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- akti  župana: korištenja  zaštićenih  dijelova  prirode  Brodsko-
posavske  županije  za  2011.  godinu,  zajedno  s  
Financijskim  planom  za  2011.  godinu  Javne  

164. ustanove  za  upravljanje  zaštićenim  prirodnim  
vrijednostima  Brodsko-posavske  županije.

Na  temelju  članka  76.  stavak  3.  Zakona  
o  zaštiti  prirode  ("Narodne  novine"  br.  70/05  i  II
138/08),  župan  Brodsko-posavske  županije  29.  
prosinca  2010.  godine  donio  je Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  

"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
ZAKLJUČAK županije".

o  davanju  suglasnosti  na  Godišnji  program  Klasa  :  023-01/10-01/596
zaštite,  održavanja,  očuvanja,  promicanja  i  Urbroj:  2178/1-11-01-10-1

korištenja  zaštićenih  dijelova  prirode  Slavonski  Brod,  29. prosinca  2010.
Brodsko-posavske  županije  za  2011.  godinu

Župan
Brodsko-posavske  županije

I Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

Daje  se  suglasnost  na  Godišnji  program  
zaštite,  održavanja,  očuvanja,  promicanja  i  

ŽUPANIJA
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165. 166.

Na  temelju  članka  56.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  56.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09  i  19/10),  župan  posavske  županije"  br.  10/09  i  19/10),  župan  
Brodsko-posavske  županije  31.  prosinca  2010.  Brodsko-posavske  županije  31.  prosinca  2010.  
donio  je donio  je

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Izvješća  o  izdanim  dozvolama  za  o  usvajanju  Izvješća  o  vođenju  Registra  
županijski  linijski  prijevoz  putnika  onečišćavanja  okoliša

autobusima

I.
I.

Usvaja  se  Izvješće  o  vođenju  Registra  
Usvaja  se  Izvješće  o  izdanim  dozvolama  onečišćavanja  okoliša  na  području  Brodsko-

za  županijski  linijski  prijevoz  putnika  autobusima  posavske  županije,  koji  temeljem  zakona  o  zaštiti  
na  području  Brodsko-posavske  županije,  koji  okoliša  (Narodne  novine, 110/07)  vodi  Upravni  
temeljem  zakona  o  prijevozu  u  cestovnom  odjel  za  komunalno  gospodarstvo  i  zaštitu  
prometu  (Narodne  novine  br.  1787/04,  48/05,  okoliša.
151/05-uredba  o  izmjeni,  111/06,  63/08,  124/09  i  
91/10),  a  u  svezi  Pravilnika  o  dozvolama  za  
obavljanje  linijskog  prijevoza  putnika  (Narodne  II.
novine,  118/05)  vodi  Upravni  odjel  za  
komunalno  gospodarstvo  i  zaštitu  okoliša. Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  

"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
županije".

II.
Klasa  :  023-01/10-01/598

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  Urbroj:  2178/1-11-01-10-1
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  Slavonski  Brod,  31. prosinca  2010.
županije".

Župan
Klasa  :  023-01/10-01/599 Brodsko-posavske  županije
Urbroj:  2178/1-11-01-10-1 Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.
Slavonski  Brod,  31. prosinca  2010.

Župan
Brodsko-posavske  županije

Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA 
BRODSKI  STUPNIK

46.

Na  temelju  članka  43.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  broj  87/08)  i  članka  30.  Statuta  
općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  08/09),  Općinsko  vijeće  
općine  Brodski  Stupnik  na  13.  sjednici  održanoj  21.  prosinca  2010.  godine  donosi

ODLUKU

o  izmjenama  i  dopunama  Proračuna  općine
Brodski  Stupnik  za  2010.  godinu

Članak  1.

U  Proračunu  općine  Brodski  Stupnik  za  2010.  godinu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  23/09)  članak  1.  mijenja s e  i  glasi:
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Članak  2.

Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  i  primitke  po vrstama,  te  rashode  i  izdatke
po  osnovnim  namjenama  kako  slijedi:

OPĆI  DIO
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Članak  3.

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

Ovaj  Proračun  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  2010.  
godine  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-06/10-01/5
Urbroj: 2178/03-02-10-1
Brodski  Stupnik, 21. prosinca 2010. godine

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Nikola  Medved., v.r.
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48. Proračunska sredstva koriste se za namjene 

koje su određene Proračunom, i to u visini utvrđenoj u 

Posebnom dijelu, prema dospjelim obvezama, a u 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim 

(“Narodne novine” broj 87/08) i članka 30. Statuta mogućnostima Proračuna općine.

općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” broj 8/09), Općinsko vijeće 

općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici Članak 4.

održanoj 21. prosinca  2010. godine, donijelo je 

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u 

ODLUKU planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom 

godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna 

o izvršenju Proracuna opcine Brodski Stupnik imat će sredstva za redovnu djelatnost.

za 2011.  godinu

Članak 5.

Članak 1.

N e r a s p o r e đ e n i  d i o  p r i h o d a  č i n e  

Ovom Odlukom utvrđuje se struktura prihoda neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve 

i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna općine koji se tijekom godine raspoređuju i koriste za 

Brodski Stupnik za 2011. godinu (U daljnjem tekstu: nepredviđene i nedovoljno predviđene potrebe, a koje 

Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i se financiraju iz Proračuna.

jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i 

obveze korisnika i nositelja proračunskih sredstava.

Članak 6.

Članak 2. Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave u 

tijeku proračunske godine podmirit će se iz tekuće 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog rezerve Proračuna.

dijela, te planova razvojnih programa. O korištenju sredstava cjelokupne tekuće 

Opći dio Proračuna čine: Račun prihoda i rezerve odlučuje izvršno tijelo.

rashoda, te raspoloživa sredstva iz prethodne godine. Općinski načelnik odobrava korištenje 

U Računu prihoda i primitaka i rashoda i sredstava tekuće rezerve do 5.000.00 kuna.

izdataka iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama, O korištenju tekuće rezerve Proračuna iz 

te rashodi i izdaci po vrstama i namjenama. stavka 3. ovog članka, općinski načelnik obvezan je 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće.

rashoda i izdataka po razdjelima, glavama, 

programima i aktivnostima raspoređenih u tekuće i 

razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.  Članak 7.

Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu 

Članak 3. Proračuna za plaće zaposlenih, naknade plaća i 

troškova zaposlenih u Upravnom odjelu i Službi 

Naplata prihoda koji prema Zakonu o komunalnih djelatnosti, izvršavat će se putem žiro-

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) računa Proračuna do visine i za namjene utvrđene 

samouprave i drugim propisima, te odlukama općim aktima izvršnog tijela kojima je ta materija 

predstavničkog i izvršnog tijela nije ograničena propisana.

procjenom  prihoda u Proračunu. 
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 Sredstva raspoređena za udruge građana  Članak 13.

doznačavat će se kvartalno putem njihovih žiro-

računa . Općina se može zaduživati uzimanjem 

Sredstva raspoređena za kapitalne izdatke kredita na tržištu novca i kapitala i kod izvođača 

izvršavat će se putem žiro-računa i doznačavat radova temeljem Odluke Općinskog vijeća uz 

izravno izvođačima radova i dobavljačima roba i prethodnu suglasnost Vlade RH.

usluga na temelju odluke  izvršnog tijela.

Članak 14.

Članak 8.

    Godišnji proračun izvršava se od 1. siječnja do 31. 

Nadzor nad korištenjem sredstava i prosinca 2011. godine.

izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko vijeće.    Ako se proračunski prihodi ostvare u svoti 

većoj od planiranih, uporabit će se za namjene koje će 

na kraju obračunskog razdoblja Općinsko vijeće 

Članak 9. propisati svojom odlukom.

  Manjak  Proračuna financirat će se iz viška 

  Općinski načelnik dužan je polugodišnje i  prihoda iz prethodnih godina.

godišnje izvršavanje Proračuna dostavljati  

Općinskom vijeću. 

Članak 15.

Članak 10. Ova Odluka stupa na snagu danom 

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

  Općinski načelnik odgovoran je za izvršavanje godine i bit će objavljena u “Službenom vjesniku 

Proračuna u cjelini. Brodsko-posavske županije”. 

OPĆINSKO VIJEĆE općine

Članak 11. BRODSKI STUPNIK

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti Klasa: 400-06/10-01/6

planiranih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Urbroj:2178/03-02-10-2 

Proračuna, izvršno tijelo će predložiti Općinskom Brodski Stupnik, 21. prosinca 2010.g.

vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.  

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Članak 12. Nikola Medved, v.r.

Raspoloživim novčanim sredstvima na 

računu Proračuna upravlja  izvršno tijelo.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se 

oročavati kod poslovnih banaka.

Prihodi koji se ostvare od upravljanja 

raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su 

Proračuna.
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49.

Na temelju stavka 5. clanka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-procišceni 

tekst, 82/04, 110/04–Uredbe, 178/04, 38/09 i 79/09) i clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09), Opcinsko vijece opcine Brodski Stupnik na 13. sjednici 

održanoj 21. prosinca 2010. godine, donosi 

PROGRAM

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

  na području općine Brodski Stupnik za 2011. godinu

Članak 1. 

 Programom se određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u skladu sa člankom 30. Zakona za 

područje općine Brodski Stupnik  u 2011. godini za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

- izgradnja gospodarske zone Brodski Stupnik

- izgradnja stambene zone 

Programom se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata iz stavka 1. ovog 

članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po 

djelatnostima.

1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:   

Rok izgradnje  -   2011. godina.
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Izvori financiranja:  Građenja javnih površina: 

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u općini Brodski Stupnik s asfaltnim kolnikom: Brodski 

Stupnik: Slavonska ulica, Stari Slatinik: A.G. Matoša, Hrvatske mladeži, Lovčići  izgradnja infrastrukture u 

funkciji razvoja kontinentalnog turizma (biciklističke staze i šetnice)

Izgradnja ugibališta i postavljanje nastrešica, te izgradnja komunalne infrastrukture u funkciji razvoja turizma 

(biciklističke staze i šetnice). 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:   

Rok izgradnje  -   2011. godina.

Izvori financiranja izgradnje cesta : 

Izvori financiranja izgradnje ugibališta i nastrešica  : 
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3. GRAĐENJE  JAVNE  RASVJETE

Dodatno ulaganje na objektima javne rasvjete. 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Rok izgradnje  -   2011. godina.

Izvori financiranja za dodatna ulaganja: 

4. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU  PITKOM VODOM

Izgradnja spojnog vodovoda za opskrbu pitkom vodom “Stari Slatinik-Krajačići” u dužini od 4 km i  izrada 

projektne dokumentacije za naselje Lovčić. 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Rok izgradnje –2011.godina 

Izvori financiranja spojnog cjevovoda Stari Slatinik-Krajačići:

Izvori financiranja dokumentacije za Lovčić:
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5. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Izgradnja mreže objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda u općini Brodski Stupnik, u dužini od 

cca  10 km II. faza i prečistača.  

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Rok izgradnje –2011. godina 

II. Izvori financiranja: za projektnu dokumentaciju 

6. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE «RIŽINO POLJE» 

BRODSKI STUPNIK  

Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone «Rižino polje» Brodski Stupnik 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Rok izgradnje – 2011. godina 

Izvori financiranja:
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7. GRAĐENJE INKUBATORA U POSLOVNOJ ZONI «RIŽINO POLJE»

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju  inkubatora u Poslovnoj zoni.  

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Rok izgrade –2011. godina 

II. Izvori financiranja: za projektnu dokumentaciju 

8. GRAĐENJE STAMBENE ZONE U STAROM SLATINIKU   

Izgradnja stambene zone u Starom Slatiniku (kod Ciglane) 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Rok izgradnje –2011. godina 

Izvori financiranja:

Članak 2.

Sredstva iz Točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i 7., ovog Programa u iznosu od  9.725.000,00 kuna raspoređuju se i troše za 

pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. 

Članak 3.

Ovaj  Program stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine, a objavit će se u 

“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:400-06/10-01/6

Urbroj:2178/03-02-10-3

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2010. godine    

PREDSJEDNIK

Nikola Medved, v.r.
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50. razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih 

voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje,  

odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i 

Na temelju stavka 1. članka  28. Zakona o crnih jama:

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj - pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, na području cijele općine  po potrebi.

178/04, 38/09 i 79/09 ) i članka 30. Statuta općine   

Brodski  Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko- Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u 

posavske županije” broj 08/09), Općinsko vijeće ukupnom iznosu od  40.000,00 kuna a financirat će se 

općine Brodski Stupnik na 13. sjednici  održanoj 21. iz sredstava komunalne naknade. 

prosinca 2010. g. donijelo je 

PROGRAM II.   Održavanje čistoće u dijelu koji  se odnosi 

na čišćenje javnih površina i održavanje 

održavanja komunalne infrastrukture  javnih površina 

iz  članka 22. Zakona o komunalnom   

gospodarstvu u  2011. godini Pod održavanje čistoće javnih površina 

razumijeva se čišćenje javnih površina:

- čišćenje raslinja i košnja dječjih igrališta  - pet 

Članak 1. puta godišnje,

- čišćenje  otvorenih odvodnih kanala - 

   Ovim Programom određuje se održavanje jednom godišnje,

komunalne infrastrukture  u 2011. godini  na području - čišćenje ispred svih društvenih domova  - 

općine Brodski Stupnik za komunalne djelatnosti: više  puta godišnje, 

1. Odvodnja atmosferskih voda, - košnja trave na javnoj površini ispred 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na napuštenih kuća - tri puta godišnje  

čišćenje javnih površina i održavanje javnih   Pod održavanjem javnih površina naročito se 

površina razumijeva održavanje javnih zelenih površina,  

3. Održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih 

4. Održavanje groblja kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih 

5. Javna rasvjete. prometnih površina, te dijelovi javnih cesta koje 

prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao 

Programom iz stavka 1.  ovog članka utvrđuje se: javne ceste prema posebnom zakonu: 

- opseg i opis poslova održavanja  s procjenom - Za usluge održavanja javnih površina 

pojedinih troškova po djelatnostima, (popravak  dječjih igrališta) 20.000,00 kuna

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za - Materijal za tekuće održavanje javnih 

ostvarivanje programa, s naznakom izvora površina 10.000,00 kuna 

financiranja.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom 

iznosu od 30.000,00 kuna a financirat će se iz 

Članak 2. sredstava komunalne naknade. 

  U 2011. godini  održavanje komunalne 

infrastrukture iz članka 1. ovog Programa  u općini III.  Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 

Brodski Stupnik obuhvaća: putova

I.    Odvodnju atmosferskih voda     Pod održavanjem nerazvrstanih cesta  

  Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se održavanje površina koje se koriste za 

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  28Strana:  3158



promet po bilo kojoj osnovi  i koje su pristupačne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

većem broju korisnika a koje nisu  razvrstane u smislu cesta koje prolaze kroz naselja i  nerazvrstanih cesta :

posebnih propisa:

- izmjena  i popravci rasvjetnih tijela za 

- nasipanje nerazvrstanih cesta - materijal    područje općine - po potrebi tijekom godine:

2.000,00 kuna - za materijal    2.000,00 kuna, 

- čišćenje snijega i ostale usluge na - usluge održavanja 20.000,00 kuna,  

nerazvrstanim cestama,  -  usluge - utrošak električne energije za javnu rasvjetu 

10.000,00 kuna 200.000,00 kuna

- nasipanje poljskih putova, - materijal      

3.000,00 kuna Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

- usluge nasipanja poljskih putova - usluge  ukupnom iznosu  od 222.000,00 kuna a financirat će 

25.000,00 kuna se iz sredstava komunalne naknade.

- usluge održavanja kanala uz cestu - usluge  

10.000,00 kuna

- suf inanciranje  održavanja  deta l jne  Članak 3.

mel io rac i j ske  odvodnje  –  pomoći  

20.000,00 kuna   Sredstva komunalne naknade iz  članka 2. u 

iznosu od 372.000,00 kuna raspoređuju se i troše u 

  Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u skladu s dinamikom  ostvarenja i naplate komunalne 

ukupnom iznosu 70.000,00 kuna, a  financirat će se iz naknade.

sredstava komunalne naknade.   

Članak 4.

IV.    Održavanje groblja 

  Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a 

Pod održavanjem groblja i krematorija objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-

razumijeva se održavanje prostora i zgrada za posavske županije”.

obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika:

- Održavanje groblja: materijal OPĆINSKO VIJEĆE

- za utrošeni materijal    3.000,00 kuna OPĆINE BRODSKI STUPNIK

- usluge na groblju    3.000,00 kuna

- tekuće održavanje mrtvačnica u Brodskom Klasa:400-06/10-01/6

Stupniku i Starom Slatiniku Urbroj:2178/03-02-10-4

- za utrošeni materijal   2.000,00 kuna Brodski Stupnik, 21. prosinca  2010.  godine 

-  za usluge na objektima mrtvačnice 

    2.000,00 kuna Predsjednik 

Općinskog vijeća

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u Nikola Medved, v.r.

ukupnom iznosu  10.000,00 kuna a  financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade.   

V.   Javna rasvjeta

  Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se 

upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 

rasvjete uključivo podmirivanje troškova električne 
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51. 52.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (N.N. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i spašavanju («N.N.» 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10) i 

članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 08/09.) vjesnik Brodsko-posavske županije" 08/09) Općinsko 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 13. vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici 

sjednici održanoj 21. prosinac 2010. godine, donosi održanoj 21. prosinca 2010. godine, donosi 

ODLUKU ODLUKU   

o usvajanju Izvješća o analizi sustava zaštite i o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj 

spašavanja na području općine Brodski Stupnik sustava zaštite i spašavanja na području općine 

u 2010.g. Brodski Stupnik za 2011.godinu    

Članak 1. Članak 1. 

Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o Donosi se Odluka o usvajanju Smjernica za 

analizi sustava zaštite i spašavanja na području općine organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

Brodski Stupnik za 2010. godinu. području općine Brodski Stupnik za 2011. godinu. 

Članak 2. Članak 2.

Izvješće o analizi sustava zaštite i spašavanja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

na području općine Brodski Stupnik za 2010.g.  u zaštite i spašavanja za 2011. godinu u prilogu su 

prilogu je Odluke i čini njezin sastavni dio. Odluke i čine njezin sastavni dio.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK OPĆINE BRODSKI STUPNIK

  

Klasa:511-11/10-01/8 Klasa:511-11/10-01/9

Urbro:2178/03-02-10-1 Urbro:2178/03-02-10-1

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2010. godine Brodski Stupnik, 21. prosinca 2010. godine

Predsjednik Predsjednik 

Općinskog vijeća Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r. Nikola Medved, v.r.
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45. Prihodi 6.356.000,00 kuna
Rezervirani  u  2009. g.    150.000,00 kuna
_________________________________________

Na  temelju  članka  4.  i  članka  39.  stavak  UKUPNO: 6.506.000,00 kuna
2.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  broj  
87/08)  i  članka  32.  Statuta  općine  Davor  Rashodi 6.011.400,00 kuna
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  Gubitak  prethodne  godine    494.600,00 kuna
broj  12/09)  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  _________________________________________
svojoj  12.  sjednici  održanoj  1.  prosinca  2010.  UKUPNO: 6.506.000,00 kuna
godine,  donosi

ODLUKU Članak  2.

o  izmjeni  i  dopuni  Plana  Proračuna Prihodi  i  rashodi  Proračuna  po  grupama  
općine  Davor  za  2010.  godinu utvrđuju  se  u  Bilanci  prihoda  i  rashoda  za  2010.  

godinu.
Posebni  dio  Proračuna  predstavlja  prikaz  

Članak  1. rashoda  po  osnovnim  namjenama.

