnih 2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi

potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o  -  programski troškovi

socijalnoj skrbi i Statuta općine Sibinj, Općinsko 

vijeće općine Sibinj na svojoj 10. sjednici održanoj             Program javnih potreba u kulturi osigurava 

21.prosinca 2010.godine  donijelo je sredstva za ostvarivanje programa koji će se 

financirati iz Proračuna općine Sibinj (nastupi KUD-

PROGRAM ova, koncerti, putovanja i ostalo).

JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA Prioritet u financiranju udruga imat će  

U PODRUČJIMA KULTURE I ŠPORTA, TE udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći 

SOCIJALNE SKRBI RELIGIJI  ZA KOJA SE broj članova, s dugom tradicijom i uspješnim 

SREDSTVA IZDVAJAJU IZ PRORAČUNA nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će 

OPĆINE SIBINJ ZA 2011.GODINU sufinancirati rad udruga  u kulturi, kojih na području 

općine Sibinj ima registrirano 3:

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U 

KULTURI POZICIJA PRORAČUNA:039-Tekuće donacije 

udrugama građana u kulturi

Zakonom o financiranju javnih potreba u 

kulturi, regulirano je financiranje kulture i  kulturnih KUD „SLAVONIJA“ Gornji Andrijevci28.000,00

djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi KUD „Šokica“Slobodnica.28.000,00

osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj. KUD“Tomislav“ Sibinj.34.000,00

Zakonom i na temelju čl. 10.a  Zakona Ukupno planirana sredstva   90.000,00

određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi 

koje predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u Unutar Programa javnih potreba u kulturi jedna od 

kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom  aktivnosti općine Sibinj je i obilježavanje obljetnice 

proračunu, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i Sibinjskih žrtava,odnosno dana općine Sibinj.  

manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz Sredstva za te namjene osigurana su unutar 

sljedećih kriterija: Aktivnosti: Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava 

- financiranje matičnih ustanova kulture u u ukupnom iznosu od 66.000,00 Kn

općini, Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 

- djelatnosti  udruženja u kulturi, te poticanje 156.000,00 Kn

umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj 

razini,

- manifestacije u kulturi koje pridonose 2.  PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

promicanju i razvitku kulturnog života,

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih 

njegovanje tradicije, potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je 

- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u osigurati financijska sredstva u Proračunu općine. 

svrhu razvijanja međunarodne suradnje, Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, 

Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj odnosno koje su to aktivnosti i poslovi za koje je 

proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na sljedećim određeno da su od lokalnog značaja. 

pretpostavkama. Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge 

koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o 

udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz izvora 

financiranja, općina je dužna pomagati rad športskih 
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udruga,  vodeći računa  o: pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te 

-     stvaranju uvjeta za rad športskih udruga, sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih 

- poticanje gradnje novih športskih objekata i škola lošijeg socijalnog statusa.

dvorana, u cilju unapređenja športa na području 

općine, O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, 

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i odlučuje načelnik općine, i o tome donosi odluku.

mladeži,

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti S Dječjim vrtićem «Cekin» iz Slavonskog Broda 

građana. sklopljen je ugovor o financiranju cijene troškova 

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji vrtića kod djece s poteškoćama u razvoju, a o svakom 

proračunskih sredstava. pojedinom slučaju odlučuje načelnik općine, na 

Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se temelju zahtjeva korisnika.-

korisnicima prema potrebama, ali 

prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova 

košarkaški klubovi): stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.) općina se 

obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca 

POZICIJA PRORAČUNA. 042- Tekuće donacije koji podnosi zahtjev.

sportskim društvima Kod odobravanja sredstava jednokratnih novčanih 

pomoći,  vodi se briga o socijalnom statusu obitelji ili 

KK SIBINJ.23.000,00 pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.

NK ASK.9.000,00 Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja 

NK MLADOST Jakačina.16.000,00 djeteta osiguravaju se u Općinskom proračunu  u 

NK MLADOST Sibinj185.000,00 iznosu od  1.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu 

NK SLOBODNICA.200.000,00 naknadu imaju rodilje s prebivalištem na području 

NK SLOGA Gromačnik32.000,00 općine Sibinj , što dokazuju važećom osobnom 

NK VATROGASAC Grižići7.000,00 iskaznicom,  rodnim listom djeteta i uvjerenjem  o 

ŠRD PETNJA11.000,00 prebivalištu na području općine Sibinj.

STOLNOTENISKI KLUB SIBINJ.10.000,00 Sredstva za financiranje cijena mjesečnih karata 

UDR.ZA SPORT I  REKREACIJU DILJ  učenika srednjih škola financirat će se iz sredstava 

M&M7.000,00 Proračuna općine, a po pojedinom zahtjevu roditelja 

učenika. Sredstva za ovu namjenu odobravaju se za 

- Ukupno planirana sredstva500.000,00 KN jedno polugodište, a isplaćivat će se mjesečno na 

Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: račune roditelja korisnika.

500.000,00 Kn Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na 

sljedećim pozicijama:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i 

SKRBI kućanstvima u novcu

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu        

Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi općina 85.000,00

je obavezna u svom Proračunu, a za potrebe socijalne 

skrbi, osigurati sredstva u visini 5 % svojih prihoda, POZICIJA  - Tekuće donacije invalidima  i 

prvenstveno za podmirenje troškova stanovanja. Za tu hendikepiranim osobama

namjenu u Proračunu općine Sibinj su osigurana - sufinanciranje cijena boravka u dječjem 

sredstava za podmirenje troškova stanovanja, vrtiću «Cekin»  45.000,00

interventna sredstva kao jednokratne novčane - pomoći osobama s posebnim potrebama 

pomoći, sredstva za pomoć invalidima i 7.000,00 ukupno   52.000,00

hendikepiranim osobama,  sredstva za jednokratnu 
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POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za 45.

novorođenčad

- jednokratne novčane naknade za rođenje 

djeteta   90.000,00 Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 

spašavanju («N.N.» broj 174/04, 79/07 i 38/09  ), te  

POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

naravi snaga zaštite i spašavanja («N.N.» broj 40/08 i 44/08) i 

- plaćanje troškova stanovanja  30.000,00. članka 29. Statuta općine Sibinj (»Službeni vjesnik 

- sufinanciranje cijene mjesečnih karata Brodsko-posavske županije» broj 12/09), Općinsko 

učenika srednjih škola. 70.000,00 vijeće općine Sibinj na svojoj 10. sjednici održanoj 

21.prosinca 2010.godine, donosi

Ukupno za poziciju          100.000,00 Kn

POZICIJA  - Kapitalne donacije građanima i O D L U K U

kućanstvima  

- plaćanje kapitalnih izdataka (investicija) o zamjeni člana Stožera zaštite i spašavanja  

obiteljima ili pojedincima slabijeg materijalnog stanja općine Sibinj 

i slično.  10.000,00 Kn

Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi: I.

337.000,00 Kn

U točki II. Odluke o imenovanju članova 

Stožera zaštite i spašavanja općine Sibinj («Službeni 

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 3/10) u 

VJERSKIM ZAJEDNICAMA (RELIGIJA) Stožer zaštite i spašavanja općine Sibinj ispred  

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje umjesto  

Podrazumjeva  osiguranje novčanih sredstava za rad Jadranke Ćorluke, imenuje se Željko Valešić. 

župnih i dugih vjerskih zajednica s područja općine 

Sibinj. 

