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ŽUPANIJA

-

akti župana:

104.

Na temelju članka 119. stavak 1.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi ("Narodne novine" 126/12 pročišćeni tekst i 94/13), članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 19/12 - pročišćeni tekst) i
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 15/13 - pročišćeni tekst), župan Brodskoposavske županije donio je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana/ice
Školskog odbora Osnovne škole Markovac,
Vrbova

I.
Milan Turkalj, razrješuje se dužnosti
člana Školskog odbora Osnovne škole
Markovac, Vrbova u ime osnivača.

II.
Mato Đurić, imenuje se za člana
Školskog odbora Osnovne škole Markovac,
Vrbova u ime osnivača.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 023-01/14-01/1021
Urbroj: 2178/1-11-01/14-1
Slavonski Brod, 29. prosinca 2014.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

53.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012) i članka 32. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 06/13) Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 15.
sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Oprisavci za 2014. godinu

Ovim Programom se određuje način i iznos financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici socijalne
skrbi, način i iznos financiranja studenata, sufinanciranje rada humanitarnih udruga i organizacija i zaštite
zdravlja ljudi.

1. OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI
Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s teškoćama u razvoju i drugim korisnicima
socijalne skrbi u Proračunu općine Oprisavci za 2014.godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od
280,000,00 kuna za sljedeće namjene:
- Sukladno članku 22. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012.) općina je obavezna u
svome Proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje, a općinskom odlukom o
obavljanju djelatnosti i ostvarivanju novčanih naknada i potpora i socijalnih usluga u djelatnosti socijalne
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skrbi na području općine Oprisavci i sredstva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i
socijalnu skrb;
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosi se na:
troškove najamnine, plaćanja računa za utrošenu električnu energiju, plin, vodu, drva i
druge troškove stanovanja;
- pomoć u plaćanju komunalne naknade, osobama koje su sukladno Odluci o komunalnoj
naknadi oslobođene plaćanja komunalne naknade;
Jednokratne novčane pomoći, odnosi se na:
- pomoć obiteljima za novorođeno dijete u iznosu 2.500,00 kuna po djetetu;
- pomoć u plaćanja školske kuhinje prema spisku škole u iznosu 2.000,00 kn mjesečno;
- sufinanciranje troškova ljetovanja školske djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim
odmaralištima u iznosu 5.000,00 kn
- pomoći podmirenja najosnovnijih pogrebnih troškova, ako plaćanje ovih troškova nije
ostvareno po drugoj osnovi ili ustanovi (Zavod za socijalnu skrb);
- pomoć za podmirenje troškova liječenja i smještaja u slučaju bolesti;
- pomoći u slučaju elementarne nepogode i nabavke obuće i odjeće ;
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina se
određuje do iznosa koji podmiruje potrebu, ovisno o posebnim uvjetima i okolnostima u kojima živi
podnositelj zahtjeva.
Socijalne usluge, odnose se na:
- usluge stručne pomoći pri uključivanju djeteta s poteškoćama u razvoju u programe
predškolske i školske ustanove (asistent u nastavi);
- usluge boravka djece s teškoćama u razvoju u vrtićima i školama;
Troškovi ovih usluga se sufinanciraju udrugama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim
osobama koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju.

2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA-STUDENTI
- U Proračunu općine Oprisavci za 2014. godinu osiguravaju se sredstva za jednokratnu financijsku
pomoć redovnim studentima s područja općine Oprisavci u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn po studentu.
Kriteriji i uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći odredit će se Odlukom Općinskog vijeća.
- U Proračunu općine Oprisavci za 2014. godinu osiguravaju se sredstva za kupnju udžbenika za učenike
osnovne škole na području općine Oprisavci u iznosu 135.000,00 kn.

3. SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA
Za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu općine Oprisavci za 2014. godinu predviđena su
financijska sredstva u iznosu 42.000,00 kn:
a)
b)

Crveni križ
Program pomoć i njega u kući
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b) Udruga slijepih
c) Ostale udruge

4. ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
Deratizacija i dezinsekcija na području općine Oprisavci u pravilu se provodi dva puta godišnje, a
sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu općine Oprisavci u iznosu do 47.000,00 kn.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/14-01/11
Urbroj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

54.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 15. sjednici održanoj 18.
prosinca 2014.g. donosi
IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci za 2014. godinu

Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 2014.
godinu za financiranje iz Proračuna općine Oprisavci:
I

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU

- Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne Novine“ br. 10/97) općina
Oprisavci provodi organizirani program rada sa djecom predškolske dobi i to:
Program se provodi u područnim školama O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci uz angažiranje stručnih
osoba odgajatelja ili nastavnika.
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Za realizaciju predškolskog programa osigurano je u Općinskom proračunu
-

Strana: 3195
16.000,00 kn,

O.Š. „Stjepan Radić“ u 2014.g. isplati će se tekuća dotacija u iznosu 12.500,00 kn u
svrhu pomoći pri realiziranju osnovno-školskog obrazovanja

Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i školskom odgoju u 2014. godini potrebno je
osigurati: 28.500,00 kn
1.
2.
3.

II

ODRŽAVANJE PROGRAMA „MALA ŠKOLA“ ,
konto 3237
OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ“,
konto
381191
SREDNJA ŠKOLA – PRIJEVOZ UČENIKA , konto
3231

16.000,00 kn
12.500 ,00 kn
0,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.
Zakonom i na temelju čl. 10.a Zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje
predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom
proračunu, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz
sljedećih kriterija:
financiranje matičnih ustanova kulture u općini,
djelatnosti udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj
razini,
manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije,
promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
Financiranje javnih potreba u kulturi općine Oprisavci proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na
sljedećim pretpostavkama.
1.
Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja:
- udruge u kulturi.
2.
Elementi financiranja: - materijalni troškovi
- programski troškovi
Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se
financirati iz Proračuna općine Oprisavci nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo.
Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj
članova, s dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad
udruga u kulturi.
Ukupno potreba sredstva za pomoć udrugama u kulturi iznose 42.600,00 kn.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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2.

3.

TEKUCE DONACIJE,
konto 38114
? Udruga žena „Smiljak “
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21.500 ,00 kn
4.000,00 kn

?
?

Pjevačka skupina Ruach
KUD „Zlatno klasje“ Oprisavci

5.000,00 kn
5.000,00 kn

?

KUD „Ban Berislavić“ Novi Grad

7.500,00 kn

ODRŽAVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA,
konto 38114
? „Razigrane grive “ Trnjanski Kuti
? „Ivanjske noći“ Novi Grad
KAPITALNE DONACIJE, konto 38214 – Udruga
žena „Smiljak“

21.100 ,00 kn
15.000,00 kn
5.000,00 kn
1.100,00 kn

III PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Zakonom o sportu propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje potrebno
je osigurati financijska sredstva u Proračunu općine. Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe,
odnosno koje su to aktivnosti i poslovi za koje je određeno da su od lokalnog značaja.
- Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu
o sportu i Zakonu o udrugama. Iako Zakon o sportu predviđa niz izvora financiranja,
općina je dužna pomagati rad sportskih udruga, vodeći računa o:
- stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga,
- poticanje gradnje novih sportskih objekata i dvorana, u cilju unapređenja sporta na
području općine,
- tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava.
Sredstva javnih potreba u sportu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali prema rangu
natjecanja po ligama (nogometni klubovi):
Na području općine Oprisavci registrirano je 6 nogometnih klubova od kojih je N.K. „Zadrugar“ u I
ŽNL a ostali klubovi se takmiče u III ŽNL. U sastavu N.K. „Zadrugar“ Oprisavci djeluje škola nogometa, koja
okuplja djecu s područja cijele općine.
Ukupno sredstva za javne potrebe u sportu:
137.100,00 kn
Ukupna sredstva za rad lovačkih i sportsko ribolov. udruga 17.000,00 kn
_______________________________________________________________
U k u p n o:
154.100,00 kn
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2.

TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
NOGOMETNIM KLUBOVIMA:
konto 38115
•
N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI
•
N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI - ŠKOLA
NOGOMETA
•
N.K. „SAVA“ SVILAJ
•
N.K. „SLOGA“ STRUŽANI
•
N.K. „ GAJ “ POLJANCI
•
N.K. „SLAVONIJA“ PRNJAVOR
•
N.K. „OMLADINAC“ NOVI GRAD
•
REZERVA
KAPITALNE DONACIJE
N.K. „NAPRIJED“TRNJ. KUTI : konto 38 215
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU LOVAČKIM
DRUŠTVIMA I ŠORTSKO -RIBOLOVNIM
UDRUGAMA , konto 38114
• L.D. „POSAVINA“ SVILAJ

•

•
•
•

Lovna jedinica Novi Grad, Prnjavor
Lovna jedinica Svilaj
Lovna jedinica Oprisavci
L.D. „JELAS“ RUŠČICA
Lovna jedinica Trnjanski Kuti
Lovna jedinica Poljanci
L.D. „SOKOL“ OPRISAVCI
ŠRU „MRIST“ OPRISAVCI
ŠRU „SMUĐ“ SVILAJ
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137.100,00 kn
30.000,00 kn
20.000,00 kn
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
2.100,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

17.000, 00 kn

2.000,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
2.500,00

kn
kn
kn
kn
kn

IV

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Podrazumijeva osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja
općine Oprisavci
Ukupna sredstva za javne potrebe vjerskim zajednicama: 25.000,00 kn.
1.

2.

TEKUĆE DONACIJE U NOVCU,
konto 38112
• Župna zajednica Oprisavci
• Župna zajednica Svilaj
• Ostale donacije
KAPITALNE DONACIJE, konto 3821
• Župna zajednica Oprisavci
• Župna zajednica Svilaj

25.000,00 kn
13.000,00 kn
10.000,00 kn
2000 ,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
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V TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA
Sukladno zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („N.N.“ 24/11, 61/11) u
Proračunu općine Oprisavci za 2014.g.
Osiguravaju se ukupna sredstva u iznosu 40.000,00 kn i to 2.000,00 kn po vijećniku, te 14.000,00
kn ostale donacije. (konto- 38114)
1.

HSS

4.000,00 kn

2.

HDZ

8.200,00 kn

3.

SDP

10.000,00 kn

6.

HNS

2.000,00 kn

7.

HSLS

2.000,00 kn

8.

Ostale donacije političkim strankama

13.800,00 kn

VI VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Za redovitu djelatnosti DVD Oprisavci , DVD Prnjavor i Vatrogasne zajednice općine Oprisavci osigurati
potrebna sredstva najmanje u okviru zakonski određenog minimuma, a za nedostajuću opremu (prije svega
osobnu i zaštitnu opremu operativnih članova) osigurati dodatna proračunska sredstva
Ukupno sredstva vatrogastvo :
131.000,00 kn
Ukupna sredstva zaštita i spašavanje :
11.000,00 kn
Ukupno za HGSS Slavonski Brod :
5.000,00 kn
_______________________________________________________________
U k u p n o:
147.000,00 kn
1.

VATROGASTVO

, konto 38119

2.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

3.

HGSS SLAVONSKI BROD,

, konto 4223
konto 38119

131.000,00

kn

1 1 .000,00 kn
5.000,00

VII TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA
Za redovitu djelatnosti udrugama po pristiglim zahtjevima
_______________________________________________________________
U k u p n o:
18.500,00 kn
1.

LAG „SLAVONSKA RAVNICA“, konto 38119

10.000,00 kn

2.

UDRUGA POVJESNIČARA, konto 38119

3.

MELORAH FILM, konto 38119

500,00 kn

4.

UDRUGA POLICIJE BPŽ , konto 38119

500,00 kn

5.

UDRUGA DESPIK, konto 38114

1.000,00 kn

6.

UDRUGA „LEPTIR“, konto 38114

3.500,00 kn

7.

K LUB SV. ANA

2.000,00 kn

1.000,00 kn

kn
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Ukupno potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Opisavci za 2014. godinu iznose 455.700,00
kn.

Članak 2.
Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba općine Oprisavci obvezni su gospodariti sredstvima
s posebnom pažnjom, te najkasnije do kraja siječnja 2015. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za
2014. godinu o izvršenim programima i o utrošku sredstava po programu javnih potreba za 2014. godinu.

Članak 3.
Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim
propisima, te zaključcima Općinskog vijeća, sukladno Programom predviđenoj namjeni.

Članak 4.
Ostvarenje ovog Programa ovisno je o prilivu sredstava u Općinskom proračunu općine Oprisavci za
2014.g., a načelnik općine može uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava.

Članak 5.
Program javnih potreba općine Oprisavci stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/14-01/10
Urbroj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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55.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta
općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 06/13), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 15 sjednici održanoj 18. prosinca 2014.godine, donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
P rograma građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2014.g.

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Oprisavci za 2014.godinu za:
Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju
pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom
izvora financiranja.

Članak 2.
U 2014. godini Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci obuhvaća:

I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE
POVRŠINE
-Nadstrešnice na autobusnim stajalištima
Potrebna sredstva –15.000,00 kn
Rok izgradnje – 2014 . godina
Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci
- Cesta Prnjavor (prema M.Kop)
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/- Cesta Poljanci Groblje
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/-
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- Cesta Oprisavci (c.lenija)
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/-

II

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

- Izgradnja kanalizacijskog sustava općine Oprisavci
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/-

III

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

- Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima općine (po potrebi)
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/-

IV

GRAĐENJE GROBLJA

-Mrtvačnica Svilaj
Potrebna sredstva –2.000,00 kn
Rok izgradnje – 2014 . godina
Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci
-Mrtvačnica Prnjavor
Potrebna sredstva –2.000,00 kn
Rok izgradnje – 2014 . godina
Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci
-Mrtvačnica Novi Grad
Potrebna sredstva –2.000,00 kn
Rok izgradnje – 2014 . godina
Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci

V

GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA

- Izgradnja Društvenog doma u Oprisavcima
Potrebna sredstva –860.000,00 kn
Rok izgradnje – 2014.g.
Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci, Državni proračun

Strana: 3201

Strana: 3202

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 27

- Dodatna ulaganja – Dom Novi Grad
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/- Dodatna ulaganja- Dom Svilaj
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/-

- Dodatna ulaganja – stara zgrada općine
Potrebna sredstva –10.000,00 kn
Rok izgradnje – 2014.g.
Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci
- Dodatna ulaganja –nova zgrada općine
Potrebna sredstva –40.000,00 kn
Rok izgradnje – 2014.g.
Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci
- Poslovna zona Stružani
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/-

Članak 3.
Financijska sredstva potrebna za izgradnju komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke planirana
su u Proračunu općine Oprisavci za 2014. godinu .

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/14-01/08
Urbroj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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56.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 15. sjednici
održanoj 18. prosinca 2014.g. donosi
ODLUKU
o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima
s područja općine Oprisavci (akademska godina 2014./2015.)

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava jednokratnu pomoć/potporu studentima koji imaju
prebivalište na području općine Oprisavci u iznosu 1.000,00 kn, za akademsku godinu 2014./2015. za svakog
studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci.

Članak 2.
Pravo na pomoć imaju:
- redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu
na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi uz uvjet da roditelji studenata
koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema općini Oprisavci veća od 500,00 kn do dana
podnošenja zahtjeva.
Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine
nemaju pravo na pomoć.
Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2014/2015. za razdoblje od 1. listopada 2014. g. do 15. srpnja
2015. g.

Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci da javnim pozivom na službenim web
stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti studente s područja općine Oprisavci
kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima.
Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka trebaju priložiti:
- uvjerenje da je redovni student i da prvi puta pohađa tekuću akademsku godinu (2014./2015.)
- uvjerenje o apsolventskom stažu (za apsolvente),
- presliku osobne iskaznice
- presliku indeksa
- presliku kartice žiro računa ili tekućeg računa.
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Članak 4.
Studenti su dužni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu do 31. siječnja 2015. godine .
Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna općine Oprisavci za 2015.g.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/14-01/51
URBROJ: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

57.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 15. sjednici održanoj 18.
prosinca 2014.g. donosi
PROGRAM
javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci za 2015. godinu

Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 2015.
godinu za financiranje iz Proračuna općine Oprisavci :
I
-

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM

ODGOJU

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne Novine“ br. 10/97) općina Oprisavci
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provodi organizirani program rada s djecom predškolske dobi i to:
održavanje „Male škole“ za djecu starosti 6 godina;
Program se provodi u područnim školama O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci uz angažiranje stručnih
osoba odgajatelja ili nastavnika.
Za realizaciju predškolskog programa osigurano je u Općinskom proračunu
30.000,00 kn,
O.Š. „Stjepan Radić“ u 2015.g. isplatit će se tekuća dotacija u iznosu 10.000,00 kn u
svrhu pomoći pri realiziranju osnovno-školskog obrazovanja

Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i školskom odgoju u 2014. godini potrebno je osigurati:
45.000,00 kn

II

1.