Proračun  općine  Davor  za  2010.  godinu  Prihodi  i  rashodi  u  Bilanci,  te  rashodi  u  
mijenja  se  i  glasi: posebnom  dijelu  Proračuna  povećavaju  se,  

odnosno  smanjuju  kako  slijedi:

OPĆINA  DAVOR
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Članak  3. 46.

Sredstva  se  raspoređuju  tijekom  godine  i  
stavljaju  na  raspolaganje  svim  nositeljima  i  Na  temelju  članka  4.  i  članka  39.  stavak  
korisnicima  proračunskih  sredstava  u  okviru  1. Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  broj  
ostvarenih  prihoda,  ovisno  o  dospijeću  obveza. 87/08),  članka  32.  Statuta  općine  Davor  

Proračun  se  provodi  od  1.  siječnja  do  31.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  
prosinca  2010.  godine. broj  12/09),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  

13.  sjednici  održanoj  17.  prosinca  2010.  godine,  
donijelo  je

Članak  4.
PRORAČUN

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  općine  Davor  za  2011.  godinu  i  projekciju  
Brodsko-posavske  županije". Plana  Proračuna  općine  Davor  

za  2012.  i  2013.  godinu
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR
Članak  1.

Klasa  :  400-01/09-01/12
Urbroj: 2178/17-01-10-10 Proračun  općine  Davor  za  2011.  godinu  
Davor, 1. prosinca 2010. godine sastoji  se  od:

Predsjednik Prihodi 8.128.600,00 kuna
Općinskog  vijeća Rashodi 8.128.600,00 kuna

Željko  Burazović, v.r.

Članak  2.

Pregled  prihoda  Proračuna  općine  Davor  
za  2011.  godinu,  projekcija  plana  Proračuna  
općine  Davor  za  2012.  i  2013.  godinu,  te  njihov  
raspored  po  namjenama  nalazi  se  u  Bilanci  
prihoda  i  rashoda  prema  ekonomskoj  i  
funkcionalnoj  klasifikaciji  prihoda  i  rashoda  kako  
slijedi:
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Članak  3.

Ovaj  Proračun  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  

2011.  godine i bit  će  objavljen  u "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR

Klasa  :  400-01/10-01/7

Urbroj:  2178/17-01-10-1

Davor,  17.  prosinca 2010.  godine

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Željko  Burazović, v.r.

47.

Članak  2.

Sredstva  Proračuna  koriste  se  samo  za  

namjene  određene  Proračunom,  i  to  do  visine  

utvrđene  u  njegovom  posebnom  dijelu.

Proračun  se  izvršava  na  temelju  ostvarenih  

prihoda,  u  skladu  s  ostvarenim  prihodima,  

odnosno  likvidnim  mogućnostima  Proračuna.

 

Članak  3.

Sredstva  proračunske  zalihe  u  iznosu  od  

50.000,00 kuna  koriste  se  za  nepredviđene  

namjene,  za  koje  u  Proračunu  nisu  osigurana  

sredstva,  ili  za  namjene  za  koje  se  tijekom  godine  

pokaže  da  nisu  utvrđena  dostatna  sredstva  jer  ih  

planiranjem  nije  bilo   moguće  predvidjeti.

O  korištenju  sredstava  proračunske  zalihe  

odlučuje   načelnik  koji  je  dužan    izvijestiti  

Općinsko  vijeće  o  korištenju  proračunske  zalihe.

Načelnik  je  obavezan  polugodišnje  

izvijestiti  Općinsko  vijeće  o  korištenju  

proračunske  zalihe.

Na  temelju  članka  6., 47. i  56.  Zakona  o  

proračunu  («Narodne  novine» broj 87/08)  i  članka  Članak  4.

32. Statuta  općine  Davor  («Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije» broj 12/09.),  Proračunskim  sredstvima  upravlja  načelnik  

Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  13. sjednici  općine  koji  je  odgovoran   za  planiranje  i  

održanoj  17. prosinca  2010. godine,  donijelo  je izvršavanje  Proračuna.

O D L U K U

Članak  5.

 o  izvršenju  Proračuna  općine  Davor  za  2011. 

godinu  

Ako  se  tijekom  proračunske  godine,  zbog  

izvanrednih  nepredviđenih  okolnosti, povećaju  

Članak  1. rashodi  i  izdaci,  odnosno  umanje  prihodi  i  

primici,  Proračun  se  mora  uravnotežiti.

Ovom  Odlukom  uređuje se  način  Uravnoteženje  Proračuna  provodi  se  

izvršavanja  Proračuna  općine  Davor  za  2011. tijekom  kalendarske  godine  izmjenama  i  

godinu  (u  daljnjem  tekstu : Proračun),  te  dopunama  Proračuna  prema  postupku  za  

upravljanje  prihodima  i  rashodima. donošenje  Proračuna.

  

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  28Strana:  3218



 Članak  6. Klasa: 400-01/10-01/7

Urbroj: 2178/17-01-10-7

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom Davor, 17. prosinca  2010.

donošenja,  a  primjenjuje  se  od 1. siječnja  2011. 

godine  i  objavit  će  se  u  «Službenom  vjesniku  PREDSJEDNIK

Brodsko-posavske  županije». OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Željko  Burazović, v.r.

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR

48.

Na  temelju  članka  30. stavak  4.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  („Narodne  novine“ broj 
26/03 - pročišćeni  tekst, 82/04. i  178/04)  i  članka  32. Statuta  općine  Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije“ broj 12/09.)  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  13.  sjednici  održanoj  17.  
prosinca  2010. godine,   donijelo  je

PROGRAM  

gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne
infrastrukture  za  2011. – 2013. godinu

Članak  1.

Ovim  Programom  određuje  se  izgradnja  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na  području  
općine  Davor  za  period  2011. – 2013. godine  opis  poslova  s  procjenom  troškova  gradnje  objekata,  te  
iskazuju  financijska  sredstva  potrebna  za  ostvarenje  Programa  s  naznakom  izvora  financiranja.

Članak  2.

U  periodu  2011. – 2013.  godini  izgradnja  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  obuhvaća :

Djelatnost Procjena   Izvoru  financiranja  u  Kn.
troškova

1. Izgradnja  nerazvrstanih  cesta  u   5.333.072,00 kn Minist. reg. raz.  4.500.000,00
općini  Davor  

    Općina  Davor  i      833.072,00  
   B-PŽ

2. Izgradnja  kanalizacijske  mreže1.300.000,00 kn Općina  Davor 300.000,00 
 naselja  Orubica    B-PŽ 300.000,00

   Hrvatske  vode 700.000,00

3. Izrada  Projekta  pročistača  otpad.4.392.000,00 knHrvatske  vode 3.532.000,00  
    voda  naselja  Davor  i  izgradnja    Općina  Davor    430.000,00
     B-PŽ  430.000,00
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4. Izgradnja  dječjeg  vrtića4.392.000,00 kn Min. reg. raz.   3.953.000,00 
 Općina  Davor    439.200,00
  B-PŽ

5. Odlagalište  komunalnog  otpada
„BAĆANSKA“ Davor   12.146.009,00 kn    Fond  za  zašt. okol. 8.502.000,00
(Ukup. vrijedn. 33.130.416,88 kn)    (70 %)

 Komunalac d.o.o. (30%) 3.644.009,00

6.  Zona  male  privrede 
-  Poslovno- gospodarska

   zona  Davor   3.600.000,00 knMinist. gospod. rada  i   
poduzetništva    1.800.000,00

    Općina  Davor  i  B-P
    županija    1.800.000,00    

7.  Spomen  Galerija  Kerdić   1.388.244,00 knMin. kulture   1.088.244,00
   Općina  Davor   150.000,00
   B-PŽ  150.000,00

8.  Uređenje  Trga  M.A.R. Davor1.980.084,00 knMin. Reg. raz. 1.580.084,00  
   Općina  Davor  400.000,00

9.  Dogradnja  zgrade  Spremnice1.408.393,00 knOpćina  Davor 1.000.000,00  
   MINGORP   408.393,00

  Članak  3.

Vlastita  sredstva  predviđena   za  financiranje  izgradnje    objekata  i  uređaja  komunalne  
infrastrukture  u  2011.- 2013.  godini  iz  članka  2. ovog  Programa  bit  će  osigurana  u  Proračunu  općine  
Davor.

  Članak  4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR

Klasa:400-01/10-01/7
Urbroj:2178/17-01-10-6
Davor, 17. prosinca  2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Željko  Burazović, v.r.
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49. rata  pretrpjela  znatna  oštećenja,  a  dio    ih  je  ostao  

i  bez  zaposlenja.

Dio  nezaposlenih  evidentiranih  na  Zavodu  za  

Na  temelju  članka  7. stavak  1.  i  2. Zakona  zapošljavanje,  a  znatan  broj  nezaposlenih  osoba  

o  socijalnoj  skrbi  («Narodne  novine» broj  73/97,  putem  Centra  za  socijalnu  skrb  u  Novoj  Gradiški  

27/01  i  59/01)  i  članka  32.  Statuta  općine  Davor  ostvaruje  pojedine  oblike  pomoći.

(«Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije» 

broj  12/09)  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  

svojoj  13  sjednici  održanoj  17. prosinca  2010. III  PROGRAM  SOCIJALNE  SKRBI

godine,  donijelo  je  

Programom  socijalne  skrbi  na  području  

PROGRAM općine  Davor  u  2011. godini  nastavit  će  se  s  

pružanjem  pomoći  najugroženijim  građanima  

za  ostvarivanje  socijalne  skrbi  na  području općine  Davor,  te  dodjelom  financijske  potpore  

općine  Davor  u  2011. godini ustanovama  i  socijalno-humanitarnim  udrugama,  

kojim  će  se  pokušati  ublažiti  posljedice  težeg   

socijalno-gospodarskog  stanja  pojedinih  kategorija  

I UVODNE  NAPOMENE stanovništva.

Ukupna  izdvajanja  iz  Proračuna  općine  Davor  u  

Socijalnom  skrbi  osigurava  se  i  ostvaruje  2011. godini  za  mjere  socijalne  skrbi  iznose  

pomoć za  podmirenje  osnovnih  životnih  potreba  539.000,00  kuna.

socijalno  ugroženim,  nemoćnim  i  drugim  osobama  

koje  one  same  ili  uz  pomoć članova  obitelji  ne  Programom  se  utvrđuju  sljedeći  oblici  socijalne  

mogu  zadovoljiti   zbog  nepovoljnih  osobnih,  skrbi :

gospodarskih,  socijalnih   i  drugih  okolnosti.  Takve  

su  osobe  u  stanju  socijalne  potrebe  i  mogu  biti  1.   Sufinanciranje  prijevoza  učenika  srednjih  

korisnici  socijalne  skrbi. škola  na  području  B-P  županije  -    

Cilj  Programa  socijalne  skrbi  jest  sagledavanje  120.000,00  kuna

potreba,  vrsta  i  oblika  pomoći  osobama  u   stanju  2. Sufinanciranje  i  potpora  humanitarnim 

socijalne  potrebe  na  području   općine   Davor,  organizacijama  i   udrugama  - 15.000,00 

kako  bi  se  kroz  Proračun  osigurala  potrebna  kuna

sredstva  i  odredili  korisnici  i  prava  po  osnovi 3. Sufinanciranje  ogrijeva  socijalno  

socijalne  skrbi. ugroženim  kategorijama -  70.000,00 kuna

4. Pokloni  djeci  za  Sv. Nikolu  - 15.000,00 

kuna

II OSNOVNI  PODACI  O  POSTOJEĆEM  5.    Sufinanciranje  komunalne  naknade  za 

STANJU  U  OPĆINI  DAVOR socijalno  ugrožene  osobe - 10.000,00 kuna

6. S u f i n a n c i r a n j e   u   o rg a n i z a c i j i   

Prema   podacima  popisa  stanovništva  iz  dobrosusjedskih  pomoći  starim  i  bolesnim  

2001. godine  u  općini  Davor  živi  3.255  stanovnika  i  invalidima  - 10.000,00 kuna

u  901  domaćinstvu. 7. Pomoć kod  elementarnih  nepogoda  i  

Veći  broj,  posebno  samačkih  domaćinstava  je  drugih  nevolja  - 20.000,00 kuna

starije  životne  dobi,  a  što  u  pravilu  znači  i  8. Sufinanciranje  stanarine  i  elektr. energije    

stanovništvo  s  razmjerno  niskim  primanjima  socijalno  ugroženim  osobama  prema  

(prihodima). Zakonu o  socijalnoj  skrbi  - 5.000,00 kuna

Manji  broj  radno  aktivnog  stanovništva  zaposleno  9.  Naknada  za  novorođeno  dijete - 35.000,00 

je  u  poduzećima  koje  su  tijekom  Domovinskog  kuna
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10.  Stipendije  studentima -  40.000,00 kuna 50.

11.  Pomoć  za  djecu  s  posebnim  potrebama    - 

10.000,00 kuna

12. Pomoć invalidima  - 10.000,00 kuna Na  temelju  članka  4. stavak  4. Zakona  o  

13.  Financiranje  putem  HZZZ  u  javnim    financiranju  javnih  potreba  u  kulturi  („Narodne  

radovima  - Pomoć u  kući starijim  osobama   novine“ 27/93.)  i  članka  32. Statuta  općine  Davor  

-    179.000,00 kuna („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije“ 

broj: 12/09)  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  

UKUPNO :   539.000,00 kuna svojoj  13. sjednici  održanoj  17.  prosinca  2010. 

godine,  donijelo  je

IV ZAKLJUČNE NAPOMENE: PROGRAM

Pojedinačna  prava  iz  ovog  Programa  osiguravat    javnih  potreba  u  kulturi   na  području

će  se  isključivo  osobama  koje   imaju  prebivalište  općine  Davor  u  2011. godini 

na  području  općine  Davor.

Posebnim  Pravilnikom  utvrđena  su  mjerila  i  uvjeti  

za  ostvarivanje  prava  na  pomoć podmirenja  Članak  1.

troškova  stanovanja,  sufinanciranja  troškova  

komunalne  naknade  i  oslobađanja  i  pomoć u  Javne  potrebe  u  kulturi  općine  Davor  za  

slučaju  nepogode  i  nevolje. koje  se  sredstva  osiguravaju  u  Proračunu  općine  i  

  Ovaj  Program  provodit  će  se  sukladno  u  ostalim  proračunima,  potrebe  su  koje  utvrđuje  

ostvarivanju sredstava  koja  će  se  realizirati  u  Zakon,  kao  i  one  kulturne  djelatnosti  i  

Proračunu  općine  Davor. manifestacije  koje  su  u  interesu   općine  Davor.

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR Članak  2.

Klasa:400-01/10-01/7 Sredstva  za  ostvarenje  Programa  javnih  

Urbroj; 2178/17-01-10-2 potreba  u  kulturi  planirana  su  u  ukupnom  iznosu  

Davor, 17 prosinca 2010. od  1.160.000,00  kuna,  i  obuhvaća  sljedeća  

programska  područja :

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA: - kultura  i  zaštita  objekata  kulturne  baštine  

Željko  Burazović, v.r. - manifestacije  u  kulturi

- nabavka  knjiga  za  knjižnicu

Kultura  i  zaštita  kulturne  baštine

   

 Članak  3.

U  kulturi  i  zaštiti  objekata  kulturne  

baštine  općina  Davor  je  u  2011.  godini  

predvidjela  radove  na  dovršenju   uređenja  objekta  

kuće  Kerdić u  Davoru,  a  koja  će  biti  Spomen  

galerija,  te  nabavku  opreme  za  uređenje  Spomen  

galerije  Kerdić  u  Davoru  u  ukupnom  iznosu  od  

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  28Strana:  3222



1.000.000,00  kuna,  a  temeljem  Izvedbenog  Nabavka  knjiga  za  Općinsku knjižnicu

projekta  izrađenog  od  strane  ovlaštenog  arhitekta.  

Također  se  očekuje  i  planira  otvaranje  Spomen  Članak  5.

galerije  Kerdić koja  bi  bila  ujedno  i  centar  

medaljarstva  u  Hrvatskoj,  a  uz  potporu   Općina  Davor   osigurala  je  u  Proračunu  

Ministarstva  kulture  RH. za  2011. godinu  5.000,00  kuna   za  nabavku  knjiga  

Nastavak  radova  na  uređenju  dograđenog  Doma  za  Općinsku  knjižnicu.  

Orubica  100.000,00 kuna.

Za  ostale  aktivnosti  i  održavanje  objekata  u  

kulturi  općina  Davor  predvidjela  je  iznos  od  Članak  6.

85.000,00  kuna.

Provođenje  ovog  Programa  u  nadležnosti  je  

načelnika  općine  Davor,  koji  je  dužan  Općinskom  

Manifestacije  u  kulturi vijeću  podnijeti  izvješće  o  izvršenju  ovog  

Programa  do  polovine  2012. godine.

Članak  4.

 Članak  7.  

Očuvanje  narodnih  običaja  i  kulturne   

baštine  na  području  općine  Davor  imaju  dva  Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  

Kulturno-umjetnička  društva  koja  aktivno  djeluju  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom vjesniku  

na  području  općine.  U  2011. godini   u  Proračunu  Brodsko-posavske  županije“,  a   primjenjuje  se  od  

općine  Davor  izdvojeno  je   20.000,00  kuna  1. 1. 2011.godine.

društvima  koja  će  biti  raspodijeljena  prema  

potrebama  i  aktivnosti  društava. OPĆINSKO  VIJEĆE

Od  manifestacija  u  kulturi  imamo :  RIBARSKE  OPĆINE  DAVOR

VEČERI  u  naselju  Davor,  te   KOLO  NA  DVA  

ŠTUKA  u  Orubici,  DAVORIJE   Davoru,  Klasa:400-01/10-01/7

POKLADNA  POVORKA,  te  BOŽIĆNI  Urbroj:2178/17-01-10-3

KONCERT  u  Davoru. Davor, 17.  prosinca  2010.

Općina  Davor  je  jedan  od  glavnih  pokrovitelja  

navedenih  manifestacija  a  posebno  izdvaja  PREDSJEDNIK

sredstva  za  športske  klubove  koji  sudjeluju  u  OPĆINSKOG  VIJEĆA :

manifestaciji  Davorija. Željko  Burazović, v.r.
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51.

Na  temelju   Zakona  o  javnoj  nabavi   („Narodne  novine“ 110/07.)  i  članka  32. Statuta  općine  

Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije“ broj 12/09.),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  

svojoj  13  sjednici  održanoj  17. prosinca  2010. godine,  donosi

  PLAN    NABAVE

    za  2011. godinu

 I.

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

nabave.