Ukupno planirana sredstva  -Pozicija tekuće donacije II.

vjerskim zajednicama- 30.000,00 Kn.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 30.000,00 donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Kn. Brodsko-posavske županije».

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a OPĆINSKO VIJEĆE 

primjenjivat će se od 1.1.2011.g., i bit će objavljen u OPĆINE SIBINJ 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Klasa:   810-06/10-01/6

OPĆINA SIBINJ Urbroj:  2178/08-01-10-2

OPĆINSKO VIJEĆE Sibinj,   21.prosinca 2010. godine

Klasa:   400-01/10-01/43                                                                               PREDSJEDNIK 

Urbroj: 2178/08-01-10-5 OPĆINSKOG VIJEĆA 

U Sibinju, 21. prosinca 2010. godine  OPĆINE SIBINJ

Ivica Galetić, v.r.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Galetić, v.r.
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47. označene bojom i planskim znakom na kartografskom 

prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu M 

1:2000 i to:

Na temelju članka 100.  stavka 7. Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07 i 38/09) 1. Gospodarska namjena

i članka 29. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik - proizvodna namjena – I

Brodsko-posavske županije“ br.12/09), Općinsko - poslovna namjena – K

vijeće općine Sibinj na svojoj 10. sjednici održanoj     - poslovna namjena – komunalno servisna – K3

21.12.2010. godine donijelo je - gospodarska namjena – ugostiteljsko 

turistička-motel – T1

O D L U K U

o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog 2. Zaštitne zelene povšine - Z

plana uređenja zone malog gospodarstva 

3. Površine infrastrukturnih sustava - IS

I.  TEMELJNE  ODREDBE 4. Javni parking i garaža - P

Članak 1. 

Članak 5.

Donose se II.  izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja zone malog gospodarstva (u nastavku teksta: Briše se naslov 3. i članak 24. 

Plan), što ga je izradilo poduzeće ARHEO d.o.o. iz 

Zagreba.

Članak 6.

Članak 2. Članak 37. mijenja se i glasi:

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod naslovom II. Zona malog gospodarstva općine Sibinj nalazi se u III. 

izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone zoni sanitarne zaštite crpilišta Jelas.

malog gospodarstva (u jednoj knjizi) a sastoji se od:

I.  Tekstualni dio ( Odredbe za provođenje) Prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvorište Jelas 

II. Grafički prilozi u mjerilu 1:2000 zabranjeno je: 

III. Obvezni prilozi -  ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda

- deponiranje otpada

- građenje kemijskih-industrijskih postrojenja

Članak 3. - g rađen je  p rometn ica  (p j e šačk ih  i  

biciklističkih staza) bez sustava kontrolirane 

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja odvodnje i pročišćavanje oborinskih voda

zone malog gospodarstva izrađene su u skladu s 

Odlukom o izradi predmetnog plana („Službeni Slijedom navedenog nakon što se utvrdi namjena 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.22/10). eventualnih budućih poslovnih i drugih građevina za 

iste je potrebno zatražiti posebne vodopravne uvjete, 

kako bi se utvrdio način pročišćavanja i ispuštanja 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE otpadnih voda.

Članak 4. Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i Briše se naslov 6. i članci 39.  i 40. 
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III. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 2.

Članak 8. 2001. godine vrtić je prestao s radom zbog sljedećih 

razloga :

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- 1. opao interes za pohađanje vrtića, te se 

posavske županije“ smanjio broj djece

2.  povećao se rast obveza za financiranje rada 

OPĆINSKO VIJEĆE vrtića

OPĆINE SIBINJ 3.  zgrada  u kojoj se odvijao rad vrtića i nakon 

nekoliko preinaka bila je neadekvatna  za   

Klasa:    350-01/10-01/63   rad

Ur.broj:  2178/08-01-10-15

Sibinj,    21. prosinac 2010. godine

Članak 3.

Predsjednik 

Općinskog vijeća Radi zadovoljavanja potreba žitelja općine Sibinj za 

općine Sibinj predškolskim obrazovanjem i odgojem djece 

Ivica Galetić, v.r. predškolske dobi planira se izgradnja zgrade dječjeg 

vrtića na lokaciji starog dječjeg vrtića. 

Ove godine je uklonjena stara i dotrajala zgrada i 

pripremljen teren  za izgradnju novog vrtića.

Planirat će se sredstva u Proračunu općine za 

2011.godinu za realizaciju ovoga Plana. 

48.

Članak 4.

Na temelju članka 14. st.1. Zakona o 

predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. br. 10/97 i Na istoj katastarskoj čestici na kojoj je bio izgrađen 

107/7) i članka 29. Statuta općine Sibinj („Službeni dosadašnji vrtić planira se izgradnja novog vrtića za 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/09) smještaj do dvije stotine djece predškolske dobi.

Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10.sjednici Izgradnju vrtića kandidirat ćemo prema Ministarstvu 

održanoj 21.prosinca 2010.godine donijelo je regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva i Brodsko-posavskoj županiji uz čiju se 

PLAN MREŽE pomoć nadamo financirati izvedbu ovog projekta. 

dječjih vrtića na području općine Sibinj

Članak 5.

Članak 1. Radi zadovoljavanja potreba predškolskog odgoja i 

naobrazbe, odnosno skrbi o djeci predškolske dobi na 

Općina Sibinj je do 2001. godine imala dječji vrtić području općine Sibinj, ovaj Plan mreže dječjih vrtića 

kapaciteta 50 polaznika koji je radio u sastavu ne sprečava osnivanje dječjih vrtića od strane drugih 

ustanove «Dječji vrtići» Slavonski Brod. Njegov rad zakonom ovlaštenih osnivača.

je sufinanciran sredstvima Brodsko-posavske Ne ograničava se ni organiziranje različitih odgojno-

županije i općine Sibinj. obrazovnih programa s djecom predškolske dobi pri 

osnovnoj školi, te kulturnim, športskim i drugim 

udrugama registriranim na području općine Sibinj, a 
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sve u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i O D L U K U

naobrazbi. 

o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju o 

obavljenoj reviziji Proračuna

Članak 6. općine Sibinj za 2009.g.

Ovaj Plan će se dostaviti Brodsko-posavskoj županiji, 

a u svrhu usklađivanja Plana mreža dječjih vrtića na Članak 1.

njenom području. 

Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju o 

obavljenoj reviziji Proračuna općine Sibinj za 

Članak 7. 2009.godinu.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske Članak 2.

županije».

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

OPĆINSKO VIJEĆE „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ

Klasa:    612-01/10-01/5 OPĆINSKO VIJEĆE

Urbroj:  2178/08-01-10-3

Sibinj,    21.prosinca 2010.godine Klasa:   021-05/10-01/7

Urbroj:  2178/08-01-10-3

PREDSJEDNIK Sibinj,   21. prosinca 2010. godine 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivica Galetić, v.r. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VJEĆA

Ivica Galetić, v.r.

49.

Na temelju čl.87. i 88. Zakona o financiranju 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„NN“ br.117/93) i članka 29. Statuta općine Sibinj 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

12/09) Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 

10.sjednici održanoj dana  21.prosinca 2010.godine 

donijelo
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

30.

Na temelju članka 14. i  stavka 4. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 96/03), Općinsko vijeće 
općine Slavonski Šamac je na svojoj  15.sjednici, održanoj dana 20. prosinca  2010.godine, donijelo

ODLUKU
 O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2010.GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 2.