ODRŽAVANJE PROGRAMA „MALA ŠKOLA“ ,
konto 3237

30 .000,00 kn

2.

OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ“, konto
381191 - tekuća

10.000 ,00 kn

3.

OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ“, konto 3821kapitalna

5.000,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.
Zakonom i na temelju čl. 10a Zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje
predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom proračunu,
jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz sljedećih kriterija:
financiranje matičnih ustanova kulture u općini,
djelatnosti udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj
razini,
manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije,
promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
Financiranje javnih potreba u kulturi općine Oprisavci proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na
sljedećim pretpostavkama.
1.
Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja:
- udruge u kulturi.
2.
Elementi financiranja: - materijalni troškovi
- programski troškovi
Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se
financirati iz Proračuna općine Oprisavci nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo.
Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s
dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga u kulturi.
Ukupno potreba sredstva za pomoć udrugama u kulturi iznose 42.500,00 kn.
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2.

TEKUĆE DONACIJE, konto 38114
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20.000 ,00 kn

•

Udruga žena „Smiljak “

5.000 ,00 κν

•

Pjevačka skupina Ruach

5.000,00 κν

•

KUD „Zlatno klasje“ Oprisavci

5.000,00 κν

•

KUD „Ban Berislavić“ Novi Grad

5.000,00 κν

ODRŽAVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA,
konto 38114

22.500,00 kn

•

„Razigrane grive “ Trnjanski Kuti

7.500 ,00 κν

•

„Ivanjske noći“ Novi Grad

7.500,00 κν

•

Ostale kulturne manifestacije

7.500,00 κν

III PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Zakonom o sportu propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine. Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, odnosno
koje su to aktivnosti i poslovi za koje je određeno da su od lokalnog značaja.
- Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu
o sportu i Zakonu o udrugama. Iako Zakon o sportu predviđa niz izvora financiranja,
općina je dužna pomagati rad sportskih udruga, vodeći računa o:
- stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga,
- poticanje gradnje novih sportskih objekata i dvorana, u cilju unaprjeđenja sporta na
području općine,
- tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava.
Sredstva javnih potreba u sportu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali prema rangu
natjecanja po ligama (nogometni klubovi):
Na području općine Oprisavci registrirano je 6 nogometnih klubova od kojih je N.K. „Zadrugar“ u I
ŽNL a ostali klubovi se takmiče u III ŽNL. U sastavu N.K. „Zadrugar“ Oprisavci djeluje škola nogometa, koja
okuplja djecu s područja cijele općine.
Ukupno sredstva za javne potrebe u sportu:
135.000,00 kn
Ukupna sredstva za rad lovačkih i sportsko ribolov. udruga 17.000,00 kn
_______________________________________________________________
U k u p n o:
152.000,00 kn

Broj: 27
1.

»SLUŽBENI VJESNIK«
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

Strana: 3207
135.000,00 kn

NOGOMETNIM KLUBOVIMA: konto 38115

2.

•

N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI

•
•

N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI
NOGOMETA
N.K. „SAVA“ SVILAJ

•

N.K. „SLOGA“ STRUŽANI

15.000,00 kn

•

N.K. „ GAJ “ POLJANCI

15.000,00 kn

•

N.K. „SLAVONIJA“ PRNJAVOR

15.000,00 kn

•

N.K. „OMLADINAC“ NOVI GRAD

15.000,00 kn

•

REZERVA

10.000,00 kn

30.000,00 kn
- ŠKOLA

TEKUĆE DONACIJE U NOVCU LOVAČKIM
DRUŠTVIMA I ŠORTSKO -RIBOLOVNIM
UDRUGAMA , konto 38114
•

•

20.000,00 kn
15.000,00 kn

17.000, 00 kn

L.D. „POSAVINA“ SVILAJ
Lovna jedinica Novi Grad, Prnjavor

2.000,00 kn

Lovna jedinica Svilaj

2.000,00 kn

Lovna jedinica Oprisavci

2.000,00 kn

L.D. „JELAS“ RUŠČICA
Lovna jedinica Trnjanski Kuti

2.000,00 kn

Lovna jedinica Poljanci

2.000,00 kn

•

L.D. „SOKOL“ OPRISAVCI

2.000,00 kn

•

ŠRU „MRIST“ OPRISAVCI

2.500,00 kn

•

ŠRU „SMUĐ“ SVILAJ

2.500,00 kn
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PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Podrazumijeva osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja
općine Oprisavci
Ukupna sredstva za javne potrebe vjerskim zajednicama: 25.000,00 kn.
1.

2.

TEKUĆE DONACIJE U NOVCU, konto 38112

25.000,00 kn

•

Župna zajednica Oprisavci

10.000,00 kn

•

Župna zajednica Svilaj

10.000,00 kn

•

Ostale donacije

KAPITALNE DONACIJE, konto 3821

5000 ,00 kn
0,00 kn

•

Župna zajednica Oprisavci

0,00 kn

•

Župna zajednica Svilaj

0,00 kn

V TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA
Sukladno zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („N.N.“ 24/11, 61/11) u Proračunu
općine Oprisavci za 2014.g.
Osiguravaju se ukupna sredstva u iznosu 40.000,00 kn i to 2.000,00 kn po vijećniku, te 14.000,00 kn
ostale donacije. (konto- 38114)
1.

HSS

4.000,00 kn

2.

HDZ

8.200,00 kn

3.

SDP

10.000,00 kn

6.

HNS

2.000,00 kn

7.

HSLS

2.000,00 kn

8.

Ostale donacije političkim strankama

13.800 ,00 kn
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VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Za redovitu djelatnosti DVD Oprisavci, DVD Prnjavor i Vatrogasne zajednice općine Oprisavci osigurati
potrebna sredstva najmanje u okviru zakonski određenog minimuma, a za nedostajuću opremu (prije svega
osobnu i zaštitnu opremu operativnih članova) osigurati dodatna proračunska sredstva
Ukupno sredstva vatrogastvo :
100.000,00 kn
Ukupna sredstva zaštita i spašavanje :
10.000,00 kn
Ukupno za HGSS Slavonski Brod :
5.000,00 kn
_______________________________________________________________
U k u p n o:
115.000,00 kn

VII

1.

VATROGASTVO, konto 38119

100 .000,00 kn

2.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE , konto 4223

3.

HGSS SLAVONSKI BROD, konto 38119

10.000,00 kn
5.000,00 kn

TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA

Za redovitu djelatnosti udrugama po pristiglim zahtjevima
_______________________________________________________________
U k u p n o:
10.000,00 kn
1.

LAG „SLAVONSKA RAVNICA“ , konto

38119

10.000,00

kn

Ukupno potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području
društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Opisavci za 2015. godinu iznose
429.500,00 kn.
Članak 2.
Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba općine Oprisavci obvezni su gospodariti sredstvima s
posebnom pažnjom, te najkasnije do kraja siječnja 2016. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za
2015. godinu o izvršenim programima i o utrošku sredstava po programu javnih potreba za 2015. godinu .

Članak 3.
Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim
propisima, te zaključcima Općinskog vijeća, sukladno Programom predviđenoj namjeni.
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Članak 4.
Ostvarenje ovog Programa ovisno je o prilivu sredstava u Općinskom proračunu općine Oprisavci za 2015.g., a
načelnik općine može uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava.

Članak 5.
Program javnih potreba općine stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015.g. i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/14-01/16
Urbroj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

58.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine
Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj
15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2015. godinu

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na području općine
Oprisavci za komunalne djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
3. održavanje javnih površina
4. održavanje nerazvrstanih cesta
5. održavanje groblja
6. javna rasvjeta
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Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.
U 2015. godini Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Oprisavci obuhvaća:

I.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- Pročišćavanje cestovnih kanala u svim naseljima općine Oprisavci (po potrebi)
Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se iznos od 50.000,00 kn
Planirana sredstva financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.

II.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima općine Oprisavci
Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina planira se iznos od
100.000,00 kn
Planirana sredstva financirat će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.

III.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- Održavanje javnih površina u svim naseljima općine Oprisavci
Za troškove održavanja javnih površina planira se iznos od 120.000,00 kn
Planirana sredstva financirat će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.

IV.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-

Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Oprisavci
Održavanje poljskih putova na području općine Oprisavci

Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta –popravak, ravnanje i nasipanje kamenom, planira se iznos od
100.000,00 kn
Planirana sredstva financirat će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.
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ODRŽAVANJE GROBLJA

redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja, te održavanje mrtvačnica na području općine
Oprisavci.
Za troškove održavanja redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja, te održavanje
mrtvačnica. planira se iznos od 122.500,00 kn
Planirana sredstva financirati će se na način utvrđen Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova održavanja
groblja na području općine Oprisavci, zaključenog s obrtom „Palma“ cvjećarna i pogrebne usluge vl. Jasna
Zirdum., Slavonski Brod.