Konto      PREDMET  NABAVE VRIJEDNOST  I  ROK 

       PROVEDBE  POST. NABAVE

322 Materijal  i  energija  250.000 kn   2011. god. 

323 Rashodi  za  usluge     300.000 kn    2011. god. 

421 Ceste     1.000.000 kn     2011. god.

421 Trg  Matije  A. Relkovića        500.000 kn     2011. god.

421 Poslovno  gospodarska  zona    800.000 kn     2011. god.

421 Dječji  vrtić        219.600  kn     2011. god.

421 Izgradnja  poslovnog  prostora 200.000 kn      2011. god.

422 Uredska  oprema  i  namještaj    10.000 kn      2011. god.

424 Knjige     5.000 kn      2011. god.

426 Projekti  za  kapitalna  ulaganja   200.000 kn 2011. god.

451      Dodatna  ulaganja -  građevinski  objekti

     Kuća  Kerdić (Spomen  galerija)      1.000.000 kn 2011. god.

451      Dodatna  ulaganja -  Dom  Orubica 100.000 kn 2011. god.   
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II.

Plan  nabave  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije“,  a  primjenjuje  se  od  1. 1. 2011. godine.

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR

Klasa:400-01/10-01/7

Urbroj:2178/17-01-10-4

Davor, 17.  prosinca  2010.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Željko  Burazović, v.r.

52.

Na  temelju  članka  28. stavak  1.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  („Narodne  novine“ broj 

26/03-pročišćeni  tekst, 82/04. i  178/04)  i  članka  32. Statuta  općine  Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije“ broj 12/09.)  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  13.  sjednici  održanoj  17.  prosinca  

2010. godine,   donijelo  je

   PROGRAM  

održavanja  komunalne  infrastrukture  za  2011. godinu

     Članak  1.

Ovim  Programom  određuje  se  održavanja   komunalne  infrastrukture  na  području  općine  Davor  za  

2011. godinu  za  komunalne  djelatnosti :

- održavanje  kanalizacijske  mreže  naselja  Davor,

- odvodnja  atmosferskih  voda,

- održavanje  nerazvrstanih  cesta,

- održavanje  čistoće – održavanje  i  čišćenje  javnih  površina,

- javna  rasvjeta,

- održavanje  groblja.

Programom  se  utvrđuje  opseg  poslova  održavanja,  procjenjuju  pojedini  troškovi  po  djelatnostima,  

iskazuju  financijska  sredstva  potrebna  za  ostvarenje  Programa  s  naznakom  izvora  financiranja.

     Članak  2.

U  2011.  godini  održavanje  komunalne  infrastrukture  iz  članka  1.  ovog  Programa  obuhvaća :
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Djelatnost  Procjena      Izvoru  financiranja  u  Kn.

 troškova

1.  Održavanje  kanalizacijske  mreže  50.000,00 kn      Komunalna  naknada     50.000,00

naselja  Davor

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

3. Održavanje  nerazvrstanih  cesta   120.000,00 kn   Komunalna  naknada,  120.000,00

i  poljskih  puteva  naknada  za  prekomj.

 korištenje  cesta

 Prihodi  od  zakupa  

 poljoprivr. zemljišta

4. Održavanje  čistoće – održavanje   80.000,00 kn      Koncesija 80.000,00 

    i  čišćenje  javnih  površina

5. Javna  rasvjeta       150.000,00 kn   Koncesija,  komunal.   150.000,00

naknada,  komunalni

doprinos

6. Održavanje  groblja  50.000,00 kn     Komunalna  naknada    50.000,00

      UKUPNO  :  500.000,00 Kn

Članak  3.

Sredstva  za  izvršenje  ovog  Programa  osigurat  će  se  iz  sljedećih  prihoda :

- komunalne  naknade,

- iz  koncesijske  naknade,

- iz  Proračuna  općine  Davor,

- iz  drugih  izvora  po  posebnim  propisima

- i  ostalih  raspoloživih  sredstava  prihoda  poslovanja.

      -     prihodi  od  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta

 Članak  4.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije“.

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR

Klasa:400-01/10-01/7

Urbroj:2178/17-01-10-5

Davor, 17.  prosinca  2010.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Željko  Burazović, v.r.
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53.

Na  temelju  članka  32. stavak  3. Zakona  o  poljoprivrednom  zemljištu  («Narodne  novine» broj  

152/08  i  21/10),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  12.  sjednici  održanoj  1. prosinca  2010. godine,  

donosi

    ODLUKU

 o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  prodaju  poljoprivrednog

zemljišta  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske   na  području

 općine  Davor  za  k.o. Orubica

   I

Općinsko  vijeće  općine  Davor,  na  prijedlog  Povjerenstva  za  otvaranje  i  razmatranje  pristiglih  

ponuda  ponuđača  na  natječaj  za  prodaju  državnog  poljoprivrednog  zemljišta  na  području  općine  Davor,  

prihvaća  najpovoljnije  ponude  ponuditelja   za  kupnju    koji  su  se  javili  na  natječaj  objavljen  5. studenog  

2010. godine  u  «Posavskoj  Hrvatskoj» i  to  kako  slijedi:

 

Katastarska  općina :  ORUBICA

    

    1.    OPG  STUBURIĆ,  Savska  6,   Davor

-  kč.br.     77      oranica     površine      07 ha   61 a  90 m2

   po  prodajnoj  cijeni  od 121.500,00  kn

-  kč.br.   178      oranica     površine      29 ha   58 a  69 m2

   po  prodajnoj  cijeni  od 431.850,00  kn

    sveukupna  površina    37 ha   20 a  59 m2

      po  ukupnoj  prodajnoj  cijeni  u  iznosu   553.350,00  kn

II

Na  temelju  ove  Odluke  načelnik  općine  Davor  sklopit  će  ugovor  o  prodaji  poljoprivrednog  

zemljišta  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  s  izabranim ponuditeljem,  nakon  pribavljene  suglasnosti  od  

Ministarstva  poljoprivrede,  ribarstva  i  ruralnog  razvoja.

 III

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije“.

»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  3227Broj:  28



     OPĆINSKO  VIJEĆE

 OPĆINE  DAVOR

Klasa:  320-01/10-01/26

Urbroj: 2178/17-01-10-28

Davor, 1. prosinca  2010. g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Željko  Burazović, v.r.

54.

Na  temelju  članka  32. stavak  3.  Zakona  o  poljoprivrednom  zemljištu  («Narodne  novine» broj 

152/08  i  21/10.),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  12. sjednici  održanoj  1.  prosinca  2010. godine,  donosi  

ODLUKU

  o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  zakup  poljoprivrednog

   zemljišta  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  na  području

 općine  Davor  za  k.o. Orubica

    I

   Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  prijedlog  Povjerenstva  za  otvaranje  i  razmatranje  prispjelih  

ponuda  za  zakup  poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  države  na  području  općine  Davor  za  k.o. 

Orubica,   prihvaća  najpovoljnije  ponude  ponuditelja  za  zakup  poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  

države  na  području  općine  Davor  koji  su  se  javili  na  javni  natječaj  objavljen  5. studenog  2010. godine  u  

«Posavskoj  Hrvatskoj» i  to  kako  slijedi:

Katastarska  općina :  ORUBICA

1. Obrt  za  stočarstvo  Mladi  Rogovi,  Orubica,  Štrosmajerova  7

Vlasnik  Stipe  Gregorić,  OIB 66551084913,  rođen  16. 10. 1980.g.   

-  kč.br.   2/12     oranica     površine   18 ha  13 a  69 m2

   za  godišnju  zakupninu4.870,00  kn

-  kč.br.   52 oranica     površine   10 ha  41 a  18 m2

   za  godišnju  zakupninu4.021,00  kn 

      sveukupna  površina  u  k.o. Orubica28 ha  54 a  87 m2

      za  sveukupnu  godišnju  zakupninu  u  iznosu     8.891,00  kn
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2.  OPG   Ivan  Zečić,  Laze  7,  Zapolje

OIB: 15763736201,  rođen: 23. 08. 1987.g.

-  kč.br.  210oranica    površine    24 ha  94 a  64 m2

   za  godišnju  zakupninu    20.021,00  kn

sveukupna  površina  u  k.o. Orubica     24 ha  94 a  64 m2

za  sveukupnu  godišnju  zakupninu  u  iznosu  20.021,00  kn

3. „GRADEC“ d.o.o.  Bana  I. Mažuranića  32,  Davor

-  kč.br.  212     oranica  površine    22 ha  72 a  53 m2

   za  godišnju  zakupninu   16.000,00  kn

sveukupna  površina  u  k.o. Orubica       22 ha  72 a  53 m2

za  sveukupnu  godišnju  zakupninu  u  iznosu 16.000,00  kn

    

 II

Na  temelju  ove  Odluke  načelnik  općine  Davor  i  izabrani  ponuditelji  sklopit  će  ugovor  o  zakupu  

poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  države,  na  vrijeme  od  20  godina,  nakon  pribavljene  suglasnosti  

Ministarstva  poljoprivrede,  ribarstva  i  ruralnog  razvoja.

  III

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  „Brodsko-

posavske  županije“.

 OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR

Klasa: 320-01/10-01/27

Urbroj: 2178/17-01-10-17

Davor,  1. prosinca  2010.

PREDSJEDNIKA

OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Željko  Burazović, v.r. 
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55.

Na  temelju  članka  30. stavak  4.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  („Narodne  novine“ broj 

26/03 - pročišćeni  tekst, 82/04. i  178/04)  i  članka  32. Statuta  općine  Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije“ broj 12/09.)  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  1.  prosinca  

2010. godine,   donijelo  je

PROGRAM  

gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne

 infrastrukture  za  2010. – 2012. godinu

   Članak  1.

Ovim  Programom  određuje  se  izgradnja  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na  području  

općine  Davor  za  period  2010. – 2012. godine  opis  poslova  s  procjenom  troškova  gradnje  objekata,  te  

iskazuju  financijska  sredstva  potrebna  za  ostvarenje  Programa  s  naznakom  izvora  financiranja.

   Članak  2.

U  periodu  2010. – 2012.  godini  izgradnja  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  obuhvaća:

Djelatnost  Procjena      Izvoru  financiranja  u  Kn.

 troškova

1. Izgradnja  nerazvrstanih  cesta  u 6.333.072,00 kn      Minist. reg. raz.5.000.000,00

     općini  Davor  

    Općina  Davor  i     1.333.072,00  

   B-PŽ

2. Izgradnja  kanalizacijske  mreže   1.300.000,00 kn      Općina  Davor    300.000,00 

      naselja  Orubica    B-PŽ    300.000,00

   Hrvatske  vode   700.000,00

3. Izrada  Projekta  pročistača  otpad.     4.392.000,00 kn     Hrvatske  vode      3.532.000,00  

    voda  naselja  Davor  i  izgradnja    Općina  Davor  430.000,00

     B-PŽ 430.000,00

4. Izgradnja  dječjeg  vrtića      4.392.000,00 kn      Min. reg. raz. 3.953.000,00    

 Općina  Davor  439.200,00

  B-PŽ
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5. Odlagalište  komunalnog  otpada

„BAĆANSKA“ Davor   13.346.009,00 kn    Fond  za  zašt. okol. 9.346.000,00

(Ukup. vrijedn. 33.130.416,88 kn)  (70 %)

      Komunalac d.o.o. (30%) 4.000.009,00

6.  Zona  male  privrede 

     -  Poslovno- gospodarska

 zona  Davor     3.600.000,00 kn     Minist. gospod. rada  i   poduzetništva  1.800.000,00

Općina  Davor  i  B-P

županija     1.800.000,00  

7.  Spomen  Galerija  Kerdić      1.588.244,00 kn     Min. kulture      1.288.244,00

 Općina  Davor      150.000,00

 B-PŽ      150.000,00

8.  Uređenje  Trga  M.A.R. Davor     1.980.084,00 kn     Min. Reg. raz.   1.580.084,00  

 Općina  Davor     400.000,00

9.  Dogradnja  zgrade  Spremnice     1.408.393,00 kn     Općina  Davor      750.000,00  

 

  Članak  3.

Vlastita  sredstva  predviđena   za  financiranje  izgradnje    objekata  i  uređaja  komunalne  

infrastrukture  u  2010.- 2012.  godini  iz  članka  2. ovog  Programa  bit  će  osigurana   u  Proračunu  općine  

Davor .

  Članak  4.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije“.

      OPĆINSKO  VIJEĆE

 OPĆINE  DAVOR

Klasa:  400-01/09-01/12

Urbroj: 2178/17-01-10-14

Davor, 1. prosinca  2010.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Željko  Burazović, v.r.
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56.

Na  temelju   Zakona  o  javnoj  nabavi   („Narodne  novine“ 110/07.)  i  članka  32. Statuta  općine  

Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije“ broj 12/09.),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  

svojoj  12.  sjednici  održanoj  1. prosinca  2010. godine,  donosi  

  IZMJENE   PLANA    NABAVE

     za  2010. godinu

 I.

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

nabave.

Konto      PREDMET  NABAVE VRIJEDNOST  I  ROK 

       PROVEDBE  POST. NABAVE

322 Materijal  i  energija  245.000 kn   2010. god. 

323 Rashodi  za  usluge     508.500 kn    2010. god. 

421Ceste 1.000.000 kn     2010. god.

421Trg  Matije  A. Relkovića     0 kn     2010. god.

421Poslovno  gospodarska  zona    800.000 kn     2010. god.

421Dječji  vrtić      0  kn     2010. god.

421Izgradnja  poslovnog  prostora     0 kn      2010. god.

422Uredska  oprema  i  namještaj      0 kn      2010. god.

424Knjige     1.000 kn      2010. god.

426Projekti  za  kapitalna  ulaganja  360.000 kn 2010. god.

451      Dodatna  ulaganja -  građevinski  objekti

     Kuća  Kerdić (Spomen  galerija)  250.000 kn 2010. god.

451      Dodatna  ulaganja -  Dom  Orubica 60.000 kn 2010. god.   
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II.

Plan  nabave  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije“.

OPĆINSKO  VIJEĆE

 OPĆINE  DAVOR

Klasa:400-01/09-01/12

Urbroj:2178/17-01-10-15

Davor, 1. prosinca  2010.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Željko  Burazović, v.r.

57.

Na  temelju  članka  7. stavak  1.  i  2. Zakona  o  socijalnoj  skrbi  («Narodne  novine» broj  73/97,  27/01  

i  59/01)  i  članka  32.  Statuta  općine  Davor  («Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije» broj  12/09)  

Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  1. prosinca  2010. godine,  donijelo  je  

  Izmjene  i  dopune  Programa

  za  ostvarivanje  socijalne  skrbi  na  području

     općine  Davor  u  2010. godini

I      UVODNE  NAPOMENE

Socijalnom  skrbi  osigurava  se  i  ostvaruje  pomoć za  podmirenje  osnovnih  životnih  potreba  

socijalno  ugroženim,  nemoćnim  i  drugim  osobama  koje  one  same  ili  uz  pomoć članova  obitelji  ne  mogu  

zadovoljiti   zbog  nepovoljnih  osobnih,  gospodarskih,  socijalnih   i  drugih  okolnosti.  Takve  su  osobe  u  

stanju  socijalne  potrebe  i  mogu  biti  korisnici  socijalne  skrbi.

Cilj  Programa  socijalne  skrbi  jest  sagledavanje  potreba,  vrsta  i  oblika  pomoći  osobama  u   stanju  

socijalne  potrebe  na  području   općine   Davor,  kako  bi  se  kroz  Proračun  osigurala  potrebna  sredstva  i  

odredili  korisnici  i  prava  po  osnovi socijalne  skrbi.

II      OSNOVNI  PODACI  O  POSTOJEĆEM  STANJU 

U  OPĆINI  DAVOR

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

domaćinstvu.
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Veći  broj,  posebno  samačkih  domaćinstava  je  starije  životne  dobi,  a  što  u  pravilu  znači  i  

stanovništvo  s  razmjerno  niskim  primanjima  (prihodima).

Manji  broj  radno  aktivnog  stanovništva  zaposleno  je  u  poduzećima  koje  su  tijekom  Domovinskog  

rata  pretrpjela  znatna  oštećenja,  a  dio    ih  je  ostao  i  bez  zaposlenja.

Dio  nezaposlenih  evidentiranih  na  Zavodu  za  zapošljavanje,  a  znatan  broj  nezaposlenih  osoba  

putem  Centra  za  socijalnu  skrb  u  Novoj  Gradiški  ostvaruje  pojedine  oblike  pomoći.

III PROGRAM  SOCIJALNE  SKRBI

Programom  socijalne  skrbi  na  području  općine  Davor  u  2010. godini  nastavit  će  se  s  pružanjem  

pomoći  najugroženijim  građanima  općine  Davor,  te  dodjelom  financijske  potpore  ustanovama  i  socijalno-

humanitarnim  udrugama,  kojim  će  se  pokušati  ublažiti  posljedice  težeg   socijalno-gospodarskog  stanja  

pojedinih  kategorija  stanovništva.

Ukupna  izdvajanja  iz  Proračuna  općine  Davor  u  2010. godini  za  mjere  socijalne  skrbi  iznose  

365.000,00  kuna.

Programom  se  utvrđuju  sljedeći  oblici  socijalne  skrbi  :

1.     Sufinanciranje  prijevoza  učenika  srednjih  škola  

  na  području  B-P  Županije     -    130.000,00  kuna

2.     Sufinanciranje  i  potpora  humanitarnim

 organizacijama  i   udrugama -      5.000,00 kuna

3.     Sufinanciranje  ogrijeva  socijalno  ugroženim

 kategorijama    -      70.000,00 kuna

4.     Pokloni  djeci  za  Sv. Nikolu      -      15.000,00 kuna

5.     Sufinanciranje  komunalne  naknade  za

 socijalno  ugrožene  osobe       -      10.000,00 kuna

6.     Sufinanciranje  u  organizaciji  dobrosusjedskih

 pomoći  starim  i  bolesnim  i  invalidima -      10.000,00 kuna

7.     Pomoć kod  elementarnih  nepogoda  i

 drugih  nevolja       -      20.000,00 kuna

8.     Sufinanciranje  stanarine  i  elektr. energije

 socijalno  ugroženim  osobama  prema  Zakonu

 o  socijalnoj  skrbi      -      5.000,00 kuna

9.    Porodiljna  naknada  za  novorođenčad     -      30.000,00 kuna

10.  Stipendije  studentima    -      45.000,00 kuna

11.  Vrtić za  djecu  s  posebnim  potrebama  -      20.000,00 kuna

12.  Pomoć invalidima -        5.000,00 kuna

__________________________________

UKUPNO :        365.000,00 kuna

IV ZAKLJUČNE NAPOMENE:

Pojedinačna  prava  iz  ovog  Programa  osiguravat  će  se  isključivo  osobama  koje   imaju  prebivalište  

na  području  općine  Davor.

Posebnim  Pravilnikom  kojeg  će  donijeti  načelnik  općine  Davor  bit  će  utvrđena   mjerila  i  uvjeti  

za  ostvarivanje  prava  na  pomoć podmirenja  troškova  stanovanja,  sufinanciranja  troškova  komunalne  

naknade  i  oslobađanja  i  pomoć u  slučaju  nepogode  i  nevolje.
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  Ovaj  Program  provodit  će  se  sukladno  ostvarivanju    sredstava  koja  će  se  realizirati  u  Proračunu  

općine  Davor.

     OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR

Klasa:400-01/09-01/12

Urbroj; 2178/17-01-10-13

Davor, 1. prosinca  2010.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Željko  Burazović, v.r.

58.