Prihodi i rashodi u izmjenama i dopunama Proračuna općine Slavonski Šamac za 2010.godinu utvrđeni su 
u tabelarnom prikazu, te se povećavaju ili smanjuju kako  slijedi:
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Članak 3. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Proračunska sredstva se koriste za namjene i u 

primjenjivat će se od 1.siječnja 2010.godine i  bit će visinama koje su određene Proračunom u posebnom 

objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se 

županije». izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, 

odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s 

OPĆINSKO VIJEĆE ostvarenim prihodima,  odnosno likvidnim 

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC mogućnostima Proračuna.

Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, 

Klasa:021-05/10-02/44 donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od 

Urbroj:2178/09-02-10-1 imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od 

Slavonski Šamac, 20. prosinca 2010.g. zaduživanja.

PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA: Članak 3.

 Branislav Milinović, ing., v.r.

P roračunom su  u tv rđena  s reds tva  

proračunske pričuve u iznosu do 10.000,00 Kn., a 

koriste se za nepredviđene namjene za koje u 

proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za 

namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih 

31. nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim 

pozicijama.

Prilikom realizacije ovih rashoda isti se evidentiraju 

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti 

proračunu(«N. N. br. 87/08), Općinsko vijeće općine pripadaju

Slavonski Šamac je na svojoj 15. sjednici, održanoj O koriš tenju sredstava cjelokupne 

20. prosinca 2010.godine donijelo proračunske pričuve odlučuje  općinski načelnik, o 

čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

ODLUKU 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE Članak 4.

SLAVONSKI ŠAMAC

ZA 2011.GODINU Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u 

cijelosti je načelnik općine.

Članak 1.

Članak 5.

Proračun općine Slavonski Šamac (u 

daljnjem tekstu: Proračun) ostvaruje se naplatom Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje 

prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik  općine. U 

lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim slučaju potrebe općinski načelnik  može u okviru 

propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije izvršiti 

općini. preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do 

visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se 

umanjuje.
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Članak 6. 32.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 

otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija Na temelju članak 39. stavak 1. i 2.   Zakona o 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 

Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj 32. alineje 4. Statuta općine Slavonski Šamac 

godini,  a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske župaije“ broj 

ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i 9/09.) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je na 

provedeno u skladu sa zakonskim propisima. svojoj  15. sjednici, održanoj 20. prosinca  

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja 2010.godine, donijelo

ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 Kn, tada 

odluku o istom donosi predstavničko tijelo, odnosno PRORAČUN 

Općinsko vijeće.

Općinski načelnik upravlja novčanim OPĆINE SlAVONSKI ŠAMAC

sredstvima na računu Proračuna općine. ZA 2011.GODINU

I OPĆI DIO

Članak 7.

Članak 1.

Ako se tijekom fiskalne godine zbog 

izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje 

prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, 

Proračun se mora uravnotežiti po postupku za 

donošenje Proračuna.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavke županije“, a primjenjivat će se od 1.siječnja 

2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa:021-05/10-02/51

Urbroj:2178/09-02-10-1

U Slav. Šamcu, 20. prosinca 2010.g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Branislav Milinović, ing., v.r.
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Članak 2. Članak 3.

Opći dio Proračuna sastoji se od plana Posebni dio Proračuna sastoji se od plana 
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranog rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i 
manjka prihoda Proračuna. razvojne programe i aktivnosti  unutar razdjela i glava 

za proračunsku 2011. godinu.
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33.

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 9/09.) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj  15. sjednici održanoj  20. 
prosinca 2010. godine, donosi:

PLAN

kapitalnih ulaganja općine Slavonski Šamac za 2011. godinu
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Članak 2. 

Plan kapitalnih ulaganja općine Slavonski Šamac za 2011. godinu stupa na snagu osam dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa: 021-05/10-02/52
Urbroj:2178/09-02-10-1
Slavonski Šamac, 20. prosinca 2010. godine
                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
Branislav Milinović, ing., v.r.
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34.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 110/07 i 125/08), članka 32.  Statuta 

općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.  9/09. ) Općinsko vijeće općine 

Slavonski Šamac na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2010. donijelo je :

PLAN JAVNE NABAVE 

općine Slavonski Šamac u 2011. godini 

Članak I.

U skladu s Proračunom općine Slavonski Šamac za 2011. godinu utvrđuje se Plan nabave roba, radova i 

usluga u 2011. godini. Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2011. g. iskazuju se s porezom na 

dodanu vrijednost.

Članak II.

Plan nabave za 2011. godinu temelji se na potrebama općine Slavonski Šamac, a sukladno sljedećim 

aktima: 

-    Proračunu općine Slavonski Šamac za 2011. godinu

- Programu građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2011. godinu

- Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak III.

Tijekom 2011. godine. provest će se nabava sljedećih roba, radova i usluga :
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Članak IV. Članak 1.

Utvrđeni Plan nabave uskladit će se tijekom Ovim se Programom određuje izgradnja 

godine u skladu s mogućnostima i potrebama općine objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

Slavonski Šamac i osiguranim sredstvima u području općine Slavonski Šamac za 2011. godinu za:

Proračunu općine za 2011. godinu.

- javne površine

- nerazvrstane ceste 

Članak V. - groblja 

- opskrba pitkom vodom

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana - vodoodvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- - javna rasvjeta

posavske županije“.

Ovim Programom određuje se opis poslova s 

OPĆINSKO VIJEĆE procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih 

za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

Klasa : 021-05/10-02/53 financiranja po djelatnostima.

Urbroj:2178/09-02-10-1

U Slavonskom Šamcu, 20. prosinca 2010. godine

I.  GRADNJA  JAVNIH  POVRŠINA 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: Članak 2. 

Branislav Milinović, ing., v.r.

a) rekonstrukcija društvenog doma u Slavonskom 

Šamcu

Početak rekonstrukcije društvenog doma u 

Slavonskom Šamcu

35.

Ukupno: 450.000.00 kn

Rok izgradnje: kraj 2011. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. Proračuna općine Slavonski Šamac, iz namjenskih 

26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, prihoda Proračuna.

178/04, 38/09, 79/09), članka 32. alineje 19. Statuta 

općine Slavonski Šamac (“Službeni vjesnik Brodsko- II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA ( I 

posavske županije br. 9/09), Općinsko vijeće općine SL.PROMETNIH OBJEKATA)

Slavonski Šamac na svojoj 15. sjednici održanoj 20. 

prosinca  2010. godine donosi: Članak 3.

PROGRAM a) izgradnja pristupne ceste  u Poslovnoj zoni 

Slavonski Šamac 

gradnje objekata komunalne infrastrukture u 

općini Slavonski Šamac Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

za 2011. godinu - pripremni radovi 

- ugradnja asfalta

Ukupno: 1.130.000,00
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Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Slav. Šamac – 246.000,00 kn;  

Pomoći iz Proračuna – 884.000,00 kn - unutrašnje i vanjsko malterisanje

Rok izgradnje: kraj 2011. godine. - ugradnja stolarije

- elektroinstalaterski i vodoinstalaterski radovi

- vanjska fasada

b) gradnja ceste u Kruševici – «Selište»

Rok izgradnje: kraj 2011. godine

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava: Ukupno: 100.000,00 kn (mrtvačnica Sl. Šamac 

50.000,00 kn + mrtvačnica Kruševica 50.000,00 kn)

- pripremni radovi. Financiranje: Pomoći iz Proračuna 100.000,00 kn.