VI.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Tijekom godine izvršiti pregled i popravak javne rasvjete u svim naseljima općine Oprisavci i
certificiranje javne rasvjete
Za troškove održavanja javne rasvjete planira se iznos od 60.000,00 kn
Za troškove certificiranja javne rasvjete planira se iznos od 80.000,00 kn
Za troškove energije javna rasvjeta planira se iznos od 300.000,00 kn
Planirana sredstva financirat će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci, te
tekućih pomoći Proračuna.

Članak 3.
Financijska sredstva potrebna za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke planirana
su u Proračunu općine Oprisavci za 2015. godinu .

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015.g. i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/14-01/15
Urbroj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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59.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine
Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj
15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014.godine, donijelo je
PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2015.g.

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Oprisavci za 2015.godinu za:
Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju
pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom
izvora financiranja.

Članak 2.
U 2015. godini Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci obuhvaća:

I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE
POVRŠINE

- Cesta Poljanci Groblje
Potrebna sredstva –330.000,00 kn
Rok izgradnje – 2015.g.
Izvori sredstava- Pomoć iz Drž. proračuna- kapitalna 260.000,00 kn
i opći prihodi i primici 70.000,00 kn
- Nerazvrstana cesta Oprisavci, 5500 m
Potrebna sredstva –7.500.000,00 kn
Rok izgradnje – 2015.g.
Izvori sredstava- Pomoć iz Drž. proračuna- kapitalna (mjera 7.2.1) -7.500.000,00 kn
- Staza Svilaj
Potrebna sredstva –40.000,00 kn
Rok izgradnje – 2015.g.
Izvori sredstava- Prihodi utvrđeni posebnim zakonom 40.000,00 kn
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GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

- Izgradnja kanalizacijskog sustava općine Oprisavci
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/-

III

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

- Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima općine (po potrebi)
Potrebna sredstva –0,00 kn
Rok izgradnje – -/Izvori sredstava- -/-

IV

GRAĐENJE GROBLJA

-Mrtvačnica Svilaj
Potrebna sredstva –135.000,00 kn
Rok izgradnje – 2015 . godina
Izvori sredstava –Pomoći iz Proračuna- tekuće 135.000,00 kn
-Mrtvačnica Prnjavor
Potrebna sredstva –135.000,00 kn
Rok izgradnje – 2015 . godina
Izvori sredstava – Pomoći iz Proračuna- tekuće 135.000,00 kn
-Mrtvačnica Novi Grad
Potrebna sredstva –135.000,00 kn
Rok izgradnje – 2015 . godina
Izvori sredstava – Pomoći iz Proračuna- tekuće 135.000,00 kn

V

GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA

- Izgradnja Društvenog doma u Oprisavcima
Potrebna sredstva –400.000,00 kn
Rok izgradnje – 2015.g.
Izvori sredstava – Pomoći iz Proračuna- tekuće -400.000,00 kn
-Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Oprisavcima
Potrebna sredstva –633.770,00 kn
Rok izgradnje – 2015.g.
Izvori sredstava – Pomoć iz proračunskih fondova - kapitalna 507.000,00 kn
i opći prihodi i primici 126.770,00 kn
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- Poslovna zona Stružani
Potrebna sredstva –100.000,00 kn
Rok izgradnje – 2015.g.
Izvori sredstava – Prihodi utvrđeni posebnim zakonom
- Dodatna ulaganja – društveni dom u Poljancima
Potrebna sredstva –600.000,00 kn
Rok izgradnje – 2015.g.
Izvori sredstava – Pomoć iz Drž. proračuna- kapitalna 540.000,00 kn
i opći prihodi i primici 60.000,00 kn

Članak 3.
Financijska sredstva potrebna za izgradnju komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke planirana su
u Proračunu općine Oprisavci za 2015. godinu .

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015.g. i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/14-01/14
Urbroj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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60.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 06/13) Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 15. sjednici
održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je
PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Oprisavci za 2015. godinu

Ovim Programom se određuje način i iznos financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici socijalne
skrbi, način i iznos financiranja studenata, sufinanciranje rada humanitarnih udruga i organizacija i zaštite
zdravlja ljudi.
1. OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI
Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s teškoćama u razvoju i drugim korisnicima socijalne
skrbi u Proračunu općine Oprisavci za 2015.godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 345,000,00
kuna za sljedeće namjene:
Sukladno članku 22. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012.) općina je obavezna u svome
Proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje, a Općinskom odlukom o
obavljanju djelatnosti i ostvarivanju novčanih naknada i potpora i socijalnih usluga u djelatnosti socijalne
skrbi na području općine Oprisavci i sredstva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i
socijalnu skrb;

-

-

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosi se na:
troškove najamnine, plaćanja računa za utrošenu električnu energiju, plin, vodu, drva i druge troškove
stanovanja;
pomoć u plaćanju komunalne naknade, osobama koje su sukladno Odluci o komunalnoj naknadi
oslobođene plaćanja komunalne naknade;
Jednokratne novčane pomoći, odnosi se na:
pomoć obiteljima za novorođeno dijete u iznosu 2.500,00 kuna po djetetu;
pomoć u plaćanja školske kuhinje prema spisku škole u iznosu 2.000,00 kn mjesečno;
sufinanciranje troškova ljetovanja školske djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim odmaralištima
u iznosu 5.000,00 kn
pomoći podmirenja najosnovnijih pogrebnih troškova, ako plaćanje ovih troškova nije ostvareno po
drugoj osnovi ili ustanovi (Zavod za socijalnu skrb);
pomoć za podmirenje troškova liječenja i smještaja u slučaju bolesti;
pomoći u slučaju elementarne nepogode i nabavke obuće i odjeće ;

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina se određuje do
iznosa koji podmiruje potrebu, ovisno o posebnim uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva.

-

Socijalne usluge, odnose se na:
usluge stručne pomoći pri uključivanju djeteta s poteškoćama u razvoju u programe predškolske i školske
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ustanove (asistent u nastavi);
usluge boravka djece s teškoćama u razvoju u vrtićima i školama;

Troškovi ovih usluga se sufinanciraju udrugama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama koje
pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju.

2.

JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA-STUDENTI

-

U Proračunu općine Oprisavci za 2015. godinu osiguravaju se sredstva za jednokratnu financijsku pomoć
redovnim studentima s područja općine Oprisavci u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn po studentu.

-

3.

Kriteriji i uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći odredit će se odlukom Općinskog vijeća.
U Proračunu općine Oprisavci za 2015. godinu osiguravaju se sredstva za kupnju udžbenika za učenike
osnovne škole na području općine Oprisavci u iznosu 12.000,00 kn.
U Proračunu općine Oprisavci za 2015. godinu osiguravaju se sredstva za prijevoz učenika srednjih škola
s područja općine Oprisavci u iznosu 90.000,00 kn.

SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu općine Oprisavci za 2015. godinu predviđena su
financijska sredstva u iznosu 55.500,00 kn:
a)
b)

,
4.

Crveni križ
Program pomoć i njega u kući
b) Udruga slijepih
c) Ostale udruge

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI

Deratizacija i dezinsekcija na području općine Oprisavci u pravilu se provodi dva puta godišnje, a
sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu općine Oprisavci u iznosu do 50.000,00 kn.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/14-01/17
Urbroj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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61.
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), Općinsko
vijeće općine Oprisavci je na svojoj 15. sjednici, održanoj 18. prosinca 2014.godine, donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Oprisavci za 2014.godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
.
PRORACUN 2014

POVEČANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN 2014

6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE

11.092.500,00

-7.146.646,85

3.945.853,15

56.000,00

54.000,00

2.000,00

3 RASHODI

3.218.500,00

-453.000,00

2.765.500,00

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

7.930.000,00

-6.881.000,00

1.049.000,00

A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA

---

133.353,15

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.I JSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

---

0,00

5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA

---

NETO
ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- manjak prihoda
VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+
RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH.
GODINE

-

0,00

---

0,00

---

133.353,15

--

--

--
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Članak 2.
Opći dio izmjena i dopuna Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te
planiranog manjka prihoda Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna
raspoređenih u tekuće programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2014. godinu.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2014.godine i bit će
objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa:400-01/14-01/07
Ur.broj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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62.

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona
o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08 i 136/12)
i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014.g.
donijelo je
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sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine
pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva
na određenim pozicijama.
O korištenju sredstava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.