Na  temelju  članka  28. stavak  1.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  („Narodne  novine“ broj 

26/03-pročišćeni  tekst, 82/04. i  178/04)  i  članka  32. Statuta  općine  Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije“ broj 12/09.)  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  1. prosinca  

2010. godine,   donijelo  je

Izmjene  i  dopune  Programa  

održavanja  komunalne  infrastrukture  za  2010. godinu

     Članak  1.

Ovim  Programom  određuje  se  održavanja   komunalne  infrastrukture  na  području  općine  Davor  za  

2010. godinu  za  komunalne  djelatnosti :

- održavanje  kanalizacijske  mreže  naselja  Davor,

- odvodnja  atmosferskih  voda,

- održavanje  nerazvrstanih  cesta,

- održavanje  čistoće – održavanje  i  čišćenje  javnih  površina,

- javna  rasvjeta,

- održavanje  groblja.

Programom  se  utvrđuje  opseg  poslova  održavanja,  procjenjuju  pojedini  troškovi  po  djelatnostima,  

iskazuju  financijska  sredstva  potrebna  za  ostvarenje  Programa  s  naznakom  izvora  financiranja.

     Članak  2.

U  2010.  godini  održavanje  komunalne  infrastrukture  iz  članka  1.  ovog  Programa  obuhvaća:
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Djelatnost  Procjena      Izvoru  financiranja  u  Kn.

 troškova

1.  Održavanje  kanalizacijske  mreže  50.000,00 kn      Komunalna  naknada     50.000,00

naselja  Davor

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

3. Održavanje  nerazvrstanih  cesta   100.000,00 kn      Komunalna  naknada,  100.000,00

i  poljskih  puteva  naknada  za  prekomj.

 korištenje  cesta

 Prihodi  od  zakupa  

 poljoprivr. zemljišta

4. Održavanje  čistoće – održavanje   80.000,00 knKoncesija 80.000,00 

    i  čišćenje  javnih  površina

5. Javna  rasvjeta 150.000,00 kn      Koncesija,  komunal.   150.000,00

naknada,  komunalni

doprinos

6. Održavanje  groblja  20.000,00 kn Komunalna  naknada    20.000,00

      UKUPNO  :  450.000,00 Kn

    Članak  3.

Sredstva  za  izvršenje  ovog  Programa  osigurat  će  se  iz  sljedećih  prihoda :

- komunalne  naknade,

- iz  koncesijske  naknade,

- iz  Proračuna  općine  Davor,

- iz  drugih  izvora  po  posebnim  propisima

- i  ostalih  raspoloživih  sredstava  prihoda  poslovanja.

-     prihodi  od  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta

    Članak  4.

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije“.

      OPĆINSKO  VIJEĆE

 OPĆINE  DAVOR

Klasa:400-01/09-01/12

Urbroj:2178/17-01-10-12

Davor, 1. prosinca  2010.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Željko  Burazović, v.r.
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59. III

Postupak  javnog  natječaja  provest  će  

Općinsko  vijeće  općine  Davor.

Na  temelju  članka   32. stavka  2.  Zakona  Općinsko  vijeće  objavit  će  javni  natječaj  u  

o  poljoprivrednom  zemljištu  (« Narodne  novine» jednom  od  dnevnih  glasila.

broj  152/08. i  21/10.)  i  članka  32. Statuta  općine  Svaki  ponuđač na  javni  natječaj  dužan  je  

Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  uplatiti  na  blagajni  općine  Davor  jamčevinu  u  

županije“ broj 12/09.)  Općinsko  vijeće  općine  visini  10%  od  početne  cijene  čestice  za  koju  se  

Davor  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  3. kolovoza  natječe.

2010. godine donijelo je

ODLUKU IV

o  raspisivanju  javnog  natječaja  za  prodaju  Rok  za  dostavu  ponuda  na  javni  natječaj  

poljoprivrednog zemljišta  u  vlasništvu  za  zakup  je  15  dana  od   dana  objave  natječaja.

Republike  Hrvatske  na  području općine  Davor  Općinsko  vijeće  donijet  će   odluku  o  

za  katastarsku  općinu  Orubica izboru  najpovoljnijih  ponuditelja  na  natječaju   za  

prodaju  u  roku  30  dana  od  isteka  roka  za  

prikupljanje  ponuda.

I

Predmet  javnog  natječaja  je  poljoprivredno  V

zemljište  u  vlasništvu  države  na  području  općine  

Davor  u  katastarskoj  općini  Orubica  u  Brodsko- Za  slučaj  obročne  otplate  ugovorom  se  

posavskoj županiji,  a  koje  nisu  kupljene  po  utvrđuje  rok  otplate  za  poljoprivredno  zemljište  

natječaju  od  19. 3. 2004. godine, sukladno  do  iznosa  prodajne  cijene:

Programu  raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  -  od  10.000,00  do    50.000,00  kuna  

na  području  općine  Davor  na  koji  je  suglasnost  -   5  godina

dalo  Ministarstvo  poljoprivrede  i  šumarstva,  -  od  50.000,00  do  200.000,00  kuna  

Klasa: 320-02/02-01/1076,  Urbroj: 525-2-02-2/DI  -  10  godina

od  19 rujna  2002. godine,  kao  i  čestice  iz  Odluke  -  iznad  200.000,00  kuna

o  izmjenama  i  dopunama  Programa  raspolaganja  -  15  godina

poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  države  za  

općinu  Davor,  Klasa:945-01/05-01/12,  Urbroj: Ako  kupac  uplati  cijeli  iznos,  ostvaruje  

2178/17-01-05-1  od  29. rujna  2005. godine,  na  pravo  na  popust  od  20%  postignute  prodajne  

koju  je  dalo suglasnost  Ministarstvo  poljoprivrede,  cijene.

šumarstva  i  vodnoga  gospodarstva,  Klasa:320-

02/06-01/116, Urbroj: 525-9-06-03/DI  od  8. veljače  OPĆINSKO  VIJEĆE  

2006. godine. OPĆINE  DAVOR

Klasa: 320-01/10-01/26

II Urbroj: 2178/17-01-10-1

Davor, 3. kolovoza  2010.

Popis  poljoprivrednog  zemljišta  koje  se  

daje  na  prodaju  prilaže  se  ovoj  Odluci  i  čini  PREDSJEDNIK

njezin  sastavni  dio. OPĆINSKOG  VIJEĆA :

Željko  Burazović, v.r.
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IUz  točku  II. Odluke  o  raspisivanju  javnog  

natječaja  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  u  

Predmet  javnog  natječaja  je  poljoprivredno  vlasništvu  Republike  Hrvatske,  Klasa: 320-01/10-

zemljište  u  vlasništvu  države  na  području  općine  01/26,  Urbroj: 2178/17-01-10-2  od  3. kolovoza  

Davor  u  katastarskoj  općini  Orubica   u  Brodsko- 2010. godine

posavskoj  županiji,  a  koje  nisu  uzete  u  zakup  po  
POPIS  ČESTICA  U  NATJEČAJU prethodnom  natječaju  od  19. 3. 2004. godine,  

sukladno  Programu  raspolaganja  poljoprivrednim  
za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  u  

zemljištem  na  području  općine  Davor  na  koji  je  vlasništvu  Republike Hrvatske  na  području  
suglasnost  dalo  Ministarstvo  poljoprivrede  i  općine  Davor
šumarstva,  Klasa: 320-02/02-01/1076,  Urbroj:525-

2-02-2/DI  od  19. rujna  2002. godine,  kao  i  čestice  

iz  Odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Programa  
Katastarska  općina  ORUBICA : raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  

vlasništvu  države  za  općinu  Davor,  Klasa:945-

01/05-01/12,  Urbroj: 2178/17-01-05-1  od  29. rujna  1.    k.č.br.    77,   oranica,   površine    7 ha  61 a  
2005. godine,  na  koju  je  dalo  suglasnost  90 m2,  poč. cijena     110.426,70 kn
Ministarstvo  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodnoga  

2.    k.č.br.  178,   oranica,   površine  29 ha  58 a  gospodarstva,  Kasa: 320-02/06-01/11,  Urbroj: 525-
69 m2,  poč.  cijena    392.586,70 kn 9-06-3/DI  od  8. veljače  2006. godine.  

3.    k.č.br.  537,   livada,    površine    1  ha 20 a   
80 m2,  poč. cijena         9.932,20 kn

 II

     SVEUKUPNO:  38 ha  41 a   39 m2                          
Popis  poljoprivrednog  zemljišta  koji  se    512.945,60 kn 

daje  u  zakup,  označen  kao  Popis  čestica  u  

natječaju,  prilaže  se  ovoj  Odluci  i  čini  njen  

sastavni  dio.

III60.

Poljoprivredno  zemljište  daje  se  u  zakup  

Na  temelju  članka  32. stavka  2.  Zakona  o  na  vrijeme  od  20  godina.

poljoprivrednom  zemljištu  («Narodne  novine», broj  

152/08. i  21/10.)  i  članka  32. Statuta  općine  Davor  

IV(„Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije“ 

broj 12/09.)   Općinsko vijeće  općine  Davor  

Postupak  javnog  natječaja  provest  će  donijelo  je  na  svojoj  sjednici  održanoj  3. kolovoza  

Općinsko  vijeće  općine   Davor.2010. godine

Svaki  ponuđač na  javni  natječaj  dužan  je  

uplatiti  na  blagajni  općine  Davor  jamčevinu  u  ODLUKU

visini  30%  početne  cijene  za  česticu  za  koju  se  

o  raspisivanju  javnog  natječaja  za  zakup  natječe.

poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  

Republike  Hrvatske  za  područje općine  Davor  

katastarsku  općinu  Orubica Vza  

Općinsko  vijeće  objavit  će  javni  natječaj  u  
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jednom  od  dnevnih  glasila. 61.

Rok  za  dostavu  ponuda  na  javni  natječaj  

za  zakup  je  15  dana  od  dana  objave  natječaja.

Općinsko  vijeće  donijet  će  odluku  o  Na  temelju  clanka  34.  Zakona  o  

izboru  najpovoljnijih  ponuditelja  na  natječaju  za  poljoprivrednom  zemljištu  ("Narodne  novine"  br.  

zakup  u  roku  30  dana  od  isteka  roka  za  152/08  i  21/10)  i  clanka  32.  Statuta  opcine  Davor  

prikupljanje  ponuda. ("Službeni v jesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  

12/09),  Opcinsko  vijece  opcine  Davor  na  11.  

OPĆINSKO  VIJEĆE  sjednici  održanoj  11.  listopada  2010.  godine,  

OPĆINE  DAVOR donijelo  je

Klasa:320-01/10-01/27 RJEŠENJE

Urbroj:2178/17-01-10-1

Davor, 3. kolovoza  2010. o  imenovanju  Povjerenstva  za  prodaju  i  

zakup  poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  

PREDSJEDNIK Republike  Hrvatske  na  podrucju  opcine  

OPĆINSKOG  VIJEĆA: Davor

Željko  Burazović, v.r.

Clanak  1.

Ovim  Rješenjem  imenuje  se  Povjerenstvo  

za  prodaju  i  zakup  poljoprivrednog  zemljišta  u  

Uz  točku  II.  Odluke  o  raspisivanju  javnog  vlasništvu  Republike  Hrvatske  na  podrucju  opcine  

natječaja  za  zakup  poljoprivrednog  zemljišta  u  Davor  (u  daljnjem  tekstu:  povjerenstvo).

vlasništvu  Republike  Hrvatske,  Klasa: 320-01/10-

01/27,  Urbroj:2178/17-01-10-2  od  3. kolovoza  

2010. godine Clanak  2.

POPIS  ČESTICA  U  NATJEČAJU Povjerenstvo  ima  predsjenika  i  dva  clana  

koji  se  imenuju  iz  redova  opcinskih  vijecnika.
za  zakup   poljoprivrednog  zemljišta  u  

vlasništvu  Republike  Hrvatske  na  području  
općine  Davor

Clanak  3.

Katastarska  općina  ORUBICA : U  Povjerenstvo  se  imenuju:

1. Mato  Sudic,  za  predsjednika

2. Josip  Smolic,  za  clana
1.    k.č.br. 2/12, oranica,  površine   18 ha  13 a  69 

3. Predrag  Vitolic,  za  clanam2,  poč. cijena  zakupa    4.869,76 kn   
                                                                        

Za  obavljanje  strucnih  poslova  za  2.    k.č.br. 52,  oranica,   površine    10 ha  41 a  18 
m2,  poč. cijena  zakupa    2.795,57 kn Povjerenstvo  odreduje  se  Ivica  Marjanovic,  

procelnik  Jedinstvenog  upravnog  odjela.
3.    k.č.br. 210,  oranica,  površine   24 ha  94 a  64 
m2,  poč. cijena  zakupa  16.075,46 kn
                           

Clanak  4.4.    k.č.br. 212,  oranica,  površine   22 ha  72 a  53 
m2,  poč. cijena  zakupa  14.644,19 kn 

Povjerenstvo  iz  clanka  3.  ovog  Rješenja:
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- otvara  i  razmatra  ponude  za  prodaju  i  ODLUKU

zakup,  vrši  analizu  prispjelih  ponuda  i  

sastavlja  zapisnike o  koeficijentima  za  obračun  plaća  službenika  

- priprema  nacrte  prijedloga  odluka  o  izboru  u  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  općine  

najpovoljnijeg  ponuditelja  za  prodaju  i  Davor

zakup  poljoprivrednog  zemljišta,  te  

dostavlja  Opcinskom  vijecu

- obavlja  i druge  poslove  koje  mu  povjeri  Članak  1.

Opcinsko  vijece.

Plaću  službenika  u  Jedinstvenom  

upravnom  odjelu  općine  Davor  čini  umnožak  

Clanak  5. koeficijenta  složenosti  poslova  radnog  mjesta  na  

koje  je  službenik  raspoređen  i  osnovice  za  

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  obračun  plaća,  uvećan  za  0,5%  za  svaku  navršenu  

donošenja  i  objavit  ce  se  u  "Službenom v jesniku  godinu  radnog  staža.

Brodsko-posavske  županije".

OPCINSKO  VIJECE Članak  2.

OPCINE  DAVOR

Koeficijent  za  obračun  plaće  službenika,  a  

Klasa  :  021-05/10-01/6 prema  složenosti  poslova  radnog  mjesta,  u  

Urbroj:  2178/17-01-10-01 Jedinstvenom  upravnom  odjelu  općine  Davor  

Davor,  11.  kolovoza  2010. iznosi:

Predsjednik Radno  mjesto       Koeficijent

Opcinskog  vijeca

Željko  Burazovic, v.r. 1.  Pročelnik  Jedinstvenog  upravnog  odjela    1,50

2.  Voditelj  Odsjeka  za  lokalnu  samoupravu   1,20

3.  Voditelj  Odsjeka  za  Proračun  i  

računovodstvo1,20

4.  Administrativni  referent  1,00

5.  Referent – komunalni  redar 1,00

62.

Članak  3.

Na  temelju  članka  10. stavak  1. Zakona  o  Najkasnije  u  roku  30  dana  od  dana  

plaćama  u  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  pročelnik  

samoupravi  („Narodne  novine“ broj  28/10 )  i  Jedinstvenog  upravnog  odjela  donijet  će  

članka  32.  Statuta  općine  Davor  („Službeni  pojedinačna  rješenja  o  plaći  zaposlenih  

vjesnik  Brodsko-posavske  županije“ broj  12/09),  službenika.

Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  11. Općinski  načelnik  će  u  roku  iz  stavka  1. 

sjednici  održanoj  11. listopada  2010. godine,  ovog  članka  donijeti  rješenje  o  plaći  pročelnika  

donijelo  je Jedinstvenog  upravnog  odjela.
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Članak  4. I.

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  prestaje  Usvaja  se  Izvješce  o  obavljenom  uvidu  u  

važiti  Odluka  o  plaći,  dodacima  na  plaću,  radnom  Proracun  i  financijske  izvještaje  opcine  Davor  za  

vremenu,  odmorima,  dopustima  i  ostalim  2009.  godinu,  od  strane  Državnog  udreda  za  

materijalnim  pravima  načelnika  i  službenika – reviziju - Podrucni  ured  Slavonski  Brod.

zaposlenika  u  općini  Davor,  Klasa:120-01/07-01/7,  

Urbroj:2178/17-01-07-1  od  14. 12. 2007. godine.

II.

Članak  5. Ovaj  Zakljucak  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  ce  se  u  "Službenom  vjesniku  

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

donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije“. OPCINSKO  VIJECE

OPCINE  DAVOR

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR Klasa  :  041-05/10-01/1

Urbroj:  2178/17-01-10-2

Klasa:120-01/10-01/6 Davor,  11.  listopada  2010.

Urbroj:2178/17-01-10-01

Davor, 11. listopada  2010. Predsjednik

Opcinskog  vijeca

PREDSJEDNIK Željko  Burazovic, v.r.

OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Željko  Burazović, v.r.

64.

63.

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

Na  temelju  clanka  32.  Statuta  opcine  županije"  broj  12/09),  Općinsko  vijeće  općine  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  na  svojoj  11.  sjednici  održanoj  11.  

županije"  broj  12/09),  Opcinsko  vijece  opcine  listopada  2010.  godine,  donijelo  je

Davor  na  svojoj  11.  sjednici  održanoj  11.  

listopada  2010.  godine,  donijelo  je ZAKLJUČAK

ZAKLJUCAK o  usvajanju  Izvješća  o  aktivnostima  nacelnika  

opcine  Davor  u  periodu  

o  usvajanju  Izvješca  o  obavljenom  uvidu  u  1.1.  do  30.6. 2010.  godine

Proracun  i  financijske  izvještaje  opcine  Davor  

za  2009.  godinu

I.

Usvaja  se  Izvješće o  aktivnostima  
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nacelnika  opcine  Davor  u  periodu  od  1.1.  do  30. II.

6. 2010.  godine,  koje  je  podnio  nacelnik  opcine  

Davor  Ðuro  Andelkovic. Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

II.

OPĆINSKO  VIJEĆE

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  OPĆINE  DAVOR

donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije". Klasa  :  021-05/10-01/8

Urbroj:  2178/17-01-10-2

OPĆINSKO  VIJEĆE Davor,  11.  listopada  2010.

OPĆINE  DAVOR

Predsjednik

Klasa  :  021-05/10-01/9 Općinskog  vijeća

Urbroj:  2178/17-01-10-1 Željko  Burazović, v.r.

Davor,  11.  listopada  2010.

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Željko  Burazović, v.r.

66.

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

65. županije"  broj  12/09),  Općinsko  vijeće  općine  

Davor  na  svojoj  11.  sjednici  održanoj  11.  

listopada  2010.  godine,  donijelo  je

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  

Davor  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  ZAKLJUČAK

županije"  broj  12/09),  Općinsko  vijeće  općine  

Davor  na  svojoj  11.  sjednici  održanoj  11.  o  usvajanju  Izvješća  o  poslovanju  

listopada  2010.  godine,  donijelo  je "Komunalca" Davor d.o.o.  Davor  za  razdoblje  

od  1.1. do 30.6. 2010.  godine

ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Izvješća  o  poslovanju  Regionalnog  I.

vodovoda  Davor-Nova  Gradiška d.o.o.  za  

razdoblje  1.1.  do  30.6. 2010.  godine Usvaja  se  Izvješće  o  poslovanju  

"Komunalca" d.o.o.  Davor, Ivana  Gundulica  35,  za  

razdoblje  1.1.  do  30.6. 2010.  godine.