Ukupno: 400.000,00 kn

Financiranje objekta iz  namjenskih prihoda  b) izgradnja platoa na  grobljima  u Slav.Šamcu i  

Proračuna općine Slavonski Šamac u iznosu od  Kruševici

400.000,00 kn.

Rok završetka radova: prosinac 2011.g. Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- pripremni radovi

- ugradnja asfalta

c) gradnja šetnice kod umjetnog jezera Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine 

Slavonski Šamac u iznosu od 40.000,00 kn (20.000,00 

Opis poslova i iskaz izvorafinancijskih sredstava: kn za  plato u Slav. Šamcu i 20.000,00 za plato u 

Kruševici).

- izgradnja šetnice oko umjetnog jezera Rok izgradnje: prosinac 2011. godine

Ukupno: 140.000,00 Kn

Financiranje izgradnje iz namjenskih prihoda IV. OPSKRBA PITKOM VODOM

poslovanja Proračuna općine.

Rok završetka radova:2011.g. Članak 5.

a) Izgradnja vodoopskrbnog sustava u Slav. 

d) Izgradnja parkirališta –adfaltiranja (stambene Šamcu i Kruševici (distributivni vod)

zgrade) Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava: - Izgradnja sekundarnih vodova

- Izgradnja –asfaltiranje parkirališta Ukupno: 10.000,00 kn

Ukupno: 100.000,00 Kn Financiranje:  Namjenski prihodi Proračuna općine 

Izvor financiranja prihodi poslovanja Proračuna Slav. Šamac – 10.000,00 kn.

općine Sl.Šamac. Rok izgradnje:  2011.godine

Rok završetka  radova: 2011.g.

V. VODOODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 

III. GRAĐENJE GROBLJA OTPADNIH VODA

Članak 4. Članak 6.

a) Izgradnja mrtvačnica u Slavonskom Šamcu i a) izrada projektno tehničke dokumentacije 

Kruševici. vodoodvonje i pročišćavanja otpadnih voda
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Opis radova: 36.

- izrada projektno tehničke dokumentacije 

vodoodvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Ukupno: 400.000,00 kn Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 

Financiranje: Pomoći iz Proračuna i fondova: komunalnom gospodarstvu (“Narodine novine” broj 

400.000,00 kn 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – 

Rok izgradnje: prosinac 2011. godine Uredba,178/04, 38/09, 79/09) i članka 32. alineje 19. 

Statuta općine Slavonski Šamac (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije”, 9/09.), Općinsko vijeće 

VI. JAVNA RASVJETA općine Slav. Šamac na svojoj 15. sjednici  održanoj  

20. prosinca 2010. godine donosi:

Članak 7.

PROGRAM

a) Izgradnja i ulaganje u javnu rasvjetu

održavanja komunalne infrastrukture za 

Opis poslova: Izgradnja nove javne rasvjete- djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 

30.000,00 Kn gospodarstvu u 2011. godini

Dodatna ulaganja na postojećoj javnoj rasvjeti: 

30.000,00 Kn.

Ukupno: 60.000,00 Kn Članak 1.

Sredstva osigurana u Proračunu općine iz namjenskih 

prihoda za 2011.g. Ovim Programom određuje se održavanje 

komunalne infrastrukture u 2011. godini na području 

općine  Slav. Šamac za komunalne djelatnosti:

Članak 8.

1. Odvodnja atmosferskih voda,

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od 2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

dana objavljivanja  u “Službenom vjesniku Brodsko- čišćenje javnih površina

posavske  županije.” 3. Održavanje javnih površina 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

OPĆINSKO VIJEĆE 5. Održavanje groblja

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 6. Javna rasvjeta

Klasa: 021-05/10-02/54 Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

Urbroj:2178/09-02-10-1 - opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

U Slavonskom Šamcu, 20. prosinca  2010. godine pojedinih troškova, po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

PREDSJEDNIK ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

OPĆINSKOG VIJEĆA financiranja

Branislav Milinović, ing., v.r.

Članak 2.

U 2011. godini održavanje komunalne 

infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

Slavonski Šamac obuhvaća:
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I. Odvodnju atmosferskih voda IV. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Pod odvodnjom atmosferskih voda  razumijeva se Pod održavanjem nerazvrstanih cesta 

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja razumijeva se održavanje površina koje se koriste za 

atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne 

fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama: većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu 

- pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na posebnih propisa:

području općine po potrebi

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u - popravak i održavanje poljskih putova 

ukupnom iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se iz (120.000,00 kn)

Proračuna općine Slav. Šamac. - popravak ćuprija (10.000,00 kn)

- nabavka  opreme i strojeva  za održavanje  

nerazvrstanih cesta (25.000,00 kn)

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju 

se u ukupnom iznosu od 155.000,00 kn iz prihoda  

Pod održavanjem čistoće javnih površina Proračuna općine Slav. Šamac za 2011. godinu.

podrazumijeva se čišćenje javnih površina:

- košnja trave i čišćenje raslinja  na javnoj V. Održavanje groblja

površini ispred napuštenih kuća – tri puta godišnje

- čišćenje ispred svih društvenih domova – po Pod održavanjem groblja  razumijeva se 

potrebi održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i 

- čišćenje raslinja i košnja javnih površina u sahrane pokojnika.

Slav. Šamcu i u Kruševici.

- tekuće održavanje čistoće u grobljima

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom 

iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna Sredstva za izvršenje radova  predviđena u ovoj točki, 

općine Slav. Šamac, po potrebi . po potrebi, financirat će se iz prihoda Proračuna 

općine Slavonski Šamac za 2011. godinu.

III. Održavanje javnih površina

VI. Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javnih površina naročito se 

razumijeva održavanje javnih zelenih površina, Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se 

pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 

kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih rasvjete uključivo podmirenje troškova električne 

prometnih površina, te dijelovi javnih cesta koje energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta:

kao javne ceste prema posebnom zakonu: - izmjena i popravci rasvjetnih tijela za 

područje općine – po, potrebi tijekom godine 

- čišćenje nogostupa na području općine (35.000,00 kn)

Slavonski Šamac (4.000,00) - trošak električne energije za javnu rasvjetu 

-     sanacija divljih deponija  (10.000,00) (60.000,00).

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki 

iznosu od 14.000,00 kn  iz   prihoda Proračuna općine. predviđaju se u ukupnom iznosu od 195.000,00 kn, a 

financirat će se iz namjenskih prihoda i prhoda 
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poslovanja Proračuna općine. Članak 1.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 

Članak 3. udruge građana na području općine Slavonski Šamac 

u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuju 

Planirana sredstva komunalne naknade u se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od lokalnog 

iznosu od 160.000,00 kn  raspoređuju se i troše u značenja, te se sredstva za njihovo financiranje 

skladu s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne osiguravaju Proračunom općine  Slavonski Šamac.

naknade.

Članak 4.

Članak 2.

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

dana  objavljivanja  u “Službenom vjesniku Brodsko- Javne potrebe u društvenim djelatnostima na 

posavske županije”, a primjenjuje se za proračunsku području općine Slavonski Šamac ostvarivat će se na 

2011.godinu sljedeće načine:

OPĆINSKO VIJEĆE

          OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC I.  JAVNE  POTREBE U PREDŠKOLSKOM  I 

ŠKOLSKOM ODGOJU

Klasa:021-05/10-02/55

Urbroj: 2178/09-02-10-1 - predškolski odgoj –

U Slavonskom Šamcu,  20. prosinca 2010. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(«Narodne novine», br. 10/97), općina Slavonski 

PREDSJEDNIK Šamac, u suradnji s Dječjim vrtićima «Ivana Brlić-

OPĆINSKOG VIJEĆA: Mažuranić» Slavonski Brod i O.Š. «Josip Kozarac», 

Branislav Milinović, ing., v.r. Slavonski Šamac,  provodi  organizirani kraći 

program rada s djecom predškolske dobi tzv. 