ODLUKU

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.

o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za
2015. godinu

Članak 5.

Članak 1.
Proračun općine Oprisavci (u daljnjem
tekstu Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda,
koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne,
područne i regionalne samouprave i drugim
propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju
općini.

Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovoran
načelnik općine. U slučaju potrebe načelnik može u
okviru utvrđenog iznosa izdataka pojedine pozicije
izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih
pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih na
poziciji koja se umanjuje.

Članak 6.
Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za namjene
i u visinama koje su određene Proračunom u
posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama
rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne
dvanaestine mjesečno, odnosno prema pristiglim
obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima,
odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.
Namjenski prihod Proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja..

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda
Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun)
kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost kod
stjecanja ili otuđenja nekretnina veća od
1.000.000,00 kn, tada odluku o istom donosi
Predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.

Članak 3.
Članak 7.
Sredstva planirana na poziciji Proračuna:
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve, koriste se za nepredviđene namjene za
koje u proračunskom planu nisu osigurana

Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci
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Proračuna, Proračun se mora uravnotežiti po
postupku za donošenje Proračuna.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.g. i
bit će objavljena u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/14-01/13
URBROJ: 2178/14-01-14-1
Oprisavci,18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

Broj: 27

63.

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2.
Zakona o proračunu («Narodne novine», broj
87/08), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na
svojoj 15 .sjednici, održanoj 18. prosinca 2014.
godine, donijelo
PRORAČUN
općine Oprisavci za 2015.godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.

Broj: 27
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.
A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE

13.833.218,00

3 RASHODI

3.670.448,00

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/ VIŠAK

10.168.770,00

6.000,00

-B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
--5 IZD ACI. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA

---

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
--C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVOR
-VIŠAK/MANJ AK +NETO
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

--

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranog manjka
prihoda Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna
raspoređenih u tekuće i razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2015. godinu.
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Klasa:400-01/14-01/12
Ur.broj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2015.godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije».

Članak 4.
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OBRAZLOŽENJE

prijedloga Proračuna općine Oprisavci za
2015.godinu i projekcije za 2016.g. i 2017.g
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U Planu razvojnih programa iskazani su
rashodi Proračuna po pojedinim aktivnostima sa
obrazloženim ciljevima i pokazateljima uspješnosti
pojedine aktivnosti, te po izvorima financiranja.

UVOD

PRIHODI I PRIMICI

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu
(NN 87/08 i 136/12), predstavničko tijelo jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave
obavezno je na prijedlog izvršnog tijela, do kraja
prosinca tekuće godine donijeti Proračun za iduću
proračunsku godinu i projekcije za dvije sljedeće
godine.
Način izrade i donošenja Proračuna
propisan je Zakonom o proračunu i podzakonskim
aktima. Općinsko vijeće općine donosi Proračun za
jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za
sljedeće dvije godine, i to na razini podskupine.
trećoj razini, računskog plana, odnosno na drugoj
razini kada su u pitanju projekcije. Usvajanje
Proračuna ne višoj razini daje nam određenu
fleksibilnost kod njegovog izvršavanja.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog
dijela, te plana razvojnih programa.
Posebni dio Proračuna sastoji se od prihoda, te
rashoda i izdataka koji su raspoređeni po
programima, odnosno po aktivnostima unutar
Jedinstvenog upravnog odjela.

Ukupno planirani prihodi i primici za
2015.g. predlažu se u iznosu od 13.839.218,00 kn.
Od čega u Prihodi poslovanja planirani u
ukupnom iznosu od 13.833.218,00 kn, a Prihodi od
prodaje nefinancijske imovine 6.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI
Rashodi i izdaci Proračuna općine
Oprisavci planirani su u istom iznosu u odnosu na
Prihode i primitke sa 13.839.218,00 kn. Na rashode
poslovanja raspoređeno je 3.570.448,00 kn, a na
rashode za nabavu nefinancijske imovine
10.268.770,00 kn.
Proračun općine Oprisavci za 2015.g. je
uravnotežen.
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64.

I.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13),
te članka 32. Statuta općine Oprisavci (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 06/13),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 15.
sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine,
donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za
2014. godinu

Broj: 27

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Pročišćavanje cestovnih kanala u svim
naseljima općine Oprisavci (po potrebi)
Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira
se iznos od 10.000,00 kn
Planirana sredstva financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.

II.
ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH
POVRŠINA
Održavanje čistoće javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci
Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina planira se iznos
od 98.000,00 kn

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2014. godini na
području općine Oprisavci za komunalne
djelatnosti:
1.
odvodnja atmosferskih voda
2.
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
3.
održavanje javnih površina
4.
održavanje nerazvrstanih cesta
5.
održavanje groblja
6.
javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s
procjenom pojedinih troškova po
djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje Programa s naznakom izvora
financiranja

Članak 2.
U 2014. godini Program održavanja
komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci obuhvaća:

Planirana sredstva financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.

III.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- Održavanje javnih površina u svim naseljima
općine Oprisavci
Za troškove održavanja javnih površina planira se
iznos od 120.000,00 kn
Planirana sredstva financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.

IV.
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Održavanje nerazvrstanih cesta na
području općine Oprisavci
Održavanje poljskih putova na području
općine Oprisavci
Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta
–popravak, ravnanje i nasipanje kamenom, planira

Broj: 27
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Planirana sredstva financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.
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Planirana sredstva financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i Proračuna općine
Oprisavci, te pomoći Proračuna-tekuće.

Članak 3.
V.

ODRŽAVANJE GROBLJA

redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja, te održavanje mrtvačnica na području
općine Oprisavci.

Financijska sredstva potrebna za
održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1.
ove Odluke planirana su u Proračunu općine
Oprisavci za 2014. godinu .

Za troškove održavanja redovito košenje i
odvoz smeća s mjesnih groblja, te održavanje
mrtvačnica. planira se iznos od 122.500,00 kn

Članak 4.

Planirana sredstva financirat će se na način
utvrđen Ugovorom o povjeravanju komunalnih
poslova održavanja groblja na području općine
Oprisavci, zaključenog s obrtom „Palma“
cvjećarna i pogrebne usluge vl. Jasna Zirdum,
Slavonski Brod.

VI.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Tijekom godine izvršiti pregled i popravak
javne rasvjete u svim naseljima općine Oprisavci
Za troškove održavanja javne rasvjete planira se
iznos od 70.000, 00 kn
Za energiju javne rasvjete planira se iznos od
250.000,00 kn

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/14-01/09
Urbroj: 2178/14-01-14-1
Oprisavci, 18. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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OPĆINA SIBINJ

31.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o socijalnoj skrbi i
članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.4/13), Općinsko vijeće općine
Sibinj na svojoj 10. sjednici održanoj 20.prosinca 2014.g. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi i
religiji za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Sibinj za 2015. godinu

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.
Zakonom i na temelju čl. 10a Zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje
predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom proračunu,
jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz sljedećih kriterija:
financiranje matičnih ustanova kulture u općini,
djelatnosti udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije,
promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na sljedećim
pretpostavkama.

Broj: 27
1.
2.
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Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja:
udruge u kulturi.
Elementi financiranja:- materijalni troškovi
programski troškovi

Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz
Proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo).
Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s
dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga u kulturi,
kojih na području općine Sibinj ima registrirano 3:
POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi
Ukupno planirana sredstva………….70.000,00
Unutar Programa javnih potreba u kulturi jedna od aktivnosti općine Sibinj je i obilježavanje obljetnice
Sibinjskih žrtava,odnosno Dana općine Sibinj. Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:
Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 102.000,00 Kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 172 .000,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine. Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, odnosno
koje su to aktivnosti i poslovi za koje je određeno da su od lokalnog značaja.
Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o
udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz izvora financiranja, općina je dužna pomagati rad športskih udruga,
vodeći računa o:
stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,
poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana, u cilju unapređenja športa na području općine,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava.
Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali prema rangu natjecanja po
ligama (nogometni i košarkaški klubovi).
POZICIJA – Tekuće donacije sportskim društvima……..…….…330.000,00
POZICIJA-Tekuće donacije-Škola nogometa………………………30.000,00
Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: 360.000,00 Kn
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU
Predškolski odgoj
Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora s Dječjim vrtićima Ivana
Brlić Mažuranić is Slavonskog Broda
Ukupno planirana sredstva…………………………………………110.000,00 kn
Srednje školstvo
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Ukupno planirana sredstva……………………………………….…40.000,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi općina je obavezna u svom Proračunu, a za potrebe
socijalne skrbi, osigurati sredstva u visini 5% svojih prihoda, prvenstveno za podmirenje troškova stanovanja i
prehrane. Za tu namjenu u Proračunu općine Sibinj su osigurana sredstava za podmirenje troškova stanovanja,
interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći, sredstva za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama,
sredstva za jednokratnu pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te sufinanciranje mjesečnih karata učenika
srednjih škola lošijeg socijalnog statusa. A po potrebi i sufinanciranje školske kuhinje učenika osnovne škole, a
koji su slabijeg imovinskog stanja.
O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, odlučuje načelnik općine, i o tome donosi odluku.
Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.) općina se
obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev.
Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih pomoći, vodi se briga o socijalnom statusu obitelji ili
pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.
Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja djeteta osiguravaju se u Općinskom proračunu u
iznosu od 1.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu naknadu imaju rodilje s prebivalištem na području općine
Sibinj, što dokazuju važećom osobnom iskaznicom, rodnim listom djeteta i uvjerenjem o prebivalištu na
području općine Sibinj.
Sredstva za stipendije i školarine koja su osigurana Proračunom, odnosno Programom javnih potreba,
realizirat će se nakon donesenog programa i plana stipendiranja, te provedenog javnog natječaja.
Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na sljedećim pozicijama:
POZICIJA - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu
jednokratne novčane pomoći po zahtjevu……………………100.000,00 kn
POZICIJA-Stipendije i školarine…………………………………….50.000,00 kn
POZICIJA - Tekuće donacije invalidima i hendikepiranim osobama
pomoći osobama s posebnim potrebama...................................20.000,00 kn
sufinanciranje boravka djece s poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću
Cekin……………………………………………………………………
POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta………….......100.000,00 kn
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POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
podmirenje troškova stanovanja……………………………….35.000,00 Kn
POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………..10.000,00 Kn
POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz.osobama……………………….6.000,00 Kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi:

321.000,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA)
Podrazumjeva osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica s područja
općine Sibinj.
Ukupno planirana sredstva -Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama- 50.000,00 Kn.
Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 50.000,00 Kn.
Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće donacije udrugama
građana, političkim strankama i ostalima osigurana su unutar pozicija:
Tekuće donacije udrugama građana-ostale…………………………..20.000,00 kn
Tekuće donacije političkim strankama……………………………….20.000,00 kn
Ostale tekuće donacije (škole i ostali)………………………………...65.000,00 kn
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama……………………..50.000,00 kn
Ukupno za ostale javne potrebe………….155.000,00 kn
Navedene pozicije osiguravaju sredstva za one udruge koje nisu planirane unutar redovnih dotacija
udrugama s područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za općinu. O isplati tih sredstava odlučuje
načelnik općine, pojedinačno po zahtjevu.
Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja, osim u slučaju kada se posebnom odlukom (po
zahtjevu) sredstva koriste za kapitalne investicije o čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan
izvijestiti općinu.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. 1. 2015.g., i bit će objavljen u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/14-01/23
Urbroj: 2178/08-01-14-6
U Sibinju, 20.prosinac 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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32.

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07 i 125/08 i 36/09 od 23.03.2009.) te članka 4. Statuta općine Sibinj ("Službeni vjesnik BPŽ" broj
04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj, na 10. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2014. godine, donosi
ODLUKU
o grbu i zastavi općine Sibinj

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se opis grba i zastave općine Sibinj, kao i način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.
Grbom i zastavom općine Sibinj predstavlja se općina Sibinj i izražava se pripadnost općini Sibinj.

II.

OPIS GRBA I ZASTAVE OPĆINE SIBINJ
Članak 3.

Opis grba općine Sibinj:
U poluokruglom štitu, u plavom SREBRNI – BIJELI, raskriljeni pelikan, zlatnog – žutog kljuna, hrani
svojom krvlju (tri crvene kapi),tri mlada srebrno – bijela ptića, u zlatno – žutom gnijezdu.

Članak 4.
Opis zastave općine Sibinj:
Zastava je jednobojna svijetloplave boje, standardnog propisanog omjera dužine i širine 2:1, s grbom
općine Sibinj u sredini zastave na sjecištu dijagonala.
Grb je porubljen zlatnom-žutom trakom, visine 2/3 širine zastave.

III.

UPORABA, TE NAČIN ZAŠTITE GRBA I ZASTAVE
OPĆINE SIBINJ
Članak 5.

Grb i zastava općine Sibinj, u obliku i prema opisu utvrđenom ovom Odlukom, upotrebljavaju se na način
kojim se ističe ugled i dostojanstvo općine Sibinj.
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Članak 6.
U grbu i na zastavi općine Sibinj ne smije se ništa dodati ni upisati, niti se njihov izgled na drugi način
smije mijenjati.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom i uz posebno
odobrenje Općinskog vijeća općine Sibinj, grb i zastava općine Sibinj mogu se rabiti kao sastavni dio drugih
obilježja, odnosno znakova.

Članak 7.
Grb i zastava općine Sibinj ne mogu se suprotno odredbama ove Odluke rabiti kao robni ili uslužni žig.
uzorak ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluge.

Članak 8.
Grb i zastava općine Sibinj ne smiju se javno isticati ako su dotrajali, oštećeni ili zbog drugog razloga
izgledom nepodobni za uporabu. Takav grb ili zastava općine Sibinj povlače se iz uporabe na trošak vlasnika.
O povlačenju dotrajalog, oštećenog, odnosno za uporabu nepodobnog grba i zastave, koje vlasnik sam ne
povuče iz uporabe, odlučuje Općinsko vijeće općine Sibinj.

Članak 9.
Grb općine Sibinj može se rabiti:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

na poveljama, plakatima, diplomama i drugim priznanjima koja dodjeljuje općina Sibinj, te obilježjima
koje postavlja općina Sibinj,
u sastavu pečata Općinskog vijeća, načelnika i upravnih odjela
na zgradama u kojima su smještena tijela općine Sibinj, te u svečanim prostorijama tih zgrada,
pri svečanostima, kulturnim i športskim manifestacijama, odnosno drugim skupovima koje općina Sibinj
organizira, na kojima općina Sibinj sudjeluje ili je na njima predstavljena u skladu s pravilima i praksom
tih skupova,
na službenim pozivnicama, čestitkama, te drugim aktima tijela općine Sibinj,
za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u interesu općine Sibinj i pod uvjetima utvrđenim ovom
Odlukom,
u drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 10.
Uporaba grba i zastave općine Sibinj slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno nastavne svrhe,
uz uvjet da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo općine Sibinj.

Članak 11.
Općinsko vijeće općine Sibinj može fizičkim ili pravnim osobama s prebivalištem, odnosno sa sjedištem
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na području općine Sibinj, odobriti uporabu grba općine Sibinj u okviru njihove gospodarske ili druge djelatnosti,
i to tako da ga unesu u svoj zaštićeni žig, odnosno znak, uzorak ili model (u smislu odredaba zakona kojima se
uređuju pitanja zaštite znakova razlikovanja) ili da ga rabe kao dio nezaštićenog žiga, odnosno znaka, ili kao
ukras.
Općinsko vijeće općine Sibinj, odobrenje iz stavka 1. ovog članka može dati ako ocijeni da je djelatnost
tražitelja odobrenja od posebnog značenja za općinu Sibinj, te da je davanje takovog odobrenja u interesu općine
Sibinj.

Članak 12.
O davanju ili uskrati odobrenja iz članka 11. ove Odluke, Općinsko vijeće općine Sibinj, odlučuje
povodom obrazložene zamolbe zainteresirane fizičke ili pravne osobe.
Uz zamolbu se obavezno prilažu:
potvrda o prebivalištu,
akt o registraciji pravne osobe ili dokaz o upisu u obrtni, sudski ili drugi javni registar,
opis namjene za koju bi se grb koristio,
tehnički opis zaštićenog, odnosno nezaštićenog žiga, odnosno znaka, uzorka ili modela u kojem bi se grb
koristio, s naznakom svrhe i načine njegove uporabe
likovno rješenje tražene primjene grba,
Prilozi podneseni uz zamolbu ostaju u dokumentaciji Općinskog vijeća općine Sibinj.

Članak 13.
Ukoliko Općinsko vijeće općine Sibinj odobri uporabu grba općine Sibinj u smislu odredaba članka 11. i
12. ove Odluke, aktom o odobrenju može se uporaba grba ograničiti za određene svrhe, kao i ustanoviti rok za koji
vrijedi odobrenje, ukoliko takova ograničenja odgovaraju prirodi zahtjeva i Općinsko vijeće ih ocijeni potrebnim
radi zaštite interesa općine Sibinj.