I.

Usvaja  se  Izvješće  o  poslovanju  II.

Regionalnog  vodovoda  Davor-Nova  Gradiška 

d.o.o.,  V. Nazora bb,  za  razdoblje  1.1.  do  30. 6. Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

2010.  godine. donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
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Brodsko-posavske  županije". razrješava  se  dužnosti  člana  Stožera  zaštite  i  

spašavanja  općine  Davor,  zbog  kadrovskih  

OPĆINSKO  VIJEĆE promjena  u  Područnom  uredu  za  zaštitu  i  

OPĆINE  DAVOR spašavanje  Slavonski  Brod

Klasa  :  021-05/10-01/8 - Željko  Valešić,  viši  stručni  savjetnik  za  

Urbroj:  2178/17-01-10- operativne  poslove  u  područnom  uredu  za  zaštitu  

Davor,  11.  listopada  2010. i  spašavanje  Slavonski  Brod,  imenuje  se  za  člana  

Stožera  zaštite  i  spašavanja  općine  Davor.

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Željko  Burazović, v.r. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije“.

67. OPĆINSKO  VIJEĆE

 OPĆINE  DAVOR

Na  temelju  članka  9. stavka  3. Zakona  o  KLASA: 810-01/10-01/7

zaštiti  i  spašavanju  („Narodne  novine“ broj 174/04,  URBROJ: 2178/17-01-10-02

79/07. i  38/09),  članka  10. Pravilnika  o  Davor, 1. prosinca  2010.

mobilizaciji  i  djelovanju  operativnih  snaga  zaštite  

i  spašavanja  („Narodne  novine“ broj 40/08. i  PREDSJEDNIK

44/08.),  članka  32. Statuta  općine  Davor  OPĆINSKOG  VIJEĆA:

(„Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije“ Željko  Burazović, v.r.

broj 12/09),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  

svojoj  12. sjednici  održanoj  1. prosinca  2010. 

godine,  donijelo  je

ODLUKU

68.

o  izmjeni  Odluke  o  osnivanju  i  imenovanju  

članova  Stožera  zaštite  i  spašavanja općine  

Davor Na  temelju  članka  32. Statuta  općine  

Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije“ broj 12/09),  a  u  svezi  sa  člankom  28. i  

Članak  1. člankom  29. b  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  

(„Narodne  novine“ broj 174/04  i  79/07)  i  

U  Odluci  o  osnivanju  i  imenovanju  Pravilnika  o  metodologiji  za  izradu  procjene  

članova  Stožera  zaštite  i  spašavanja  općine  Davor,  ugroženosti  i  planova  zaštite  i  spašavanja  

Klasa:810-01/09-01/05,  Urbroj.2178/17-01-09-1  od  („Narodne  novine“ broj 38/08),  Općinsko  vijeće  

14. rujna  2009. godine,  u  članku  3.  stavak  1.  točka  općine  Davor  na  svojoj  13. sjednici  održanoj  17. 

8.  mijenja  se  na  način : prosinca  2010. godine,  donosi

- Jadranka  Ćorluka,  djelatnik  Područnog  

ureda  za  zaštitu  i  spašavanje  Slavonski  Brod,  
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ODLUKU 69.

    o  donošenju  Procjene  ugroženosti  

stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih  dobara  Na  temelju  članka   32. stavka  2.  Zakona  o  

i  okoliša  od katastrofa  i  velikih  nesreća  za  poljoprivrednom  zemljištu  (« Narodne  novine» broj  

općinu  Davor 152/08. i  21/10.)  i  članka  32. Statuta  općine  Davor  

(„Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije“ 

broj 12/09.)  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  

I svojoj  13.  sjednici  održanoj  17. prosinca  2010. 

godine donijelo je

Općinsko  vijeće  općine  Davor  donosi  

Procjenu  ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  ODLUKU

kulturnih  dobara  i  okoliša  od  katastrofa  i  velikih  

nesreća  za  općinu  Davor,  a  po  prethodno  o  raspisivanju  javnog  natječaja  za  prodaju 

pribavljenoj  suglasnosti  Državne  uprave  za  zaštitu  poljoprivrednog zemljišta  u  vlasništvu  

i  spašavanje. Republike  Hrvatske  na  području općine  Davor  

za  katastarsku  općinu  Davor

II

I

Sastavni  dio  ove  Odluke  je:

- Procjena  ugroženosti  stanovništva,  P redmet   j avnog   na t j eča ja   j e   

materijalnih  i  kulturnih  dobara  i  okoliša  od    poljoprivredno  zemljište  u  vlasništvu  države  na  

velikih  katastrofa  i  velikih  nesreća  za  općinu  području  općine  Davor  u  katastarskoj  općini  

Davor Davor  u  Brodsko-posavskoj županiji,  a  koje  nisu  

- Suglasnost  Državne  uprave  za  zaštitu  i  kupljene  po  natječaju  od  19. 3. 2004. godine, 

spašavanje,  Područni  ured  Slavonski  Brod,  sukladno  Programu  raspolaganja  poljoprivrednim  

KLASA: 810-03/10-04/01,  UR.BROJ:543-14-01- zemljištem  na  području  općine  Davor  na  koji  je  

10-58  od14. 12. 2010. godine. suglasnost  dalo  Ministarstvo  poljoprivrede  i  

šumarstva,  Klasa: 320-02/02-01/1076,  Urbroj: 525-

2-02-2/DI  od  19 rujna  2002. godine,  kao  i  čestice  

III iz  Odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Programa  

raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  vlasništvu  države  za  općinu  Davor,  Klasa:945-

donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  01/05-01/12,  Urbroj: 2178/17-01-05-1  od  29. rujna  

Brodsko-posavske  županije“. 2005. godine,  na  koju  je  dalo suglasnost  

Ministarstvo  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodnoga  

OPĆINSKO  VIJEĆE gospodarstva,  Klasa:320-02/06-01/116, Urbroj: 525-

OPĆINE  DAVOR 9-06-03/DI  od  8. veljače  2006. godine.

KLASA: 810-03/10-01/2

URBROJ: 2178/17-01-10-01  II

Davor, 17. prosinca  2010.

Popis  poljoprivrednog  zemljišta  koje  se  

PREDSJEDNIK daje  na  prodaju  prilaže  se  ovoj  Odluci  i  čini  

OPĆINSKOG  VIJEĆA: njezin  sastavni  dio.

Željko  Burazović, v.r.
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III -  od  10.000,00  do    50.000,00  kuna  -   5  godina

-  od  50.000,00  do  200.000,00  kuna  -  10  godina

Postupak  javnog  natječaja  provest  će  -  iznad  200.000,00  kuna-  15  godina

Općinsko  vijeće  općine  Davor.

Općinsko  vijeće  objavit  će  javni  natječaj  Ako  kupac  uplati  cijeli  iznos,  ostvaruje  

u  jednom  od  dnevnih  glasila. pravo  na  popust  od  20%  postignute  prodajne  

Svaki  ponuđač na  javni  natječaj  dužan  je  cijene.

uplatiti  na  blagajni  općine  Davor  jamčevinu  u  

visini  10%  od  početne  cijene  čestice  za  koju  se  OPĆINSKO  VIJEĆE

natječe. OPĆINE  DAVOR

IV Klasa: 320-01/10-01/31

Urbroj: 2178/17-01-10-1

Rok  za  dostavu  ponuda  na  javni  natječaj  Davor, 17. prosinca  2010.

za  zakup  je  15  dana  od   dana  objave  natječaja.

PREDSJEDNIK

Općinsko  vijeće  donijet  će   odluku  o  OPĆINSKOG  VIJEĆA :

izboru  najpovoljnijih  ponuditelja  na  natječaju   za  Željko  Burazović, v.r.

prodaju  u  roku  30  dana  od  isteka  roka  za  

prikupljanje  ponuda.

V

Za  slučaj  obročne  otplate  ugovorom  se  

utvrđuje  rok  otplate  za  poljoprivredno  zemljište  

do  iznosa  prodajne  cijene :

Uz  točku  II. Odluke  o  raspisivanju  javnog  natječaja  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  u  
vlasništvu  Republike  Hrvatske  Klasa:320-01/10-01/31,  Urbroj: 2178/17-01-10-1  od  17. prosinca  2010. 
godine

Popis  čestica  u  javnom  natječaju  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  RH  na  
području  općine  Davor  za  k.o. Davor:  

1.   k.č.br. 194,     Livada   kl. 6,     površine     0,4191 ha,  poč. cijena         3.446,00 kn.
2.   k.č.br. 195,     Livada   kl. 6,     površine     0,7867 ha,  poč. cijena         6.468,20 kn
3.   k.č.br. 196,     Livada   kl. 6,     površine     0,3221 ha,  poč. cijena         2.648,30 kn
4.   k.č.br. 213,     Livada   kl. 6,     površine     0,2468 ha,  poč. cijena         2.029,20 kn         
5.   k.č.br. 220,     Oranica  kl. 6,    površine     0,1508 ha,  poč. cijena         1.941,00 kn
6.   k.č.br. 226/2,  Livada  kl.  6,     površine     0,4961 ha,  poč. cijena         4.078,90 kn
7.   k.č.br. 230,     Oranica  kl. 7,    površine     0,8548 ha,  poč. cijena         9.177,10 kn 
8.   k.č.br. 234,     Livada  kl. 6,      površine     0,8708 ha,  poč. cijena         7.159,70 kn
9.   k.č.br. 261/1,  Livada  kl. 6,      površine     1,1410 ha,  poč. cijena         9.381,30 kn 
10. k.č.br. 263,     Livada  kl. 6,      površine     0,5365 ha,  poč. cijena         4.411,00 kn
11. k.č.br. 266,     Livada  kl. 6,      površine     0,2112 ha,  poč. cijena         1.736,50 kn
12. k.č.br. 274,     Oranica  kl.7,     površine     0,4794 ha,  poč. cijena         5.146,80 kn
13. k.č.br. 275,     Oranica  kl.7,     površine     1,1085 ha,  poč. cijena       11.900,80 kn
14. k.č.br. 282,     Oranica  kl.6,     površine     0,3334 ha,  poč. cijena         3.579,40 kn
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15. k.č.br. 283,     Oranica  kl.6,     površine     0,3914 ha,  poč. cijena         4.202,00 kn
16. k.č.br. 285,     Oranica  kl.6,     površine     0,4926 ha,  poč. cijena         5.288,60 kn
17. k.č.br. 295,     Livada  kl. 6,      površine     0,3493 ha,  poč. cijena         2.872,00 kn   
18. k.č.br. 296,     Livada  kl. 6,      površine     0,6802 ha,  poč. cijena         5.592,60 kn
19. k.č.br. 297,     Livada  kl. 6,      površine     0,9047 ha,  poč. cijena         7.438,40 kn
20. k.č.br. 299/1,  Livada  kl. 6,      površine     0,8988 ha,  poč. cijena         7.390,00 kn 
21. k.č.br. 301     Oranica  kl. 6,     površine     1,6664 ha,  poč. cijena       17.890,50 kn
22. k.č.br. 302,    Livada  kl. 6,       površine     1,6247 ha,  poč. cijena       13.358,30 kn
23. k.č.br. 307,    Oranica kl. 6,      površine     0,1745 ha,  poč. cijena         1.873,40 kn
24. k.č.br. 308,    Oranica  kl.6,      površine     0,3251 ha,  poč. cijena         3.490,30 kn
25. k.č.br. 324,   Oranica  kl. 6,      površine     0,2459 ha,  poč. cijena         2.640,00 kn
26. k.č.br. 335,    Livada  kl. 5,       površine     0,3296 ha,  poč. cijena         2.710,00 kn
27. k.č.br. 341     Oranica kl. 6,      površine     0,4047 ha,  poč. cijena         3.327,40 kn
28. k.č.br. 346     Oranica  kl.6,      površine     0,1720 ha,  poč. cijena         1.846,60 kn
29. k.č.br. 349     Livada  kl. 6,       površine     0,3873 ha,  poč. cijena         3.184,40 kn
30. k.č.br. 363     Oranica  kl.6,      površine     0,4731 ha,  poč. cijena         5.079,20 kn
31. k.č.br. 366     Oranica  kl.6,      površine     0,4535 ha,  poč. cijena         4.868,80 kn
32. k.č.br. 371     Livada  kl. 4,       površine     0,5262 ha,  poč. cijena         4.326,40 kn  
33. k.č.br. 372     Livada  kl. 4,       površine     0,1975 ha,  poč. cijena         1.623,80 kn
34. k.č.br. 373     Oranica  kl.6,      površine     0,4082 ha,  poč. cijena         4.382,40 kn
35. k.č.br. 378     Livada  kl. 4,       površine     0,6261 ha,  poč. cijena         5.147,80 kn  
36. k.č.br. 379     Livada  kl. 4,       površine     0,7868 ha,  poč. cijena         6.469,10 kn
37. k.č.br. 381     Livada  kl. 4,       površine     0,5020 ha,  poč. cijena         4.127,40 kn 
38. k.č.br. 382     Livada  kl. 4,       površine     0,2695 ha,  poč. cijena         2.215,80 kn
39. k.č.br. 384     Livada  kl. 4,       površine     0,1583 ha,  poč. cijena         1.301,50 kn
40. k.č.br. 386     Oranica  kl.6,      površine     1,0516 ha,  poč. cijena       11.290,00 kn  
41. k.č.br. 399     Oranica  kl.6,      površine     0,5963 ha,  poč. cijena         6.401,90 kn
42. k.č.br. 401     Oranica  kl.6,      površine     0,0862 ha,  poč. cijena            925,40 kn
43. k.č.br. 406     Oranica  kl.6,      površine     0,7329 ha,  poč. cijena         7.858,70 kn
44. k.č.br. 426     Oranica  kl.7,        površine     0,9885 ha,  poč. cijena    10.612,50 kn
45. k.č.br. 429/2  Oranica  kl.6,        površine     0,1832 ha,  poč. cijena      1.966,80 kn
46. k.č.br. 431     Oranica  kl.6,        površine     0,7484 ha,  poč. cijena      8.034,80 kn
47. k.č.br. 447     Oranica  kl.6,        površine     0,6378 ha,  poč. cijena      6.847,40 kn
48. k.č.br. 463     Oranica  kl.6,        površine     0,2857 ha,  poč. cijena      3.067,30 kn
         SVEUKUPNO                                            26,7162 ha                       252.755,70 kn 
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OPĆINA  GUNDINCI

13.

Na temelju članka 36. stavak 1.   Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 96/03) Općinsko 
vijeće općine Gundinci na svojoj 15.  sjednici održanoj dana 22. prosinca 2010. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Proračuna općine Gundinci
za 2010. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1. 

U Proračunu općine Gundinci za 2010. godinu članak 1. mijenja se i glasi:   

Proračun općine Gundinci za 2010. g. 

Članak 2.

Opći dio prihoda i primitaka sadrži prihode i primitke po izvorima i vrstama prihoda, te rashode i izdatke 
po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se i glase kako slijedi
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2010. godine i bit će 
objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/10-01/16 Predsjednik
Urbroj: 2178/05-02/10-1 Općinskog vijeća
Gundinci, 22. prosinca 2010.g. Mato Mihić, v.r.

14.

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. . Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08) i članka 30. 
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/09.) Općinsko vijeće općine 
Gundinci na svojoj 15. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2010. godine, donijelo je 

PRORAČUN

općine Gundinci za 2011. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1. 

Proračun općine Gundinci za 2011. godinu  glasi:

Članak 2.

Opći dio prihoda i primitaka sadrži prihode i primitke po izvorima i vrstama prihoda, te rashode i izdatke 
po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se i glase kako slijedi
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Članak 4. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom Proračunska sredstva koriste se za namjene 

donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. koje su određene Proračunom, i to u visini utvrđenoj u 

godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Posebnom dijelu u iznosu jedne dvanaestine 

Brodsko-posavske županije». mjesečno, odnosno prema dospjelim obvezama, a u 

skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim 

OPĆINSKO VIJEĆE mogućnostima Proračuna. 

OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/10-01/17 Članak 3.

Urbroj: 2178/05-02/10-1

Gundinci, 22. prosinca 2010.g. Za sve hitne nepredviđene i nedovoljno 

predviđene rashode koji se financiraju iz Proračuna 

PREDSJEDNIK koriste se sredstva planirana na poziciji: Nepredviđeni 

OPĆINSKOG VIJEĆA rashodi do visine proračunske pričuve.

Mato Mihić, v.r. O koriš tenju sredstava cjelokupne 

proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o 

čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.

15.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je u 

cijelosti načelnik općine. 

Na temelju članka 13. i članka 14.  Zakona 

o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.)  i 

članka 30. Statuta općine Gundinci, Općinsko vijeće  Članak 5.

općine Gundinci na svojoj 15. sjednici održanoj 

dana 22.  prosinca 2010. godine, donijelo je Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje 

Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine. 

ODLUKU U slučaju potrebe općinski načelnik  može u okviru 

utvrđenog iznosa izdataka Proračuna izvršiti 

o izvršenju Proračuna općine preraspodjelu sredstava između pojedinih stavki do 

Gundinci za 2011. godinu 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje. 

Članak 1. Članak 6.

Proračun općine Gundinci (u daljnjem tekstu Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 

Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda, koji prema otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija 

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda 

(regionalne) samouprave i drugim propisima i Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj 

odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini. godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn, 

Proračunska sredstva koriste se prema ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i 

namjeni iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna na provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 

pojedinim pozicijama. Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja 

ili otuđenja nekretnina veća od 0,5% prihoda 
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Proračuna ili od 1.000.000,00 kn, tada odluku o istom Članak 8. 

donosi Predstavničko tijelo, odnosno Općinsko 

vijeće. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

Općinski načelnik upravlja novčanim primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine i bit će 

sredstvima na računu Proračuna općine. objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije.»

Članak 7. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE GUNDINCI

Ako se tijekom fiskalne godine zbog 

izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje Klasa: 400-08/10-01/18

prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, Urbroj: 2178/05-02/10-1

Proračun se mora uravnotežiti po postupku za Gundinci, 22.  prosinca 2010.g.

donošenje Proračuna. 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Mihić, v.r.

»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  3281Broj:  28



33.

Na temelju članka 39.stavak 1 i 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine 87/08.)., Općinsko vijeće 
općine Klakar na svojoj 14.sjednici održanoj 22. prosinca 2010.godine  donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OPĆINE KLAKAR ZA 2010. GODINU

I  OPĆI DIO

Članak 1.

     Proračun općine Klakar za 2010.godinu sastoji se od:

Članak 2.

     Prihodi  i rashodi  u izmjenama i dopunama Proračuna općine Klakar za 2010. godinu utvrđeni su u tabelarnom 
prikazu, te se povećavaju ili smanjuju kako slijedi:

OPĆINA  KLAKAR
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Članak 4.

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2010. godine i bit će objavljena 
u “Službenom vjesniku Brodsko posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR

Klasa: 400-08/10-01/1 Predsjednik
Ur.br.  2178/07-02-10-2 Općinskog vijeća
Klakar, 22. prosinac 2010.g. Vinko Lucić,ing.str., v.r.

34.