«igraonica» i «mala škola». Program igraonice 

provodi se u  prostorima O.Š. «Josip Kozarac», 

Slavonski Šamac u Kruševici. Općina Slavonski 

Šamac svake godine sklapa Ugovor s Dječjim 

37. vrtićima «Ivana Brlić-Mažuranić» iz Slavonskog 

Broda u kojemu su definirani svi uvjeti i način 

održavanja i plaćanja Programa «igraonice» i «male 

Na temelju odredbi Zakona o financiranju škole». Za realizaciju ovog Programa godišnje je 

javnih potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o planirano 13.000,00 kuna.

predškolskom odgoju i naobrazbi ,  Proračuna općine 

Slavonski Šamac za 2011. godinu i čl. 32. alineje 19. - ostale tekuće donacije – škole - 

Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik U svom Proračunu općina Slavonski Šamac osigurala 

Brodsko-posavske županije», br. 9/09), Općinsko je sredstva i za pomoć pri realiziranju osnovno-

vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 15. sjednici školskog obrazovanja u visini od 1.000,00 kuna.

održanoj 20. prosinca 2010. godine, donosi

PROGRAM II. JAVNE POTREBE  U KULTURI 

javnih potreba u području društvenih djelatnosti - KUD «Tamburica» - Slavonski Šamac

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Za realizaciju redovnog programa KUD-a u svom 

Slavonski Šamac u 2011. godini Proračunu općina Slavonski Šamac osigurava  do 
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8.000,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja Proračuna IV. JAVNE POTREBE U  ŠPORTU

, mogućnostima općine Slavonski Šamac, te o radu i 

potrebama udruge. Na području općine Slavonski Šamac djeluje 

jedan nogometni klub i to NK «Graničar» Slavonski 

Šamac, te ostale udruge sportskog karaktera koje se 

- KUD «Šokadija» - Kruševica financiraju sredstvima Proračuna:

Za realizaciju redovnog programa KUD-a općina - NK «Graničar» Slavonski Šamac 

Slavonski Šamac u svom Proračunu osigurava do 35.000,00 kuna

8.000,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja -  Udruga izviđača porječana «Mihaljevica» 

Proračuna, mogućnostima općine Slavonski Šamac,te   8.000,00 kuna

o radu i potrebama udruge. - ŠRU «Amur» Slavonski Šama 

5.000,00 kuna

- Lovačko društvo «Fazan»Slavonski Šamac 

-Dobrovoljno predstavljajuće društvo Šamac 8.000,00 kuna

Za realizaciju redovnog programa DPD Šamac općina 

Slavonski Šamac u svom Proračunu osigurava do Članak 3.

8.000,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja 

Proračuna, mogućnostima općine Slavonski Šamac, Sredstva za javne potrebe u području društvenih 

te o radu i potrebama udruge. djelatnosti utvrđena ovim Programom, uplaćivat će se 

na žiro-račune korisnicima, prema pojedinačnim 

zahtjevima. Ako se u Proračunu neće ostvarivati 

- udruge građana – planirani prihodi, sredstva za javne potrebe uplaćivat 

Ako tijekom godine  udruge građana s područja će se sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda.

općine Slavonski Šamac u svojim aktivnostima 

organiziraju  kulturne sadržaje  sa ciljem primicanja Članak 4.

naselja Slavonskog Šamca i Kruševice  u povijesnom 

i kulturnom smislu i ako se organiziraju okupljanja i U izvršenju ovog Programa, korisnici kojima 

potiče kulturni i zabavni život mještana općine su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su 

Slavonski Šamac, općinski načelnik općine Slavonski podnijeti općinskom načelniku općine Slavonski 

Šamac osigurava u tu svrhu do 2.000,00 kuna, a što Šamac godišnje izvješće o utrošku istih  najkasnije  do 

ovisi o dinamici izvršenja Proračuna i mogućnostima 31.3. 2012. godine za prethodnu godinu.

općine Slavonski Šamac. 

Članak 5.

III. POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA Ovaj  Program stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Na području općine Slavonski Šamac djeluje jedna posavske  županije.“

župa – Župa Rođenja Blažene Djevice Marije sa 

sjedištem u Kruševici. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Za realizaciju pomoći župi s područja  općine 

Slavonski Šamac i pomoći ostalim župama Klasa:021-05/10-02/56

osiguravaju se sredstva u iznosu do 5.000,00 kuna, a Urbroj:2178/09-02-10-1

što ovisi o dinamici izvršenja Proračuna i Slavonski Šamac, 20. prosinca 2010.

mogućnostima općine Slavonski Šamac o čemu 

odlučuje općinski  načelnik općine Slavonski Šamac. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Branislav Milinović, v.r.
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38. Ove pomoći odobravaju se u obliku jednokratnih 

novčanih pomoći ili u obliku tekućih  novčanih 

pomoći.

Na temelju čl. 7. Zakona o socijalnoj skrbi Jednokratne  novčane pomoći će se odobravati u 

(“NN RH” , br. 73/97., 27/01., 53/01., 82/01., 103/03., pravilu jednom u tijeku godine, a visina će se 

44/06., 79/07.),  Proračuna općine Slavonski Šamac određivati ovisno o veličini potrebe i drugim 

za 2011. godinu i članka  32. alineje 19. Statuta općine okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u 

Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko- kojima živi podnositelj zahtjeva. Općinski  načelnik 

posavske županije», br. 9/09), Općinsko vijeće općine odlučuje o realizaciji  pojedinačnih zahtjeva u iznosu 

Slavonski Šamac na svojoj 15. sjednici održanoj  20. do 5.000,00 kuna.

prosinca 2010. godine donosi: Tekuće novčane pomoći također odobrava općinski 

                   načelnik, a odobravaju se na temelju podnesenih 

PROGRAM zahtjeva i to za period  dužeg vremenskog razdoblja 

(pola godine, godina). 

socijalne skrbi na području općine Slavonski Šamac Na godišnjoj razini  za pomoć obiteljima i 

za 2011. godinu kućanstvima predviđeno je 50.000,00 kuna.

Članak 1. b) pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

Ovim Programom se određuje način obavljanja i Općinski načelnik općine Slavonski Šamac na temelju 

financiranja djelatnosti socijalne skrbi, postupka za zamolbi Udruga i humanitarnih organizacija ( O.Š. 

ostvarivanje tog prava, te druga pitanja značajna za «Milan Amruš», Udruga slijepih BPŽ i dr..) na razini 

obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Brodsko-posavske županije odobrava sredstva za rad 

Sukladno odredbama  čl. 7. Zakona o socijalnoj skrbi, istih, a u skladu s mogućnostima općine, putem 

općine i gradovi su obvezni u svom proračunu za transfera doznačit će sredstva za rad Udruga:

potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva kojima 

osiguravaju pomoć za podmirenje troškova - Udruga slijepih  1.000,00 kn

stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenih - O.Š. Milan Amruš       500,00 kn

propisima u većem opsegu, te za pružanje i  drugih - Ostale udruge 1.500,00 kn

vrsta pomoći.

c)  pomoć za stipendije i školarine

 OBLICI I OPSEG SOCIJALNE POMOĆI                

Na temelju podnesenih zahtjeva redovnih studenata s 

Članak 2. područja općine Slavonski Šamac, odobrit će se 

pomoć za redovne studente na temelju kriterija koje je 

Programom socijalne skrbi na ime čega je u Proračunu donijelo Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac. 

općine Slavonski Šamac za 2011. godinu izdvojeno Mjesečni iznos pomoći za pojedinog studenta iznosi 

135.500,00 kn utvrđuju se   za sljedeće namjene: 300 kn. Na godišnjoj razini predviđeno je 70.000,00 

kn za tu namjenu.

a) pomoć obiteljima i kućanstvima

d) Ostale naknade u novcu iz Proračuna (pomoć 

Na temelju podnesenih zamolbi za pomoć općinski u plaćanju školske kuhinje i dr.)

načelnik općine Slavonski Šamac razmatra iste i 

odlučuje o opravdanosti zamolbe, te o visini pomoći Općina će sufinancirati troškove školske kuhinje za 

za svaku pozitivno riješenu zamolbu. djecu čiji su roditelji slabijeg imovnog stanja, a prema 
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popisu škole koja upućuje zahtjev općinskom 39.

načelniku za doznaku sredstava ili prema zamolbi 

roditelja u iznosu do 5.000,00 kuna. Odobrena 

sredstva doznačuju se na žiro-račun škole za svaki Na temelju čl. 7. Zakona o socijalnoj skrbi 

mjesec. Za ostale naknade se predviđa 2,000,00 kn. (“NN RH” , br. 73/97., 27/01., 53/01., 82/01., 103/03., 

44/06., 79/07.),  izmjena i dopuna Proračuna općine 

Slavonski Šamac za 2010. godinu i članka  32. alineje 

-Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi 19. Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije», br. 9/09), 

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u Proračunu Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 

općine Slavonski Šamac u iznosu do 5.500,00 kn u 15. sjednici održanoj  20.prosinca 2010. godine 

svrhu pomoći građanima i kućanstvima u vidu hrane i donosi:

stvari a na temelju odluke općinskog načelnika.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

socijalne skrbi na području općine Slavonski 

Članak 3. Šamac za 2010. godinu

Sredstva za ostvarivanje programa socijalne skrbi  

utvrđena ovim Programom, uplaćivat će se na žiro-

račune korisnicima, prema pojedinačnim zamolbama Članak 1. 

pojedinaca ili udruge, a na temelju odluka općinskog 

načelnika. Ako se u Proračunu neće ostvarivati Članak 2. Programa socijalne skrbi na području 

planirani prihodi, sredstva za realiziranje programa općine Slavonski Šamac za 2010. godinu mijenja se u 

socijalne skrbi  uplaćivat će se sukladno mjesečnom cijelosti i glasi:

ostvarivanju prihoda, odnosno financijskim 

mogućnostima Proračuna. Programom socijalne skrbi na ime čega je u Proračunu 

općine Slavonski Šamac za 2010. godinu izdvojeno 

OPĆINSKO VIJEĆE 133,000,00  kn utvrđuju se   za sljedeće namjene:

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa:021-05/10-02/57 a) pomoć obiteljima i kućanstvima

Urbroj:2178/09-02-10-1

Slavonski Šamac, 20. prosinca 2010. godine Na temelju podnesenih zamolbi za pomoć općinski 

načelnik općine Slavonski Šamac razmatra iste i 

PREDSJEDNIK odlučuje o opravdanosti zamolbe, te o visini pomoći 

OPĆINSKOG VIJEĆA za svaku pozitivno riješenu zamolbu.

Branislav Milinović, ing., v.r. Ove pomoći odobravaju se u obliku jednokratnih 

novčanih pomoći ili u obliku tekućih  novčanih 

pomoći.

Jednokratne  novčane pomoći će se odobravati u 

pravilu jednom u tijeku godine, a visina će se 

određivati ovisno o veličini potrebe i drugim 

okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u 

kojima živi podnositelj zahtjeva. Općinski  načelnik 

odlučuje o realizaciji  pojedinačnih zahtjeva u iznosu 

do 5.000,00 kuna.

Tekuće novčane pomoći također odobrava općinski 

načelnik, a odobravaju se na temelju podnesenih 

zahtjeva, i to za period  dužeg vremenskog razdoblja 
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(pola godine, godina). Članak 2.

Na godišnjoj razini  za pomoć obiteljima i 

kućanstvima predviđeno je 40.000,00 kuna. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od 

dana objavljivanja u“ Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije.“

b) pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

OPĆINSKO VIJEĆE

Općinski načelnik općine Slavonski Šamac na temelju OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

zamolbi Udruga i humanitarnih organizacija (O.Š. 

«Milan Amruš», Udruga slijepih BPŽ i dr.) na razini Klasa:021-05/10-02/49

Brodsko-posavske županije odobrava sredstva za rad Urbroj:2178/09-02-10-1

istih, a u skladu s mogućnostima općine, putem Slavonski Šamac, 20. prosinca 2010. godine

transfera doznačit će sredstva za rad Udruga:

PREDSJEDNIK 

- Udruga slijepih     500,00 kn OPĆINSKOG VIJEĆA

- O.Š. Milan Amruš    500,00 kn Branislav Milinović, ing., v.r.

c) pomoć za stipendije i školarine

               

Na temelju podnesenih zahtjeva redovnih studenata s 

područja općine Slavonski Šamac, odobrit će se 40.

pomoć za redovne studente na temelju kriterija koje je 

donijelo Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac. 

Mjesečni iznos pomoći za pojedinog studenta iznosi Na temelju Zakona o financiranju javnih 

300 kn. Na godišnjoj razini predviđeno je 82.000,00 potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o 

kn za tu namjenu. predškolskom odgoju i naobrazbi, izmjena  i dopuna 

Proračuna općine Slavonski Šamac i čl. 32. alineje 19. 

d) Ostale naknade u novcu iz Proračuna (pomoć Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik 

u plaćanju školske kuhinje i dr.) Brodsko-posavske županije», br. 9/09), Općinsko 

vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 15. sjednici 

Općina će sufinancirati troškove školske kuhinje za održanoj 20. prosinca 2010. godine, donosi

djecu čiji su roditelji slabijeg imovnog stanja, a prema 

popisu škole koja upućuje zahtjev općinskom IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

načelniku za doznaku sredstava ili prema zamolbi 

roditelja u iznosu do 5.000,00 kuna. Odobrena javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

sredstva doznačuju se na žiro-račun škole za svaki za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 

mjesec. Za ostale naknade se predviđa 4.000,00 kn. općine Slavonski Šamac u 2010. godini

-Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi

Članak 1.

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u Proračunu 

općine Slavonski Šamac u iznosu do 1.000,00 kn u Članak 2. točka II. Programa javnih potreba u 

svrhu pomoći građanima i kućanstvima u obliku hrane području društvenih djelatnosti u cijelosti se mijenja i 

i stvari, a na temelju odluke općinskog načelnika. glasi:

Javne potrebe u društvenim djelatnostima na 

području općine Slavonski Šamac ostvarivat će se na 
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sljedeće načine: - NK «Graničar» Slavonski Šamac 

35.000,00 kuna

-  Udruga izviđača porječana «Mihaljevica»

II.  JAVNE POTREBE  U KULTURI  17.000,00 kuna

- ŠRU «Amur» Slavonski Šamac 

- KUD «Tamburica» - Slavonski Šamac 5.000,00 kuna

Za realizaciju redovnog programa KUD-a u svom - Lovačko društvo «Fazan»Slavonski Šamac

Proračunu općina Slavonski Šamac osigurava  do  6.500,00 kuna

3.000,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja Proračuna 

i mogućnostima općine Slavonski Šamac.