Na temelju članka 39. stavka 1. i 2. i članka 32. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08.), 
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 15. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. godine  donijelo je

PRORAČUN

općine Klakar za 2011. godinu

                                                           I  OPĆI DIO

                                                              Članak 1.
 

     Proračun općine Klakar za 2011.godinu:

Članak  2.

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2011. godinu. Posebni dio 
Proračuna predstavlja prikaz izdataka po osnovnim i potanjim namjenama, a kako slijedi:
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Članak 4. Članak 2.

     Ovaj Proračun stupa na snagu danom Proračunska sredstva se koriste za namjene i 

donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. u visinama koje su određene Proračunom u posebnom 

godine i bit će objavljen u “Službenom vjesniku dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se 

Brodsko posavske županije”. izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, 

odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s 

OPĆINSKO VIJEĆE ostvarenim prihodima odnosno l ikvidnim 

OPĆINE KLAKAR mogućnostima Proračuna.

Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, 

Klasa:   400-08/10-01/2 donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od 

Ur.br.    2178/07-02-10-1 imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od 

Klakar,  29. prosinca 2010. zaduživanja.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA Članak 3.

Vinko Lucić, ing. str., v.r.

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 

35. nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim 

pozicijama.

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) i članka 29. Statuta čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije“ br. 12/09) Općinsko vijeće općine Klakar je 

na svojoj 15. sjednici, održanoj 29. prosinca Članak 4.

2010.godine donijelo

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u 

ODLUKU cijelosti je načelnik općine.

o izvršavanju Proračuna općine Klakar

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 Klakar (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.
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Članak 6. 36.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 

otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj 12/09.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

godini ako je stjecanje i otuđivanje planirano u (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 

Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim 33/01)  Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 15. 

propisima. sjednici održanoj 29. prosinca 2010.godine, donosi 

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja 

ili otuđenja pokretnina i nekretnina veća od 0,5 % PROGRAM

prihoda Proračuna bez primitka ostvarenih u 

prethodnoj godini odluku o istom donosi Općinsko javnih potreba i potrebnih sredstava u području 

vijeće. društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

Općinski načelnik upravlja novčanim osiguravaju u Proračunu općine Klakar 

sredstvima na računu Proračuna općine. za 2011. godinu

Članak 7. 1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U 

PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU

Ako se tijekom fiskalne godine zbog 

izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 

prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, naobrazbi („N.N“ br. 10/97), općina Klakar provodi 

Proračun se mora uravnotežiti po postupku za organizirani kraći program rada s djecom predškolske 

donošenje Proračuna. dobi igraonica i „mala škola“. Program se provodi u 

područnim školama u Ruščici, Gornjoj Bebrini, 

Klakaru i Donjoj Bebrini uz angažiranje stručne osobe 

Članak 8. odgajatelja ili nastavnika za vrijeme dok traje i 

nastava.

Ova Odluka stupa na snagu danom Za realizaciju Predškolskog programa osigurano je 

donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. g., 20.000,00 kuna

i bit će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko-   U okviru javnih potreba općina će 

posavske županije». sufinancirat troškove izgradnje OŠ Ruščica u iznosu 

1.500.000,00 kn, a s Ministarstvom regionalnog 

OPĆINSKO VIJEĆE razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

OPĆINE KLAKAR Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i 

školskom odgoju u 2011. godini potrebno je osigurati: 

Klasa: 400-08/10-01/3 1.520.000,00 kuna.

Ur.broj:2178/07-02-10-1

Klakar, 29. prosinca 2010.

2. ODRŽAVANJE PRIRODNIH 

PREDSJEDNIK VRIJEDNOSTI I KULTURNE BAŠTINE

OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing. str., v.r. U 2011.godini započeti uređenje i trasiranje tzv. 

„Kopitarski put“ od Gornje Bebrine (Zavrate) do 

Donje Bebrine (Posjeke) uz rijeku Savu, te provesti 

potrebnu edukaciju stanovništva o seoskom turizmu. 

Za realizaciju ovoga projekta oživljavanje 
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„Kopitarskog puta“ i postavljanje potrebnih putokaza, „Kolo“ Donja Bebrina u iznosu 7.000,00 

potrebno je u 2011. g. u Općinskom proračunu kuna

osigurati 100.000,00 kuna.    - Dan općine Klakar, blagdan Sv. Ivana i Pavla 

26.06. u iznosu 15.000,00 kuna

3. POMOĆ UDRUGAMA U KULTURI I - Božićni koncert u Klakaru u organizaciji 

PROMOCIJA RAZVOJA TURIZMA Izvorne pučke pjevačke skupine  „Snaše“ iz 

Klakara 2.000,00 kuna. 

Praćenje i poticanje programa rada: b)        

- Kulturno umjetničkog društva „Kolo“ Donja - Memorijalni nogometni turnir „Zvonko 

Bebrina u iznosu 10.000,00 kuna Mikolčević“ drugi tjedan u srpnju u    

- Kulturno umjetničkog društva „Vez“ Ruščica organizaciji NK „Posavac“ Ruščica u iznosu 

u iznosu 7.000,00 kuna 7.000,00 kuna

- Pučke pjevačke skupine „Snaše“ Klakar u - Memorijalni nogometni turnir „Tomislav 

iznosu 5.000,00 kuna Matičević“ u organizaciji NK „Mladost“ 

- Udruge za zaštitu životinja „Ruščica“ u Donja Bebrina, u iznosu 3.000,00 kuna;

iznosu 5.000,00 kuna - Malonogometni turnir povodom Dana 

- Ekološke udruge „Bacalica“ Donja Bebrina u državnosti, a u sklopu obilježavanja Dana 

iznosu 3.000,00 kuna općine  Klakar,  u organizaci j i  NK 

- Športsko ribolovne udruge „Graničar“ Klakar „Slavonca“Gornja Bebrina, u iznosu 

u iznosu 3.000,00 kuna 2.000,00 kuna;

-     Konjogojska udruga „Lipicanac“ Ruščica u - Malonogometni ljetni turnir u organizaciji 

iznosu 3.000,00 kuna NK „Graničar“ Klakar, u iznosu 2.000,00 

- Lovačko društvo „Jelas“ Ruščica za Lovni kuna: 

revir - Memorijalni šahovski turnir Drago Mandić, u 

– Ruščica             2.000,00 kuna organizaciji ŠK „Posavac“  Ruščica, u iznosu 

– Gornja Bebrina 2.000,00 kuna 2.000,00 kn;    

– Klakar      2.000,00 kuna

– Donja Bebrina  2.000,00 kuna Sredstva potrebna za realizaciju ovih 

- ostale udruge u iznosu    4.000,00 kuna programa osiguravaju se u Općinskom proračunu u 

iznosu 47.000,00 kuna.

Ukupno potreba sredstva za pomoć udrugama 

u kulturi i promicanju turizma iznose 48.000,00 kuna.

5. POMOĆI SPORTSKIM UDRUGAMA

4. MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE Na području općine Klakar djeluju 4 

ZNAČAJNIH DOGAĐAJA nogometna kluba i 1 šahovski klub i ostale udruge 

koje se financiraju sredstvima iz Općinskog 

Tijekom godine na području općine Klakar se proračuna i dotiraju se:

održavaju i obilježavaju sljedeće manifestacije:

- NK „Posavac“ Ruščica u iznosu 12.000,00 

kuna

a) - NK „Slavonac“ Gornja Bebrina u iznosu 

-  „Pokladno jahanje“ u organizaci j i  12.000,00 kuna

konjogojske udruge „Lipicanac“ Ruščica u - NK „Graničar“ Klakar u iznosu 12.000,00 

iznosu 7.000,00 kuna kuna

- Smotra pučkog pjevanja „Kad zapjevam i - NK „Mladost“ Donja Bebrina u iznosu 

malo zagudim“, Donja Bebrina u sklopu 10.000,00 kuna

„Brodskog kola“ u organizaciji KUD-a 
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- ŠK „Posavac“ Ruščica u iznosu 5.000,00 37.

kuna

- Stolnoteniski klub „Klakar“ Klakar u iznosu 

3.000,00 kuna Na temelju stavka 4.članka 30. Zakona o 

- Ostale udruge u iznosu 6.000,00 kuna komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

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

Za praćenje i poticanje programa rada ovih članka 29. Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik 

športskih udruga u Proračunu za 2010. godinu Brodsko-posavske županije“ broj 12/09.), Općinsko 

osiguravaju se sredstva u iznosu 57.000,00 kuna. vijeće općine Klakar na svojoj  15. sjednici održanoj 

29. prosinca 2010.godine, donosi 

6. POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA PROGRAM

Na području općine Klakar djeluju dvije gradnje objekata i uređaja komunalne 

župne zajednice: infrastrukture  u općini  Klakar za 2011. godinu

 

- župa „Rođenja Blažene Djevice Marije“ 

Ruščica Članak 1.

- župa „Sv. Jakoba apostola starijeg“ s dvije 

filijale      Ovim se Programom određuje izgradnja 

- filijalna crkva „Sv. Duha“ u Gornjoj Bebrini objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

- filijalna crkva „Sv. Ilije“ u Donjoj Bebrini području općine Klakar za 2011.godinu za:

Za potrebe pomoći župama u Proračunu I  Građenje objekata i uređaja komunalne 

općine Klakar osiguravaju se sredstva u iznosu infrastrukture za :

170.000,00 kuna. - javne površine,

- nerazvrstane ceste,

Ukupno potrebna sredstva za realizaciju - groblja,

Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u - javnu rasvjetu.

području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu općine Klakar za 2011. II Građenje objekata i uređaja komunalne 

godinu iznose 482.000,00 kuna. infrastrukture i nabava opreme za:

- opskrbu pitkom vodom,

OPĆINSKO VIJEĆE - odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

OPĆINE KLAKAR

III  Građenja objekata i uređaja komunalne 

Klasa: 021-05/10-02/38 infrastrukture i nabava opreme za:

Ur.br:  2178/07-02-10-1 - prijevoz putnika

Klakar, 29. prosinca 2010. - održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada,

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA Programom iz stavka I.ovog članka određuje 

Vinko Lucić, ing. str., v.r. se opis poslova s procjenom troškova za gradnju 

pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih 

sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s 

naznakom izvora financiranja.
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Članak 2. Sredstva za izvršenje radova se planiraju u 

iznosu 185.000,00 kn, a financirat će se iz naknade za 

     U 2011.godini gradnja objekata i uređaja priključenje i proračuna općine Klakar.

komunalne infrastrukture iz članka 1.ovog Programa 

obuhvaća slijedeće:

- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

- Javne površine    

- izgradnja staza (nogostupa) u gospodarskoj - Izgradnja kanalizacije u Ruščici, sve ulice 

zoni Donja Bebrina, planirana financijska sredstva ukupne dužine 6070 m i 2 crpne stanice,

80.000,00 kuna  

- Izgradnja staza (nogostupa) u Gornjoj Planirana financijska sredstva 1.220.000,00 

Bebrini, planirana financijska sredstva 40.000,00 kn

kuna 

Izvršenje ovih radova će se financirat iz sredstava -  izrada projektne dokumentacije za crpne 

komunalnog doprinosa i proračuna općine Klakar. stanice.

Planirana financijska sredstva 80.000,00 kn 

- Nerazvrstane ceste

Izvršenje ovih radova i izrada projektne 

     Izgradnja nerazvrstane ceste Klakar (Ćirin dokumentacije financirat će se iz proračuna općine 

drum) – Gornja Bebrina (ispod tabli) – Ruščica   K l a kar.

(put prema tablama između Ruščice i Gornje Bebrine) 

ukupne dužine 5300 m Članak 3.

     

Sredstva za izvršenje radova se planiraju u      Ovaj Program stupa na snagu danom 

iznosu 3.000.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku 

komunalnog doprinosa, proračuna općine Klakar i Brodsko-posavske županije“.

sredstvima iz IPARD programa za Mjeru 301.

   OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

-  Izgradnja  rasvjete

Klasa: 021-05/10-02/36

     Izgradnja javne rasvjete u Donjoj Bebrini, Ur.br:  2178/07-02-10-1

Gornjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici Klakar, 29. prosinca 2010. 

Sredstva za izvršenje radova se planiraju u PREDSJEDNIK 

iznosu 20.000,00 kn, a financirat će se iz komunalnog OPĆINSKOG VIJEĆA,

doprinosa i proračuna općine Klakar. Vinko Lucić, ing. str., v.r.

- Opskrba pitkom vodom

     Proširenje i izgradnja vodovodne mreže na 

području općine i izrada kućnih priključaka na 

općinske objekte.
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38. iznosu od 15.000,00 kn, a  financirat će se iz sredstava 

komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. čišćenje javnih površina

26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – uredba) i - čišćenje i odvoz komunalnog otpada s divljih 

članka 29. Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik odlagališta i javnih površina.

Brodsko – posavske županije“ broj 12/09), Općinsko Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj 29. prosinca iznosu 15.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 

2010. godine,  donosi komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.

PROGRAM 3. održavanje javnih površina

- redovito održavanje javnih zelenih površina, 

održavanja komunalne infrastrukture košenje trave i čišćenje parkova i površina ispred 

u 2011. godini. objekata u vlasništvu općine, te održavanje drugih 

javnih površina.

Članak 1. Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

iznosu od 20.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.

komunalne infrastrukture u 2011. godini na području 

općine Klakar za komunalne djelatnosti: 4. održavanje nerazvrstanih cesta

1. odvodnja atmosferskih voda - nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih 

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na putova kamenom, te ugradnja cijevnih propusta. 

čišćenje javnih površina

3. održavanje javnih površina Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

4. održavanje nerazvrstanih cesta iznosu od 200.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 

5. održavanje groblja komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.

6. javna rasvjeta

5. održavanje groblja

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: - redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih 

groblja, te održavanje mrtvačnica.

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

pojedinih troškova po djelatnostima iznosu od 30.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.

ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja

6.  javna rasvjeta

- troškovi zamjene rasvjetnih  tijela

Članak 2. - troškovi potrošnje električne energije za 

javnu rasvjetu .

U 2011. godini održavanje komunalne Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

infrastrukture iz članka 1. ovoga Programa u općini iznosu 130.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 

Klakar obuhvaća: komunalne naknade i Proračuna  općine Klakar.

1.  odvodnja atmosferskih voda

-  izmuljivanje i čišćenje cestovnih kanala u Članak 3.

naseljima u dužini 1000 metara.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u Ovaj Program stupa na snagu danom 
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donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku OBLICI I OPSEG SOCIJALNE POMOĆI

Brodsko – posavske županije“.

Programom socijalne skrbi i zdravstvene 

OPĆINSKO VIJEĆE zaštite u Proračunu općine Klakar za 2011. godinu 

OPĆINE KLAKAR predviđeno je 300.000,00 kuna.

Programom se utvrđuju sljedeći oblici pomoći:

Klasa: 021-05/10-02/37

Ur.br:  2178/07-02-10-1                                                                       

Klakar, 29. prosinca 2010.                                                    1  .      POMOĆI SAMCIMA I OBITELJIMA

PREDSJEDNIK Za pomoći samcima i obiteljima ovim Programom 

OPĆINSKOG VIJEĆA socijalne skrbi u Proračunu općine Klakar predviđena 

Vinko Lucić, ing. str., v.r. su sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna za sljedeće 

namjene:

- Pomoć obiteljima za novorođenčad

Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s 

39. prebivalištem na području   

općine Klakar u iznosu 1.000,00 kuna po djetetu.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ - Podmirenje troškova stanovanja

br. 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 29. Statuta 

općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika 

županije“ br. 12/09) Općinsko vijeće općine Klakar na socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi 

svojoj 15. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. i Odlukom o pomoći za podmirenje troškova 

godine,  donijelo je stanovanja korisnika socijalne skrbi, a u skladu s 

utvrđenim kriterijima za ostvarivanje prava na 

PROGRAM pomoć. 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području

općine Klakar za 2011. godinu - Jednokratne novčane pomoći

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u 

Ovim Programom se određuje način pravilu jednom u tijeku godine, a visina će se 

obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, određivati ovisno o veličini potrebe i drugim 

korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje tog okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u 

prava, te druga pitanja značajna za obavljanje kojima živi podnositelj zahtjeva.

djelatnosti socijalne skrbi.

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o 

socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svome - Podmirenje pogrebnih troškova

Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati 

sredstva kojima osiguravaju pomoć za podmirenje Najnužniji pogrebni troškovi će se financirati 

troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava osobama koje troškove nije dužan financirati Centar 

utvrđenih propisima u većem opsegu, te za pružanje i za socijalnu skrb, ako osoba nije prije smrti osigurala 

drugih vrsta pomoći. sredstva za podmirenje tih troškova (ušteđevina, 

osiguranje i dr.), te ako ne postoje osobe koje bi 

morale i mogle snositi pogrebne troškove.
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- Pomoć u plaćanju komunalne naknade 2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA 
ŠKOLSTVA-STIPENDIJE

Osobama koje su sukladno Odluci o komunalnoj 
naknadi oslobođene plaćanja komunalne naknade. U Proračunu općine Klakar za 2011. godinu 

osiguravaju se sredstva za stipendiranje svih redovnih 
Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za studenata s područja općine Klakar u ukupnom iznosu 
uzdržavanje od 145.000,00 kuna.

Kriterije i uvjete za dodjelu stipendija odredit će se 
Na temelju podataka dobivenih od Centra za socijalnu Odlukom Općinskog vijeća.
skrb o korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje, 
izradit će se rješenje za ostvarivanje prava na ogrjev. - Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u 
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u Proračunu iznosu  50.000,00 kuna.
Brodsko – posavske županije i prema broju izdanih 
rješenja doznačavaju se u Proračun općine Klakar. 
Spomenuta sredstva doznačavaju se krajnjim 3. SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I 
korisnicima. HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Pomoć u plaćanju komunalnog doprinosa Za rad udruga i humanitarnih organizacija u 
Proračunu općine Klakar za 2011. godinu predviđena 

Osobama koje su sukladno Odluci o komunalnom su financijska sredstva u iznosu 10.000,00 kuna:
doprinosu oslobođene plaćanja dijela ili u cijelosti 
komunalnog doprinosa. a) Crveni križ 3.000,00 kuna

b) Udruga slijepih 2.000,00 kuna
Pomoć obiteljima i djeci s posebnim potrebama c) Ostale udruge 5.000,00 kuna
   
      Općina će sufinancirati troškove boravka djece s 
teškoćama u razvoju, u  4. ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
      vrtićima i školama.
  Deratizacija i dezinsekcija na području općine Klakar 
Pomoć u plaćanju školske kuhinje u pravilu se provodi dva puta godišnje, a sredstva za 

provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu 
Općina će sufinancirati troškove školske kuhinje za općine Klakar u iznosu do 40.000,00 kuna.
djecu čiji roditelji su slabijeg imovnog stanja, a prema 
spisku škole i zahtjevu roditelja. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE KLAKAR
Sufinanciranje troškova ljetovanja školske djece

Klasa: 021-05/10-02/39
Sufinanciranje troškova ljetovanja školske djece Ur.br:  2178/07-02-10-1                                                                       
(osnovne škole) u organiziranim dječjim Klakar, 29. prosinca 2010.                                                            
odmaralištima.  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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OPĆINA
NOVA  KAPELA

22.