Članak 3.

- KUD «Šokadija» - Kruševica

Za realizaciju redovnog programa KUD-a općina Ovaj  Program stupa na snagu osmog dana od dana 

Slavonski Šamac u svom Proračunu osigurava do objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

3.000,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja Proračuna posavske  županije“.

i mogućnostima općine Slavonski Šamac.

OPĆINSKO VIJEĆE 

- Dobrovoljno predstavljajuće društvo Šamac OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Za realizaciju redovnog programa DPD Šamac općina 

Slavonski Šamac u svom Proračunu osigurava do Klasa:021-05/10-02/48

10.500,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja Urbroj:2178/09-02-10-1

Proračuna i mogućnostima općine Slavonski Šamac. Slavonski Šamac, 20. prosinca 2010.

PREDSJEDNIK

- udruge građana – OPĆINSKOG VIJEĆA

Ako tijekom godine  udruge građana s područja Branislav Milinović, ing., v.r.

općine Slavonski Šamac u svojim aktivnostima 

organiziraju  kulturne sadržaje  sa ciljem primicanja 

naselja Slavonskog Šamca i Kruševice  u povijesnom 

i kulturnom smislu i ako se organiziraju okupljanja i 

potiče kulturni i zabavni život mještana općine 

Slavonski Šamac, općinski načelnik općine Slavonski 41.

Šamac osigurava u tu svrhu do 2.500,00 kuna, a što 

ovisi o dinamici izvršenja Proračuna i mogućnostima 

općine Slavonski Šamac. Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 

26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba), 

Članak 2. članka 32. alineje 19. Statuta općine Slavonski Šamac 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 

Točka IV.  mijenja se i glasi: 9/09), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na 

svojoj 15. sjednici održanoj  20. prosinca  2010. 

IV. JAVNE POTREBE U  ŠPORTU godine donosi:

Na području općine Slavonski Šamac djeluje IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

jedan nogometni klub i to NK «Graničar» Slavonski 

Šamac, te ostale udruge sportskog karaktera koje se gradnje objekata komunalne infrastrukture u 

financiraju sredstvima Proračuna: općini Slavonski Šamac za 2010. godinu
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Članak 1. d) izgradnja ćuprija

Ovim se Programom određuje izgradnja Opis poslova i iskaz financijskih sredstava: 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  izgradnja ćuprija

području općine Slavonski Šamac za 2010. godinu za:

Ukupno: 20.000,00 kn

- javne površine Rok izgradnje: prosinac 2010.g.

- nerazvrstane ceste 

- groblja Izvor financiranja: prihodi poslovanja Proračuna 

- opskrba pitkom vodom općine.

- vodoodvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- javna rasvjeta

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA ( I 

Ovim Programom određuje se opis poslova s SL.PROMETNIH OBJEKATA)

procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 

ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih Članak 3.

za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

financiranja po djelatnostima. a) izgradnja pristupne ceste  u Poslovnoj zoni 

Slavonski Šamac 

I.  GRADNJA JAVNIH POVRŠINA - mijenja se i glasi:

Članak 2. a) Izgradnja poslovne zone-geodetske radovi

a) asfaltiranje parkirališta u Slavonskom Šamcu Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

ispred ambulante  Izrada geodetskih podloga  i teneder dokumentacije.

-  briše se. Ukupno: 10.000,00 Kn

Rok: prosinac 2010.g..

b) izgradnja  parkirališta u Slavonskom Šamcu Izvor financiranja:  Prihoda poslovanja Proračuna.

–Kruševici- ispred crkava

b)  gradnja ceste u Kruševici – «Selište»

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

 Izgradnja parkirališta u Slavonskom Šamcu  i Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Kruševici (ispred crkava)- ivičnjaci. Izrada projektno tehničke dokumentacije

Ukupno: 10.000,00 kn Ukupno: 11.000,00 kn

Rok izgradnje – prosinac 2010. godine Financiranje objekta iz prihoda poslovanja Proračuna 

općine Slavonski Šamac u iznosu od 11.000,00 kn.

Izvori financiranja  iz prihoda poslovanja Proračuna Rok završetka radova: prosinac 2010.g.

općine Slavonski Šamac. 

c) rekonstrukcija društvenog doma u Slavonskom III. GRAĐENJE GROBLJA

Šamcu

Članak 4.

- briše se.

a) Izgradnja mrtvačnica u Slavonskom Šamcu i 
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Kruševici. Šamcu i Kruševici (distributivni vod)

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava: -  briše se.

Završni radovi na izgradnji objekta mrtvačnica u 

Slavonskom  Šamcu i Kruševici

V. VODOODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 

Rok izgradnje: kraj 2010. godine OTPADNIH VODA

Ukupno: 215.000,00 kn (mrtvačnica Sl. Šamac 

25.000,00 kn + mrtvačnica Kruševica 190.000,00 kn) Članak 6.

Izvor financiranje: Namjenski prihodi Proračuna: a) izrada projektno tehničke dokumentacije 

215.000,00 . vodoodvonje i pročišćavanja otpadnih voda

- mijenja se i glasi:

b) izgradnja glavnih staza u groblju u 

Slav.Šamcu i u grblju u Kruševici a) Kupnje zemljišta za pročistavač vode

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava: Opis poslova i iskaz financijskih sredstava;

- pripremni radovi Kupnja zemljišta za pročistavač voda 

- ugradnja asfalta

Rok: kupnje: prosinac 2010.g.

Rok izgradnje: prosinac 2010. godine Ukupno:  65.000,00 kn.

Ukupno: 39.000,00 kn

Izvor financiranja: Prihodi od nefinancijske imovine 

Izvor financiranja: Namjenski prihodi Proračuna Proračuna općine.

općine Slavonski Šamac u iznosu od 39.000,00 kn 

(4.000,00 kn za staze u Slav. Šamcu i 35.000,00 za 

staze u Kruševici). VI. JAVNA RASVJETA

Članak 7.

c) Zemljište za proširenje groblja

a)Izgradnja i ulaganje u javnu rasvjetu

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava;

Kupnja zemljišta za proširenje groblja. Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

 Izgradnja nove javne rasvjete-35.000,00 Kn

Rok: kupnje: prosinac 2010.g.

Ukupno: 52.000,00 kn Rok izgradnje: prosinac 2010. godine

Ukupno: 35.000,00 Kn

Izvor financiranja: namjenski prihodi Proračuna 

20.000,00 kn   i redovni prihodi poslovanja 32.000,00 Sredstva osigurana u Proračunu općine unutar 

kn. Prihoda od nefinancijske imovine Proračuna općine i 

prihoda poslovanja.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM

Članak 8.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom 

a) Izgradnja vodoopskrbnog sustava u Slav. objavljivanja  u “Službenom vjesniku Brodsko-
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posavske  županije.” Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

OPĆINSKO VIJEĆE pojedinih troškova, po djelatnostima,

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC - iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

Klasa: 021.05/10-02/47 financiranja

Urbroj:2178/09-02-10-1

U Slavonskom Šamcu, 20. prosinca 2010. godine

Članak 2.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA U 2010. godini održavanje komunalne 

Branislav Milinović, ing., v.r. infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

Slavonski Šamac obuhvaća:

I. Odvodnju atmosferskih voda

Pod odvodnjom atmosferskih voda  razumijeva se 

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja 

42. atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje 

fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba) i čišćenje javnih površina

članka 32. alineje 19. Statuta općine Slavonski Šamac 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj Pod održavanjem čistoće javnih površina 

9/09.), Općinsko vijeće općine Slav. Šamac na svojoj podrazumijeva se čišćenje javnih površina:

15. sjednici  održanoj 20. prosinca 2010. godine 

donosi: - košnja trave i čišćenje raslinja  na javnoj 

površini ispred napuštenih kuća – tri puta godišnje

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA - čišćenje ispred svih društvenih domova – po 

održavanja komunalne infrastrukture za potrebi

djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom - čišćenje raslinja i košnja javnih površina u 

gospodarstvu u 2010. godini Slav. Šamcu i u Kruševici

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom 

Članak 1. iznosu od 5.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna 

općine Slav. Šamac.( dio pozicije rashoda 26)

Ovim Programom određuje se održavanje 

komunalne infrastrukture u 2010. godini na području 

općine  Slav. Šamac za komunalne djelatnosti: III. Održavanje javnih površina

1. Odvodnja atmosferskih voda, Pod održavanjem javnih površina naročito se 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na razumijeva održavanje javnih zelenih površina, 

čišćenje javnih površina pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih 

3. Održavanje javnih površina kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta prometnih površina, te dijelovi javnih cesta koje 

5. Održavanje groblja prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju 

6. Javna rasvjeta kao javne ceste prema posebnom zakonu:
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- čišćenje nogostupa na području općine Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki 

Slavonski Šamac (5.000,00 kn-dio pozicije br.26)) predviđaju se u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn, a 

financirat će se iz namjenskih i ostalih prihoda 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom Proračuna općine.

iznosu od 5.000,00 kn  iz   prihoda Proračuna općine.

Članak 3.

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Planirana sredstva komunalne naknade u 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta iznosu od 180.000,00 kn  raspoređuju se i troše u 

razumijeva se održavanje površina koje se koriste za skladu s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne 

promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne naknade.

većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu 

posebnih propisa: Članak 4.

- popravak i održavanje poljskih putova -  Ovaj Program stupa na snagu danom 

70.000,00 kn (pozicije 34. i 35 rashoda) objavljivanja  u “Službenom vjesniku Brodsko-

- n a b a v k a   o p r e m a  z a  o d r ž a v a n j e   posavske županije”,a primjenjuje se za proračunsku 

nerazvrstanih cesta -11.000,00 kn (pozicija 111 2010.godinu 

rashoda)

OPĆINSKO VIJEĆE

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju           OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

se u ukupnom iznosu od 81.000,00 kn iz prihoda  

Proračuna općine Slav. Šamac za 2010. godinu. Klasa:021-05/10-02/46

Urbroj: 2178/09-02-10-1

U Slavonskom Šamcu,  20. prosinca 2010. godine

V. Održavanje groblja

PREDSJEDNIK

Pod održavanjem groblja  razumijeva se OPĆINSKOG VIJEĆA:

održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i Branislav Milinović, ing., v.r.

sahrane pokojnika.

- tekuće održavanje čistoće u grobljima

VI. Održavanje javne rasvjete 43.

Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se 

upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta 

rasvjete uključivo podmirenje troškova električne općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-

energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih posavske županije“ broj 9/09.) Općinsko vijeće 

cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta: općine Slavonski Šamac na svojoj 15. sjednici 

- izmjena i popravci rasvjetnih tijela za održanoj 20. prosinca 2010. godine, donosi

područje općine – po, potrebi tijekom godine -

25.000,00 kn-(pozicija 33 rashoda Proračuna)) IZMJENE I DOPUNE PLANA

- trošak električne energije za javnu rasvjetu - kapitalnih ulaganja općine Slavonski Šamac za 

50.000,00 ( dio pozicije17)). 2010. godinu
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Članak 2. Klasa:021-05/10-02/45

Urbroj:2178/09-02-10-1

 Izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja Slavonski Šamac, 20. prosinca 2010. godine.

općine Slavonski Šamac za 2010. godinu stupaju na 

snagu osam dana od dana objavljivanja u PREDSJEDNIK

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.“ OPĆINSKOG VIJEĆA:

Branislav Milinović, ing., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
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44. - k.č. 198/3, zk.ul.715, kiosk i pašnjak u selu, 

površine 263 m2, k.o. Kruševica

- k.č. 198/6, zk.ul. 715, pašnjak u selu, 

Na temelju članka 79. Statuta općine površine 154 m2, k.o. Kruševica

Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko- Navedene čestice, prema izvatku iz zemljišne knjige 

posavske županije“ broj 9/09.) i zamolbe za sklapanje su u vlasništvu općine Slavonski Šamac.

ugovora o osnivanju prava služnosti upućene od HEP-

ODS d.o.o., Elektra Vinkovci Općinsko vijeće općine 

Slavonski Šamac na svojoj 15. sjednici, održanoj 20. Članak 2.

prosinca 2010. godine, donosi

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 

ODLUKU dozvoljava da se u zemljišnim knjigama uknjiži pravo 

služnosti  postavljanja i  održavanja trase 

o osnivanju prava služnosti postavljanja i niskonaponske mreže na nekretninama navedenim u 

održavanja KB NN i MR NN –rasplet iz PTTS čl. 1. ove Odluke u korist HEP d.d. Zagreb.

„Sl. Šamac 1“ Općinsko vijeće općine Slavonki Šamac 

ustupa pravo služnosti navedeno u stavku prvom ovog 

članka bez naknade. 

Članak 1. Za potpisivanje Ugovora o ustanovljenju 

prava služnosti i održavanja KB NN i MR NN-rasplet 

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac iz PTTS „Slavonski Šamac 1“ Općinsko vijeće 

suglasno je da HEP d.d. Zagreb postavi podzemnu i zadužuje načelnika općine Slavonski Šamac Đuru 

zračnu niskonaponsku mrežu 0,4 kV na zemljištu Božića.

općine Slavonski Šamac i to na nekretninama 

upisanim kao:

Članak 3.

- k.č.56, zk.ul.453, ulica u selu, površine 6143 

m2, k.o. Šamac Slavonski Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja 

- k.č. 163/1, zk.ul. 453, ulica u selu, površine i objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-

9269 m2, k.o. Šamac Slavonski posavske županije.

- k.č. 2/2, zk.ul.113, put u selu, površine 1388 

m2, k.o. Kruševica OPĆINSKO VIJEĆE

- k.č.176, zk.ul.113, put u selu, površine OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

14523 m2, k.o. Kruševica

- k.č.178/2, zk.ul.113, put u selu, površine Klasa:021-05/10-02/43

1802 m2, k.o. Kruševica Urbroj:2178/09-02-10-1

- k.č. 197, zk.ul.113, put u selu, površine 1543 Slavonski Šamac, 20.prosinca 2010.

m2, k.o. Kruševica

Navedene čestice, prema izvatku iz PREDSJEDNIK

zemljišne knjige, su javno dobro - putevi OPĆINSKOG VIJEĆA:

Branislav Milinović, ing., v.r.

- k.č. 178/1, zk.ul. 715, pašnjak u selu, 

površine 15464 m2, k.o. Kruševica
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Bilješke :
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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