Na temelju  članka 39.stavak 2. i članka 43.  Zakona o proračunu  ("Narodne novine" broj 87/08)  i 
članka 31. Statuta  općine   Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/2009) , 
Općinsko vijeće  općine Nova Kapela  na 10 . sjednici održanoj 21 .12. 2010. godine ,  donijelo je 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama   Proračuna općine Nova Kapela za 2010.godinu

I   OPĆI   DIO
Članak 1.

U Odluci o Proračunu  Općine Nova Kapela za 2010. godinu  članak 1.mijenja se i glasi 
“Proračun općine Nova  Kapela za 2010.godinu sadrži :

Članak 2.

Članak  2. mijenja se i glasi : “Prihodi /primici  i rashodi/izdaci   po grupama utvrđuju se u 
Bilanci prihoda i rashoda za 2010. godinu  koja je privitak  ove Odluke i čini  njen sastavni dio.
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23.

Na temelju  članka 43.  Zakona o proračunu  ("Narodne novine" broj 87/08)  i članka 31. Statuta  općine   
Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/2009) , Općinsko vijeće  općine Nova 
Kapela  na  10. sjednici održanoj   21.12. 2010. godine, donijelo je 

PRORAČUN
 

 općine Nova Kapela za 2011. godinu

I   OPĆI   DIO
Članak 1.

 
Proračun općine Nova  Kapela za 2011.godinu sadrži :

Članak 2.

Prihodi /primici  i rashodi/izdaci   po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2011 
godinu  kako slijedi:
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Članak 4.

          

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja ,   bit će objavljena u “Službenom vjesniku  Brodsko 

–posavske županije “ , a primjenjuje se  od  1.siječnja 2011.godine.

OPĆINA NOVA KAPELA

   OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/10-01/07

Ur.broj: 2178/20-03-10-2 

Nova Kapela, 21.12 2010.

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Ocvirek, v.r.

24.

Na temelju  članka 14.  Zakona o proračunu  ("Narodne novine" broj 87/08)  i članka 31. Statuta  općine   

Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/2009), Općinsko vijeće  općine Nova Kapela  

na 10. sjednici održanoj   21.12. 2010. godine,  donijelo je 

ODLUKU  

o izvršenju Proračuna općine Nova Kapela

za 2011. godinu

Članak 1.        

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Nova Kapela za 2011. godinu

 ( u daljnjem  tekstu : Proračun ) koji  obuhvaća :

- naplatu prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave  

i drugim propisima, te  odlukama   Općinskog vijeća pripadaju općini

- raspodjelu  prihoda  Proračuna i stavljanje sredstava na raspolaganje proračunskim korisnicima 

sredstava Proračuna

Članak 2.

       

Proračun se sastoji od  Općeg i Posebnog dijela , te plana razvojnih programa 
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Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te projekcije za 2012. i 2013. 

godinu.

 U  Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine,od prodaje roba i 

usluga,ostali prihodi, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi za zaposlene, materijalni i financijski 

rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici iz financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i 

otplatu zajmova, te sredstva za financiranje javnih rashoda na temelju zakonskih propisa.

Posebni dio Proračuna  sastoji se od Plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću 

proračunsku godinu.

U postupku izvršavanja Proračuna, korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja i obveze utvrđene 

ovom Odlukom.

Članak 3.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih  potreba korisnika, a sredstva dodjeljuju na temelju  

raspoloživih sredstava Proračuna.

Članak 4.

Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu 

Proračuna, ako su iste usklađene s tromjesečnim  planom  za izvršavanje  Proračuna.

Odstupanje od tromjesečnih planova izdataka dozvoljeno je samo u slučaju značajnijeg neostvarivanja 

proračunskih prihoda.

Članak 5.

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici  tijekom godine, 

prednost u podmirivanju izdataka Proračuna imat će sredstva za redovitu djelatnost upravnih tijela općine.

Članak 6.

Sredstva Proračuna dodjeljuju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje, 

odnosno raspoređuju se samo za predviđene namjene.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu i o 

namjenskom utrošku sredstava izvjestiti općinskog  načelnika.

Članak 7.

          

Korisnici moraju koristiti sredstva štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno raspolaganju tim 

sredstvima. 

Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanju Proračuna obavlja Općinsko vijeće.
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Članak 8.

          

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz  cjelokupne stavke  

“Neraspoređeni  rashodi   do visine proračunske  pričuve “ Proračuna.

O korištenju sredstava cjelokupne rezerve Proračuna odlučuje općinski načelnik  u cijelosti., o čemu 

izvješćuje  Općinsko vijeće.

Općinski načelnik odobrava korištenje sredstava tekuće  rezerve do 5.000,00 kuna pojedinačno,  odnosno 

godišnje do iznosa  utvrđenog  Proračunom.

O korištenju tekuće rezerve Proračuna iz stavka 3. ovog članka općinski načelnik obavezan je svaki 

mjesec izvijestiti  Općinsko vijeće.

Sredstva “Neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve” mogu se osim za hitne i nepredviđene 

izdatke,koristiti i  za izvršavanje sudskih odluka ( presuda,rješenja,nagodbi ).

Članak 9.

Godišnji proračun  izvršava se do 31.prosinca 2011.godine.

Samo naplaćeni prihodi  u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.

Financijske obveze  koje ne budu podmirene do 31.prosinca  2010.godine, podmirit će se iz  namjenski 

odobrenih sredstava Proračuna  sljedeće fiskalne godine.

Članak  10.

       

Općinski načelnik donosi provedbene akte za izvršavanje Proračuna.

Općinski načelnik naredbodavatelj je za izvršavanje Proračuna i odgovoran je za njegovo izvršavanje.

Općinski načelnik može u okviru ukupno utvrđenog iznosa izdataka Proračuna izvršiti preraspodjelu 

sredstava između pojedinih proračunskih korisnika do 5 % sredstava utvrđenih na stavci koja se mijenja

Članak 11.

Ako se tijekom fiskalne godine, zbog izvanrednih prilika i potreba, povećavaju ili umanjuju prihodi i 

primici, odnosno izdaci, Proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

Članak 12

Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna za plaće zaposlenih,naknade plaća i naknade izdataka 

zaposlenima u Upravnom odjelu, Službi komunalnih djelatnosti i Općinskom vijeću izvršavat će se preko žiro 

računa Proračuna do visine i za namjenu utvrđenu općim aktom odnosnog tijela i sukladno općim propisima.

Sredstva raspoređena za proračunskog  korisnika  i  udruge građana  doznačivat će se putem njihovih žiro 

računa.

Sredstva raspoređena za tekuće poslovanje i nabavku kapitalnih sredstava izvršavat će se putem žiro 

računa Proračuna, a na temelju odluka općinskog načlenika,  odnosno Općinskog vijeća.
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Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  s primjenom od 1.siječnja 2011., i bit će objavljena u 

“Službenom vjesniku  Brodsko –posavske županije “

OPĆINA NOVA KAPELA

   OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/10-01/07                                                        PREDSJEDNIK

Ur.broj: 2178/20-03-10-3                    OPĆINSKOG VIJEĆA

Nova Kapela, 21.12. 2010.                                     Damir Ocvirek, v.r.

25.

Na temelju  stavka članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-pročišćeni 

tekst,82/04, i 110/04-Uredbe ) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine” broj 33/01) i) i članka 31. Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

“13/2009) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 10. sjednici održanoj 21.12. 2010.godine, donijelo je 

IZMJENE  I DOPUNE 

PROGRAMA

građenja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 na području općine Nova Kapela u 2010.godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se  plan gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture sukladno članku 

30. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Nova Kapela za 2010.godinu.

Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne 

infrastrukture u 2010.godini 

Poseban cilj: Usmjeravanje proračunskih sredstava u građenje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 

Članak 2.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u ukupnom iznosu  od 

1.694.512 kuna.
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Izvori i namjena sredstava  navedeni su u prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

         Ovaj Program građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture stupa na snagu danom 

donošenja  i bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINA NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/10-01/06               PREDSJEDNIK

Ur.broj: 2178/20-03-10-3           OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nova Kapela, 21.12. 2010.                               Damir Ocvirek, v.r.                

IZMJENE I DOPUNE

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U OPĆINI NOVA KAPELA 

U 2010.GODINI

Izvori sredstava :

1. Komunalni doprinos    10.000,00 kn

2. Proračun općine Nova Kapela    349.055,00 kn

3. Proračun Brodsko-posavske županije   370.000,00 kn

4. Ministarstvo regionalnog razvoja,šumarstva    965.457,00 kn

       i vodnog gospodarstva

_____________________________________________________________________

        UKUPNO: 1.694.512,00 kn

Namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. Izgradnja objekata na grobljima 40.000,00 kn

-Ostali građevinski objekti 40.000,00 kn

-Mrtvačnica Gornji Lipovac 5.000,00 kn

-Mrtvačnica Pavlovci 5.000,00 kn

-Ureðenje groblja u Srednjem Lipovcu-ograda 30.000,00 kn

2. Izgradnja vodovoda 1.166.512,00 kn

-Projektna dokumentacija za vodovod (kom.doprinos) 88.500,00 kn
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-Projektna dokumentacija za vodovod 75.000,00 kn

-Izgradnja vodovoda 1.0003.012,00 kn

5. Rekonstrukcija zgrada, domova i ostalih objekata 488.000,00 kn

Domovi:

-Nova Kapela 116.000,00 kn

-Dragovci 19.000,00 kn

-Seoce 10.000,00 kn

-Srednji Lipovac 321.000,00 kn

-Ostali objekti 22.000,00 kn

__________________________________________________________________________

UKUPNO : 1.694.512,00 kn

26.

Na temelju  stavka članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-pročišćeni 

tekst,82/04, i 110/04-Uredbe ) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine” broj 33/01) i) i članka 31. Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

“13/2009) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 10. sjednici održanoj 21.12. 2010.godine ,donijelo je 

IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA

održavanja komunalne infrastukture  

u 2010.godini

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2010.godini (u daljnjem tekstu : Program) 

utvrđuje se ospeg i vrsta radova na održavanju razine komunalne opremljenosti, kao i iskaz financijskih sredstava 

potrebnih za njegovo ostvarivanje u 2010.godini.

Ovim Programom također se utvrđuje i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa 

financiranja održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nova Kapela za radove koji su izvedeni u 

prethodnoj godini.

Članak 2.

Na području općine Nova Kapela održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća :
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1. Javna rasvjeta       233.382,00 kn

- tekuće održavanje javne rasvjete u svim naseljima općine  50.000,00 kn

- potrošena električna energija za javnu rasvjetu  183.382,00 kn

2. Održavanje nerazvrstanih cesta,poljskih puteva i propusta   336.000,00 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta  na području općine  311.000,00 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta  u zimskim uvijetima na području općine  25.000,00 kn

4. Održavanje javnih površina  85.500,00 kn

- uređenje ostalih javnih površina   85.500,00 kn

5. Održavanje groblja 74.274,00 kn

SVEUKUPNO:             729.156,00kn

Članak 3.

Izdaci održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa  financirat će se 

iz komunalne naknade što ga plaćaju vlasnici stambenog,poslovnog prostora i građevinskog zemljišta ili korisnci 

istog.

Ostali izdaci nastalih provođenjem ovog Programa , podmirit će se iz Proračuna općine Nova Kapela, te iz 

drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Članak 4.

Općinsko vijeće može u toku godine mijenjati i nadopunjavati Program , a sve na osnovu priliva sredstava 

komunalne naknade.

Članak 5.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja  i bit će objavljen u 

“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
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OPĆINA NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/10-01/06 PREDSJEDNIK

Ur.broj: 2178/20-03-10-4                   OPĆINSKOG VIJEĆA

Nova Kapela, 21.12. 2010.                                      Damir Ocvirek, v.r.

27.

Na temelju članka 31. Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

“13/2009  ),  te sukladno odredbama Zakona  o socijalnoj skrbi, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu,Zakona o 

kulturi,Zakona o tehničkoj kulturi, Zakona o športu,  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,  Općinsko vijeće 

općine Nova Kapela na 10. sjednici održanoj 21.12. 2010.godine, donijelo je 

IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA

javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima

 društvenih djelatnosti za koje se izdvajaju sredstva 

iz Proračuna općine Nova Kapela za 2010.godinu

I

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Opći cilj: Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći ugroženim, starijim i n e m o ć n i m  

osobama,  te uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu  o socijalno ugroženim 

Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodenvnih osnovnih životnih potreba

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 73/097 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 

44/06, 79/07)

OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI

Programom  socijalne zaštite za 2010.godinu,  u Proračunu općine Nova Kapela predviđeno  je 

388.118,00 kuna,utvrđuju se sljedeći oblici socijalne skrbi :

           SOCIJALNI PROGRAM ZA  POMOĆ STARIMA I NEMOĆNIMA OSOBAMA

Osnovna svrha ovog Programa  je poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba,   sa ciljem 

postizanja većeg obuhvata starijih osoba izvaninstitucionalnim oblicima skrbi,  prvenstveno uslugama “pomoći u 

kući “.
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Za provođenje programa  “Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama” u Proračunu općine Nova Kapela 

za  2010. godinu planirana su sredstva u iznosu od 75.618,00 kuna.

SKRB O OBITELJI I DJECI

Jednokratne će se pomoći odobravati u pravilu tijekom godine, a visina  će se  određivati 

ovisno o uvijetima i okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva.

Pomoć će se pružiti :  

- obiteljima koje imaju  djecu s poteškoćama u razvoju,  slabog imovnog stanja s više od troje  djece 

(sufinanciranje  nabavke poklona za Sv.Nikolu ),  dodjelom stipendija,pomoći za liječenje, 

-  za podmirenje troškova stanovanja  (nabavke drva za ogrjev  za socijalno ugrožene osobe 

- prijenosima sredstava Udrugama umirovljenika za  pomoć starim i nemoćnim osobama  

1. ŽUPA NOVA KAPELA-POKLONI ZA SV.NIKOLU 26.000,00 kn

2. UDRUGA SLIJEPIH BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE   3.000,00 kn

3. UDRUGA UMIROVLJENIKA-NOVA KAPELA   6.000,00 kn

4. SINDIKAT UMIROVLJENIKA   4.000,00 kn

5. DRUŠTVO NAŠA DJECA 6.000,00  kn

________________________

45.000,00 kn

POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

1. POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 25.000,00 kn

2. POMOĆ ZA NABAVKU OGRJEVNIH DRVA             55.100,00 kn

3. UDRUGA SV.VINKA   2.000,00 kn

4. KARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE   2.000,00 kn

5. POMOĆ INVALIDIMA I HENDIKEPIRANIMA 10.000,00 kn

6. POMOĆ DJECI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU   4.000,00 kn

7. SUFINANCIRANJE UČENIČKIH KARTI             65.000,00 kn    

8. POMOĆ NOVOROĐENČADIMA 30.000,00 kn    

9. POMOĆ NAJUGROŽENIJIM UMIROVLJENICIMA 20.000,00 kn

10. OSTALE DONACIJE   2.000,00 kn

_________________

                                                                                                                                  215.100,00 kn

GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA,NOVA GRADIŠKA

Općina Nova Kapela će pomagati rad Društva Crvenog križa na način da će osigurati prostorije  za djelovanje 

društva u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i pružanju humanitarne pomoći.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ-NOVA GRADIŠKA 20.000,00 kn

_______________________

        20.000,00 kn
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2.  JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA-STIPENDIJE

U Proračunu općine Nova Kapela za 2010.godinu  osiguravaju se sredstva za stipendiranje studenata u 

ukupnom iznosu od 32.400 kuna.  Kriterije i uvijete za dodjelu stipendija odredit će se odlukom Općinskog vijeća .

STIPENDIJE 32.400,00 kn

  3. JAVNE POTREBE U KULTURI           263.628,00 kn

ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE

Opći cilj: Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture,  te financiranje aktivnosti koje 

provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine

Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području kulture i umjetnosti

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kuluturi (“Narodne novine” broj 47/90,27/93

  U Proračunu općine Nova Kapela za 2010.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 81.230,00 kuna.

1.GROBLJANSKA KAPELICA U NOVOJ KAPELI    1.230,00 kn

  2.ŽUPA NOVA KAPELA-obnova crkvi  75.000,00 kn

  3.ŽUPA VRBOVA-Gospino polje    5.000,00 kn

     __________________

             81.230,00 kn

TEHNIČKA KULTURA

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93 I 11/94)

  U Proračunu općine Nova Kapela za 2010.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

1. RADIO KLUB”ŽELJKO VIDOVIĆ-ROKY”-N. KAPELA  10.000,00 kn

_________________

                                                                                                                                     10.000,00 kn

KULTURA

Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stavaralaštva kod mladih i starijih osoba njegovanje folklorne 

i kulturne baštine i upoznavanje s kulturnim postignućima, organiziranje kulturnih događaja

Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području kulture i umjetnosti

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kuluturi (“Narodne novine” broj 47/90,27/93

  U Proračunu općine Nova Kapela za 2010.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 53.000,00 kuna.

1. KUD “RADINJE”,Siče  10.000,00 kn

2. KUD “ŠOKADIJA”,Batrina  13.000,00 kn

4. UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA  10.000,00 kn

5. OSNOVNA ŠKOLA”ANTUN MIHANOVIĆ”  20.000,00 kn

     N.KAPELA,BATRINA ________________

             53.000,00 kn
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NARODNA KNJIŽNICA

Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte

Poseban cilj: Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, odnosno posudbe i korištenja,  te osiguranje 

protoka informacija i poticanje kulture čitanja kod svih kategorija stanovništva.

Zakonska osnova: članka 6. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/07,5/98 i 104/00)

  U Proračunu općine Nova Kapela za 2010.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 87.000,00 kuna.

OČUVANJE GOVORA POSAVSKOG SELA SIČE

Opći cilj: Provođenje mjera zaštite očuvanja govora posavskog sela Siče kao nematerijalnog  kulturnog 

dobra

Poseban cilj: Potaknuti izradu zavičajnog rječnika i gramatike ,  kao bi se izbjegla opasnost nestajanja, 

uništenja ili komercijalizacije

Zakonska osnova: Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03 i 

157/03)

  U Proračunu općine Nova Kapela za 2010.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 32.398,00 kuna.

4. JAVNE POTREBE U ŠPORTU

Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih  natjecanja,  održavanja sportskih objekata

Poseban cilj: Podupiranje i sufinanciranje športskih manifestacija,  natjecanja i priredbi 

(memorijalni turniri,malonogometni turniri, manifestacije povodom obilježavanja Dana 

državnosti,  te donacije za izgradnju objekata ).

             Uključivanje mladih u sportske aktivnosti

Kriteriji za raspodjelu sredstava su: rang natjecanja,broj aktivnih članova,broj športsko 

aktivne djece i mladeži u klubovima, izgrađenost športskih objekata i pogodnosti za rad 

klubova.

Zakonska osnova: Zakon  o sportu  (“Narodne novine” broj 71/06)

  U Proračunu općine Nova Kapela za 2010.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 207.000,00 kuna.

1. NK”SLAVONAC”-Nova Kapela 55.000,00 kn

2. NK”BATRINA”-Batrina 15.000,00 kn

3. NK”GRANIČAR”,Magić Mala 30.000,00 kn

4. NK”TRENK”-Seoce 10.000,00 kn

5. NK”ORLJAVA”-Dragovci 15.000,00 kn

6. NK”KREČAR”-Srednji Lipovac 12.000,00 kn

7. ŠKOLSKO-ŠPORTSKO DRUŠTVO”POLET”   5.000,00 kn

8. ŠKOLA NOGOMETA, Batrina   5.000,00 kn

9. OSTALE TEKUĆE DONACIJE   1.500,00 kn

10. ŠPORTSKO-RIBOLOVNA UDRUGA”ŠTUKA”-             15.000,00 kn

11. ŠPORTSKO-RIBOLOVNA UDRUGA”VLAKANAC”   2.000,00 kn

12. LOVAČKO DRUŠTVO”FAZAN”-Siče 10.000,00 kn 
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             13. LOVAČKO DRUŠTVO”KUNA “-Batrina   10.000,00 kn

            14. LOVAČKO DRUŠTVO”BABJA GORA”-Nova Kapela 10.000,00 kn

                                                                                                             ______________________________

          207.000,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI

     Opći cilj: Humanističko –razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvanobiteljskim   

uvijetima

Poseban cilj: Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava djece, planiranje i integrirano 

učenje 

Zakonska osnova: čl.1.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” broj        

10/97 i 107/07) 

            Općina Nova Kapela kao jedinica lokalne samouprave  preuzela je osnivačka prava  nad Dječjim vrtićem 

“Zvončić” Nova Kapela.

U Proračunu općine Nova Kapela  za 2010.godinu razdjel 5, predviđena su sredstva za program 

predškoloskog odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 393.858 kuna.

 RASHODI ZA ZAPOSLENE         393.858,00 kn

II

 Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba općine Nova Kapela obvezni su gospodariti sredstvima 

s posebnom pažnjom, te najkasnije do kraja veljače 2011. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 

2010.godinu o utrošku sredstava po Programu javnih potreba  za 2010.godinu sukladno važećim pravnim 

propisima o utrošku sredstava,  a u protivnom  bit će im uskraćena isplata sredstava iz Proračuna.

III

       Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim 

propisima  za one programe  i na način koji bude tamo određen.

IV

Programa javnih potreba objavljuju se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Klasa:400-01/10-01/06         PREDSJEDNIK

Ur.broj:2178/20-03-10-5               OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nova Kapela,  21.12. 2010.           Damir Ocvirek, v.r.
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28.

Na temelju  članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, i 

110/04-Uredbe ) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 

33/01) i) i članka 31. Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 13/2009) 

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 10. sjednici održanoj 21.12. 2010.godine, donijelo je 

PROGRAM 

građenja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 na području općine Nova Kapela u 2011.godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se  plan gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture sukladno članku 

30. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Nova Kapela za 2011.godinu.

Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne 

infrastrukture u 2011.godini 

Poseban cilj: Usmjeravanje proračunskih sredstava u građenje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 

Članak 2.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u ukupnom iznosu  

od 1.805.000 kuna.

Izvori i namjena sredstava  navedeni su u prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

         Ovaj Program građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture stupa na snagu danom 

donošenja  i bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINA NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/10-01/07               PREDSJEDNIK

Ur.broj: 2178/20-03-10-4           OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nova Kapela, 21.12. 2010.                               Damir Ocvirek, v.r.                
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PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U OPĆINI NOVA KAPELA 

U 2011.GODINI

Izvori sredstava :

1. Komunalni doprinos    50.000,00 kn

2. Proračun općine Nova Kapela  855.000,00 kn

3. Proračun Brodsko-posavske županije  400.000,00 kn

4. Ministarstvo regionalnog razvoja,šumarstva  500.000,00 kn

       i vodnog gospodarstva

______________________________________________________________________

        UKUPNO: 1.805.000,00 kn

Namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. Izgradnja objekata na grobljima  300.000,00 kn

-Ostali građevinski objekti 50.000,00 kn

2. Izgradnja vodovoda 230.000,00 kn

- Projektna dokumentacija za vodovod 230.000,00 kn

4. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 1.225.000,00 kn

- Pješačke staze 1.020.000,00 kn

- Projektna dokumentacija-pješačke staze 85.000,00 kn

- Projektna dokumentacija-cesta -Siče-Magić Mala 85.000,00 kn

- Postavljanje smeđe signalizacije na cesti 35.000,00 kn

5. Rekonstrukcija zgrada, domova i ostalih objekata 300.000,00 kn

Domovi: 300.000,00 kn

__________________________________________________________________________

UKUPNO : 1.805.000,00 kn

»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  3365Broj:  28



29.

Na temelju  članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, i 

110/04-Uredbe ) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 

33/01) i) i članka 31. Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “ 13/2009) 

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 10. sjednici održanoj 21.12.2010.godine, donijelo je 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture  

u 2011.godini

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program ) 

utvrđuje se ospeg i vrsta radova na održavanju razine komunalne opremljenosti, kao i iskaz financijskih sredstava 

potrebnih za njegovo ostvarivanje u 2011. godini.

Ovim Programom također se utvrđuje i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa 

financiranja održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nova Kapela za radove koji su izvedeni u 

prethodnoj godini.

Članak 2.

Na području općine Nova Kapela održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća :

1. Javna rasvjeta       245.000,00 kn

- tekuće održavanje javne rasvjete u svim naseljima općine  50.000,00 kn

- investicijsko održavanje javne rasvjete u svim naseljima općine 10.000,00 kn

- potrošena električna energija za javnu rasvjetu  185.000,00 kn

2. Održavanje nerazvrstanih cesta,poljskih puteva i propusta 100.000,00 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta na području općine 90.000,00 kn

-održavanje cesta u zimskim uvijetima 10.000,00 kn

4. Održavanje javnih površina   40.000,00 kn

- uređenje ostalih javnih površina   40.000,00 kn

5. Odvodnja oborinskih voda   10.000,00 kn

- uređenje ostalih javnih površina   10.000,00 kn

6. Rekonstrukcija i obnova pješačkih staza   120.000,00 kn

 

7. Postavljanje smeđe signalizacije uz prometnice  35.000,00 kn

8. Održavanje groblja 157.819,00 kn

SVEUKUPNO:             707.819,00kn
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Članak 3.

Izdaci održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa  financirat će se 

iz komunalne naknade što ga plaćaju vlasnici stambenog,poslovnog prostora i građevinskog zemljišta ili korisnci 

istog.

Ostali izdaci nastalih provođenjem ovog Programa,  podmirit će se iz Proračuna općine Nova Kapela, te iz 

drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Članak 4.

Općinsko vijeće može u toku godine mijenjati i nadopunjavati Program,  a sve na osnovu priliva sredstava 

komunalne naknade.

Članak 5.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja  i bit će objavljen u 

“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINA NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/10-01/07 PREDSJEDNIK

Ur.broj: 2178/20-03-10-5                   OPĆINSKOG VIJEĆA

Nova Kapela, 21.12 2010.                                      Damir Ocvirek, v.r.
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30.

Na temelju članka 31. Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “ 

13/2009 ),  te sukladno odredbama Zakona  o socijalnoj skrbi, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu,Zakona o 

kulturi,Zakona o tehničkoj kulturi, Zakona o športu,  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,  Općinsko vijeće 

općine Nova Kapela na 10. sjednici održanoj  21. 12. 2010. godine, donijelo je 

PROGRAM 

javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima

 društvenih djelatnosti za koje se izdvajaju sredstva 

iz Proračuna općine Nova Kapela za 2011.godinu

I

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Opći cilj: Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći ugroženim, starijim i nemoćnim 

osobama,  te uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o  socijalno ugroženim 

Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodenvnih osnovnih životnih potreba

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 73/097, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 

44/06, 79/07, 123/10)

OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI

Programom  socijalne zaštite za 2011.godinu,  u Proračunu općine Nova Kapela predviđeno  je 

324.000,00 kuna,utvrđuju se sljedeći oblici socijalne skrbi :

SKRB O OBITELJI I DJECI

Jednokratne će se pomoći odobravati u pravilu tijekom godine, a visina  će se  određivati ovisno o uvijetima i 

okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva.

Pomoć će se pružiti :  

- obiteljima koje imaju  djecu s poteškoćama u razvoju,  slabog imovnog stanja s više od troje  djece 

(sufinanciranje  nabavke poklona za Sv.Nikolu ),  dodjelom stipendija,pomoći za liječenje, 

-  za podmirenje troškova stanovanja  (nabavke drva za ogrjev  za socijalno ugrožene osobe) 

- prijenosima sredstava Udrugama umirovljenika za  pomoć starim i nemoćnim osobama  

- financiranje školske kuhinje za socijalno ugrožene učenike

1. ŽUPA NOVA KAPELA-POKLONI ZA SV.NIKOLU 26.000,00 kn

2. UDRUGA SLIJEPIH BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE   3.000,00 kn

3. UDRUGA UMIROVLJENIKA-NOVA KAPELA   6.000,00 kn

4. SINDIKAT UMIROVLJENIKA   4.000,00 kn
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5. DRUŠTVO NAŠA DJECA 6.000,00 kn

6. OSNOVNA ŠKOLA”ANTUN MIHANOVIĆ” 9.000,00 kn

NOVA KAPELA,BATRINA- 54.000,00 kn

POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

1. POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 25.000,00 kn

2. POMOĆ ZA NABAVKU OGRJEVNIH DRVA 60 .000,00 kn

3. UDRUGA SV.VINKA 2.000,00 kn

4. KARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE  2.000,00 kn

5. POMOĆ INVALIDIMA I HENDIKEPIRANIMA 10.000,00 kn

6. POMOĆ DJECI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU   4.000,00 kn

7. SUFINANCIRANJE UČENIČKIH KARTI  65.000,00 kn    

8. POMOĆ NOVOROĐENČADIMA 50.000,00 kn    

9. POMOĆI U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA 10.000,00 kn   

10. POMOĆ NAJUGROŽENIJIM UMIROVLJENICIMA 20.000,00 kn

11. OSTALE DONACIJE  2.000,00 kn

_________________

                                                                                                                      250.000,00 kn

GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA,NOVA GRADIŠKA

Općina Nova Kapela će pomagati rad Društva Crvenog križa na način da će osigurati prostorije  za djelovanje 

društva u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i pružanju humanitarne pomoći.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ-NOVA GRADIŠKA 20.000,00 kn

                ____________________

                           20.000,00 kn

2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA-STIPENDIJE

U Proračunu općine Nova Kapela za 2011.godinu  osiguravaju se sredstva za stipendiranje studenata u ukupnom 

iznosu od 50.400 kuna.  Kriterije i uvijete za dodjelu stipendija odredit će se odlukom Općinskog vijeća .

STIPENDIJE 50.400,00 kn

3.  JAVNE POTREBE U KULTURI            238.000,00 kn

ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE

Opći cilj: Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture,  te financiranje aktivnosti koje 

provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine
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Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području kulture i umjetnosti

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90,27/93)

 U Proračunu općine Nova Kapela za 2011.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 238.000,00 kuna.

1. GROBLJANSKA KAPELICA U NOVOJ KAPELI 30.000,00 kn

- restauratorski radovi

2. ŽUPA NOVA KAPELA-obnova crkvi 75.000,00 kn

3. ŽUPA VRBOVA-Gospino polje   5.000,00 kn

__________________

            110.000,00 kn

TEHNIČKA KULTURA

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93 I 11/94)

 U Proračunu općine Nova Kapela za 2011.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna.

1. RADIO KLUB”ŽELJKO VIDOVIĆ-ROKY”-N. KAPELA  7.000,00 kn

_________________

                                                                                                                       7.000,00 kn

KULTURA

Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stavaralaštva kod mladih i starijih osoba njegovanje folklorne i 

kulturne baštine i upoznavanje s kulturnim postignućima, organiziranje kulturnih događaja

Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području kulture i umjetnosti

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90,27/93)

  U Proračunu općine Nova Kapela za 2011.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna.

1. KUD “RADINJE”,Siče  10.000,00 kn

2. KUD “ŠOKADIJA”,Batrina  10.000,00 kn

4. UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA  10.000,00 kn

4. UDRUGA “SIČANI”                5.000,00 kn

_________________

            35.000,00 kn

NARODNA KNJIŽNICA

Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte

Poseban cilj: Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, odnosno posudbe i korištenja, te osiguranje protoka 

informacija i poticanje kulture čitanja kod svih kategorija stanovništva.

Zakonska osnova: članak 6. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/07,5/98 i 104/00)

  U Proračunu općine Nova Kapela za 2011.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna.
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OČUVANJE GOVORA POSAVSKOG SELA SIČE

Opći cilj: Provođenje mjera zaštite očuvanja govora posavskog sela Siče kao nematerijalnog kulturnog dobra

Poseban cilj: Potaknuti izradu zavičajnog rječnika i gramatike,  kako bi se izbjegla opasnost nestajanja, uništenja 

ili komercijalizacije.

Zakonska osnova: Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj" 69/99, 151/03 i 157/03)

U Proračunu općine Nova Kapela za 2011.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 26.000,00 kuna

4. JAVNE POTREBE U ŠPORTU

Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih  natjecanja,  održavanja sportskih objekata

Poseban cilj: Podupiranje i sufinanciranje športskih manifestacija, natjecanja i priredbi (memorijalni turniri, 

malonogometni turniri, manifestacije povodom obilježavanja Dana državnosti,  te donacije za izgradnju 

objekata).

Uključivanje mladih u sportske aktivnosti

Kriteriji za raspodjelu sredstava su: rang natjecanja, broj aktivnih članova, broj športsko aktivne djece i mladeži u 

klubovima, izgrađenost športskih objekata i pogodnosti za rad klubova.

Zakonska osnova: Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06)

U Proračunu općine Nova Kapela za 2011.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 143.500,00 kuna.

1. NK”SLAVONAC”-Nova Kapela 45.000,00 kn

2. NK”BATRINA”-Batrina 15.000,00 kn

3. NK”GRANIČAR”,Magić Mala 10.000,00 kn

4. NK”TRENK”-Seoce 15.000,00 kn

5. NK”ORLJAVA”-Dragovci 10.000,00 kn

6. NK”KREČAR”-Srednji Lipovac 12.000,00 kn

7. ŠKOLSKO-ŠPORTSKO DRUŠTVO”POLET”   5.000,00 kn

8. ŠKOLA NOGOMETA, Batrina   5.000,00 kn

9. OSTALE TEKUĆE DONACIJE   1.500,00 kn

10. ŠPORTSKO-RIBOLOVNA UDRUGA”ŠTUKA”-               5.000,00 kn

11. ŠPORTSKO-RIBOLOVNA UDRUGA”VLAKANAC”   5.000,00 kn

12. LOVAČKO DRUŠTVO”FAZAN”-Siče   5.000,00 kn 

             13. LOVAČKO DRUŠTVO”KUNA “-Batrina     5.000,00 kn

             14. LOVAČKO DRUŠTVO”BABJA GORA”-Nova Kapela   5.000,00 kn

                                                                                                             ______________________________

          143.500,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI

Opći cilj : Humanističko –razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvanobiteljskim  uvijetima

Poseban cilj: Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava djece, planiranje i integrirano učenje 

Zakonska osnova: čl.1.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” broj 10/97 i 107/07) 

Općina Nova Kapela kao jedinica lokalne samouprave  preuzela je osnivačka prava  nad Dječjim vrtićem 

“Zvončić” Nova Kapela.

U Proračunu općine Nova Kapela  za 2011.godinu razdjel 5, predviđena su sredstva za program predškolskog 

odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 393.858 kuna.

- RASHODI ZA ZAPOSLENE         393.858,00 kn
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II

 Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba općine Nova Kapela obvezni su gospodariti sredstvima 

s posebnom pažnjom, te najkasnije do kraja veljače 2012. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 

2011.godinu o utrošku sredstava po Programu javnih potreba  za 2011.godinu sukladno važećim pravnim 

propisima o utrošku sredstava,  a u protivnom  bit će im uskraćena isplata sredstava iz Proračuna.

III

       Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim 

propisima  za one programe  i na način koji bude tamo određen.

IV

Program  javnih potreba objavljuju se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Klasa:400-01/10-01/07                 PREDSJEDNIK

Ur.broj:2178/20-03-10-               OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nova Kapela, 21. 12. 2010.                      Damir Ocvirek, v.r.

31.

Na  temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07 i 38/09), te 

članka 4. i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne 

novine" broj 40/08 i 44/08), te članka 31. Statuta općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" broj 13/2009), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 10. sjednici održanoj 21. 12. 2010. godine, 

donijelo je

ODLUKU

o imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja

općine Nova Kapela

Članak 1.

Za novog člana Stožera zaštite i spašavanja za područje općine Nova Kapela imenuje se Željko Valešić, 

viši stručni savjetnik za operativne poslove u područnom uredu za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje Slavonski Brod.
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Članak 2.

Član Stožera zaštite i spašavanja općine ispred Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod, 

sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće pružat će Stožeru zaštite i 

spašavanja općine stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktivan.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa:400-01/10-01/01                PREDSJEDNIK

Ur.broj:2178/20-03-10               OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nova Kapela, 21. 12. 2010.                      Damir Ocvirek, v.r.

32.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07 i 3809) i članka 31. 

Statuta općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 13/09 ), Vijeće općine Nova Kapela 

na 10. sjednici održanoj 21.12. 2010. godine donosi  

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja 

na području općine Nova Kapela u 2010. godini  

I    

Usvaja se Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Nova Kapela u 2010. godini. 

II  

Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Nova Kapela u 2010. godini sastavni je dio 

ovog Zaključka. 
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III     

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

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE NOVA KAPELA  

KLASA: 810-01/10-01/05

URBROJ: 2178/20-03-10-2

Nova Kapela, 21.12.2010.   

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Ocvirek, v.r.

33.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07 i 3809) i članka 31. 

Statuta općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 13/09 ), Vijeće općine Nova Kapela 

na 10. sjednici održanoj 21.12. 2010. godine donosi  

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

 na području općine Nova Kapela u 2011. godini

I    

Usvajaju  se Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Nova Kapela u 

2011. godini.

II  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Nova Kapela u 2011. godini 

sastavni su dio ovog Zaključka. 
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III     

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

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE NOVA KAPELA  

KLASA: 810-01/10-01/05

URBROJ: 2178/20-03-10-4

Nova Kapela, 21.12. 2010.   

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Ocvirek, v.r.

34.

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

13/2009), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 10. sjednici održanoj 21.12.   2010. godine,  donosi

ODLUKU

o osnivanju Lokalne akcijske grupe za općinu Nova Kapela

Članak 1.

Za područje općine Nova Kapela osniva se Lokalna akcijska grupa.

Svrha osnivanja LAG-a je:

· promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, 

· izrada strategije razvoja pojedinog područja, 

· poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta,

· razvoj gospodarskih aktivnosti,

· osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i 

lokalne zajednice,

· razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju 

ruralnih područja,

· iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, 

· jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,

· pripreme LAG područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU, 

· briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u 

širem ruralnom području,
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· djelovanje u skladu s LEADER načelima. 

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik za provedbu daljnjih aktivnosti vezanih za osnivanjem LAG-a. 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE NOVA KAPELA

KLASA: 303-01/10-01/01

URBROJ: 2178/20-03-10-8

Nova Kapela, 21.12.2010. PREDSJEDNIK 

    Damir Ocvirek, v.r.
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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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