Članak 14.
Ukoliko je namjena predmeta na kojima bi trebao biti apliciran grb općine Sibinj komercijalna, te tražitelj
odobrenja za uporabu grba općine Sibinj ima namjeru njima ostvarivati gospodarsku korist, Općinsko vijeće
općine Sibinj može aktom o davanju odobrenja utvrditi i obvezu plaćanja za takovu uporabu određene novčane
naknade.
Visinu i način plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka određuje Općinsko vijeće općine Sibinj, a ovisi o
okolnostima slučaja, te procjeni očekivanja gospodarske koristi koju bi tražitelj odobrenja mogao uporabom grba
ostvariti.
Naknada iz stavka 1. i 2. ovog članka uplaćuje se u korist Proračuna općine Sibinj, a sredstva prikupljena
s te osnove mogu se koristiti isključivo za namjenu zaštite, te predstavljanja i promicanja kulturne baštine, kao i
drugih prirodnih, povijesnih i kulturnih osobitosti općine Sibinj.
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Članak 15.
Sva odobrenja za uporabu grba općine Sibinj uz naznaku eventualno ustanovljenih ograničenja
evidentiraju se u očevidniku, koji se vodi u JUO općine Sibinj.

Članak 16.
Fizičke i pravne osobe kojima je odobreno rabiti grb općine Sibinj sukladno odredbama članka 11, 12, 13,
i 14. ove Odluke dužne su skrbiti da predmeti, znakovi, odnosno ukrasi koji sadrže grb, kad god je to s obzirom na
prirodu stvari moguće, trajno imaju doličan izgled.
Članak 17.
Izvornik grba općine Sibinj, na temelju kojeg se oblikuju grbovi za uporabu, čuva se u sjedištu općine
Sibinj.

Članak 18.
Zastava općine Sibinj ističe se:
1.
2.

3.
4.

prigodom održavanja sjednica Općinskog vijeća općine Sibinj,
pri svečanostima, kulturnim, znanstvenim i športskim manifestacijama, odnosno drugim skupovima koje
općina Sibinj organizira, na kojima sudjeluje ili je na njima predstavljena u skladu s pravilima i praksom
održavanja takvih skupova,
pri svečanostima, kulturnim, znanstvenim i športskim manifestacijama, odnosno drugim skupovima koji
su značajni za općinu Sibinj,
u drugim prigodama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 19.
Ako se zastava općine Sibinj ističe uz zastavu Republike Hrvatske tada zastava općine Sibinj dolazi s
desne strane gledano s ulice prema zastavama.
Ako se zastava općine Sibinj ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Brodsko-posavske županije
tada se zastava Županije nalazi s lijeve strane, a zastava općine Sibinj s desne strane od zastave Republike
Hrvatske gledano s ulice prema zastavama.

IV.

KAZNENE ODREDBE
Članak 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako
rabi grb i zastavu općine Sibinj suprotno odredbama članka 5. članka 6. članka 7. ili članka 8. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se
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fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost dok će se novčanom kaznom od 500,00 do
2.000,00 kn kazniti fizička osoba.
Novčanom kaznom od 700,00 do 2.000,00 kuna kaznit kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 21.
Počinitelju prekršaja označenog u članku 20. ove Odluke izreći će se zaštitna mjera oduzimanja predmeta
kojim je učinjen prekršaj.
Ovlaštena službena osoba tijela nadležnog za unutarnje poslove može prije nego što je pokrenut
prekršajni postupak zaplijeniti predmet, odnosno predmete iz stavka 1. ovog članka. Zaplijenjeni predmeti
moraju se odmah predati tijelu nadležnom za vođenje prekršajnog postupka.

Članak 22.
Nadzor nad provedbama ove Odluke provode, u okviru svoga djelokruga rada i nadležnosti, Upravni
odjel općine Sibinj, te ovlaštene osobe tijela nadležnog za unutarnje poslove.

V.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 23.
Likovni prikaz grba i zastave općine Sibinj sastavni je dio ove Odluke.

Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 023-01/14-01/84
Urbroj: 2178/08-01-14-8
U Sibinju, 20. prosinca 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Sibinj
Krunoslav Eraković, v.r.

Broj: 27

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3259

33.

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/13), te
u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 8/03, 7/04, 2/07, 17/07), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10. sjednici, održanoj 20. prosinca 2014.
godine donijelo je
ODLUKU
o izmještanju spomenika palim borcima u parku u Sibinju

Članak 1.
Spomenik palim borcima u parku u Sibinju izmješta se zbog ruševnog stanja u kojemu se nalazi.

Članak 2.
Spomenik iz članka 1. ove Odluke izmjestit će se na prostor mjesnog groblja u Sibinju.

Članak 3.
Izmještanje će se izvršiti prema naputcima i uvjetima Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, koje
će se zatražiti sukladno odredbama Prostornog plana uređenja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 8/03, 7/04, 2/07, 17/07), kako bi se sačuvao identitet i poruka zbog koje je spomenik i
izgrađen.
Članak 4.
Sredstva za ovu namjenu osigurat će se u Proračunu općine Sibinj

Članak 5.
Za provedbu ove Odluke u smislu pribavljanja potrebnih uvjeta i samog izmještanja zadužuje se
općinski načelnik.
Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 021-05-14-01/6
Urbroj: 2178/08-01-14-3
Sibinj, 20. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

34.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o socijalnoj skrbi i
članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće
općine Sibinj na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2014. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja , socijalne
skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Sibinj za 2014. godinu

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.
Zakonom i na temelju čl. 10a Zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje
predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom proračunu,
jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz sljedećih kriterija:
financiranje matičnih ustanova kulture u općini,
djelatnosti udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije,
promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na sljedećim
pretpostavkama.
1.
2.
-

Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja:
udruge u kulturi.
Elementi financiranja:
materijalni troškovi
programski troškovi

Broj: 27

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3261

Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz
Proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo).
Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s dugom
tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga u kulturi, kojih na
području općine Sibinj ima registrirano 3.
POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi
Ukupno planirana sredstva…………..70.000,00 kn
Izmjene i dopune…………………….70.000,00kn
Unutar Programa javnih potreba u kulturi jedna od aktivnosti općine Sibinj je i obilježavanje obljetnice Sibinjskih
žrtava, odnosno Dana općine Sibinj. Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti: Obilježavanje
obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 44.400,00 Kn.
Plan-izmjene i dopune proračuna- 44.100,00 kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 114.100,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine. Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, odnosno
koje su to aktivnosti i poslovi za koje je određeno da su od lokalnog značaja.
Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o
udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz izvora financiranja, općina je dužna pomagati rad športskih udruga,
vodeći računa o:
stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,
poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana, u cilju unapređenja športa na području općine,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava.
Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali
prema rangu natjecanja po ligama (nogometni i košarkaški klubovi):
POZICIJA PRORAČUNA. – Tekuće donacije sportskim društvima
-

Ukupno planirana sredstva……...................................................350.000,00 KN
Izmjene i dopune plana………………………………………….330.000,00 KN
Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: 330.000,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU
Predškolski odgoj
Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora sa Dječijim vrtićima Ivana
Brlić Mažuranić is Slavonskog Broda
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Ukupno planirana sredstva…………………………………………20.000,00 kn
Izmjene i dopune plana…………………………………………….17.000,00 kn
Srednje školstvo
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Ukupno planirana sredstva……………………………………….…40.000,00 kn
Izmjene i dopune plana……………………………………………..35.000,00 kn
Osnovno školstvo
Ukupno planirana sredstva…………………………………………10.000,00 kn
Izmjene i dopune plana……………………………………………..10.000,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi općina je obavezna u svom Proračunu, a za potrebe socijalne skrbi,
osigurati sredstva u visini 5 % svojih prihoda, prvenstveno za
podmirenje troškova stanovanja i prehrane. Za tu namjenu u Proračunu općine Sibinj su osigurana sredstava za
podmirenje troškova stanovanja, interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći, sredstva za pomoć
invalidima i hendikepiranim osobama, sredstva za jednokratnu pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te
sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola lošijeg socijalnog statusa.
O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, odlučuje načelnik općine, i o tome donosi odluku.
Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.) općina se obavezuje
platiti navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev.
Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih pomoći, vodi se briga o socijalnom statusu obitelji ili
pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.
Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja djeteta osiguravaju se u Općinskom proračunu u iznosu od
1.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu naknadu imaju rodilje s prebivalištem na području općine Sibinj, što
dokazuju važećom osobnom iskaznicom, rodnim listom djeteta i uvjerenjem o prebivalištu na području općine
Sibinj.
Sredstva za stipendije i školarine koja su osigurana Proračunom, odnosno Programom javnih potreba, realizirat će
se nakon donesenog programa i plana stipendiranja, te provedenog javnog natječaja.
Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na sljedećim pozicijama:

POZICIJA - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu
jednokratne novčane pomoći po zahtjevu……………….……….70.000,00 kn
Izmjene i dopune…..90.000,00 kn
POZICIJA-Stipendije i školarine…………………………………….50.000,00 kn
Izmjene i dopune………………0,00 kn
POZICIJA - Tekuće donacije invalidima i hendikepiranim osobama
pomoći osobama s posebnim potrebama...................................20.000,00 kn
Izmjene i dopune………….20.000,00 kn
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POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta………….......100.000,00 kn
Izmjene i dopune…………..75.000,00 kn
POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
podmirenje troškova stanovanja…………………………..…….35.000,00 Kn
podmirenje troškova stanovanja i prehrane
Izmjene i dopune………..…25.000,00 kn
POZICIJA-Kapitalne donacije građanima i kućanstvima…………………...10.000,00 Kn
Izmjene i dopune…………………….11.000,00 Kn
POZICIJA-Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama…………………..5.600,00 Kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi: 226.600,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA)
Podrazumjeva osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja općine
Sibinj.
Ukupno planirana sredstva -Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama- 25.000,00 Kn.
Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 25.000,00 Kn.
Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće donacije udrugama
građana, političkim strankama i ostalima osigurana su unutar pozicija:
Tekuće donacije političkim strankama……………………………….20.000,00 kn
Ostale tekuće donacije …………….………………………………...65.000,00 kn
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama…………………….25.000,00 kn
Ukupno za ostale javne potrebe………….110.000,00 kn
Navedene pozicije osiguravaju sredstva za one udruge koje nisu planirane unutar redovnih dotacija
udrugama s područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za općinu. O isplati tih sredstava odlučuje
načelnik općine, pojedinačno po zahtjevu.
Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja, osim u slučaju kada se posebnom odlukom (po
zahtjevu) sredstva koriste za kapitalne investicije o čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan
izvijestiti općinu.
Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.1.2014.g., i bit će
objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
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OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/14-01/24
Urbroj: 2178/08-01-14-4
U Sibinju, 20. prosinca 2014. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

35.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03.pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br.4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2014. godine
donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2015. godinu

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Sibinj za 2015. godinu
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja po
djelatnostima.

Članak 2.
I

Uređenje i izgradnja poljskih puteva, nerazvrstanih cesta i
sličnih objekata niskogradnje

a)
Gradnja nerazvrstanih cesta na području općine-staza Bartolovci
planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 Kn.Izvor financiranja -200.000,00-namjenski prihod
Izvor financiranja-800.000,00-kapitalne pomoći
Vrijeme i rok izgradnje: 2015.g.
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b)
Gradnja nerazvrstanih cesta-početak izgradnje novih cesta u ulicama općine Sibinj (projektna
dokumentacija i gradnja)-750.000,00 kn
Izvor financiranja-100.000,00 kn-namjenski prihodi općine
Izvor financiranja-650.000,00 kn-kapitalne pomoći
Vrijeme i rok izgradnje-2015. g.
c)
Dodatna ulaganja na cestama- planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn- održavanje razine
kvalitete postojećih cesta.-dodatna ulaganja(rekonstrukcije).
-Izvor financiranja-100.000,00-namjenski prihodi.
Vrijeme i rok izgradnje: 2015.g.
d)
Kanalizacija-planirana sredstva-250.000,00 kn-početak izrade dokumentacije za kanalizaciju.
Izvor financiranja-250.000,00 kn-opći prihodi i primici
Vrijeme i rok izgradnje-2015.g., nastavak 2016. I 2017.g.
UKUPNO: 2.100.000,00 Kn

Članak 3.
II Uređenje i izgradnja ) poslovnih građevina i ostalih građevina
a)
Početak izgradnje zgrade Dječjeg vrtića u Sibinju.-250.000,00 kn-projektna dokumentacija
Planirana sredstva 250.000,00-Izvor financiranja-opći prihodi i primici
Vrijeme i rok izgradnje: 2015.godine-nastavak 2016.g.
b)
Dodatna ulaganja u poslovne i ostale o bjekte- rekonstrukcije krovišta i slično. (društveni domovi
ostali sl. građevinski objekti u MO.)
Planirana sredstva-300.000,00 kn-Izvor financiranja namjenski prihodi
Vrijeme i rok izgradnje: 2015. godina.
c)

Ostali slični građ. objekti-početak izgradnje mrtvačnice u Grgurevićima.Izvor financiranja-50.000,00 kn-opći prihodi i primici
Vrijeme i rok izgradnje-2015. g., nastavak 2016. g.

UKUPNO: 600.000,00 Kn

Članak 4.
III Izgradnja i ulaganje u objekte javne rasvjete
a)
Dodatna ulaganja na postojećoj javnoj rasvjeti
Planirana u iznosu od 1.000.000,00 kn,- kapitalne pomoći.
Vrijeme i rok izgradnje-2015. g.
UKUPNO: 1.000.000,00 Kn
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Članak 5.
IV Oprema i nematerijalna imovina
a)
Kupnja opreme i strojeva za potrebe zaposlenika u „javnim radovima“(HZZ).-oprema i strojevi za
održavanje javnih površina.
Planirana sredstva 25.000,00kn-Opći prihodi i primici
Vrijeme i rok-2015.g.
b)

Kupnja opreme za potrebe općinske uprave:-računalna oprema, komunikacijska i ostala oprema

Planirana sredstva-130.000,00 knIzvor financiranja- 125.000,00- opći prihodi i primici.
Izvor financiranja-5.000,00-namjenski prihodi
Vrijeme i rok-2015.g.
c)

Ulaganja u računalne programe

Planirana sredstva-15.000,00 kn
Izvor financiranja-opći prihodi i primici.
Vrijeme i rok-2015.g.
d)

Kupnja opreme za opremanje dječjih igrališta

Planirana sredstva-60.000,00 kn
Izvor financiranja opći prihodi i primici.
Vrijeme i rok-2015.g.
e)

Komunalna oprema(kontejneri)

Planirana sredstva-50.000,00 kn
Izvor financiranja-kapitalne pomoći
Vrijeme i rok-2015.g.
f)

Komunalno vozilo

Planirana sredstva -300.000,00 kn
Izvor financiranja-180.000,00 kn-kapitalne pomoći
Izvor financirnaja-120.000,00-opći prihodi i primici
Vrijeme i rok-2015.g.
UKUPNO: 555.000,00 Kn
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Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenivat će se od 1. siječnja 2015 . godine i bit će
objavljen u“ Službenom vjesniku BPŽ“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 400-01/14-01/23
Urbroj: 2178/08-01-14-5
U Sibinju, 20. prosinca 2014.godine
PREDSJEDNIK
OPČINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

36.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodine novine” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba) ) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 4/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10.sjednici održanoj 20.prosinca 2014.
godine donosi:
IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području općine
Sibinj za komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.

Odvodnja atmosferskih voda,
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3268

Broj: 27

Članak 2.
U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Sibinj
obuhvaća:

I. Odvodnju atmosferskih voda
-

održavanje i ćišćenje kanala uz nerazvrstane ceste na području općine po potrebi
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od 125.000,00 kn,a osigurana su u
proračunu, unutar pozicije Komunalne usluge (dio poz.). Financirati će se iz namjenski prihoda općine Sibinj.

II. Održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih površina podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona,
trgova, parkova i javnih prometnih površina.
Sredstva za ove namjene osigurana su u Proračunu općine Sibinj unutar pozicije Komunalne usluge15.000,00 Kn (dio poz.16).
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn iz namjenskih prihoda
Proračuna općine.

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po
bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa.

-

Ova održavanja planirana su:
popravak i održavanje nerazvrstanih cesta:
Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje-

15.000,00 Kn

Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta- 455.000,00 Kn
Izvor financiranja-opći prihodi i primici-55.000,00 kn
Izvor financiranja-kapitalne pomoći-60.000,00 kn
Izvor financiranja-Namjenski prihodi -340.000,00
Ukupno:

470.000,00 Kn
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IV. Održavanje javne rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.
Usl. tek. i investicijskog održavanje (popravci postojeće javne rasvjete) 120.000,00 kn
Izvor financiranja :namjenski prihodi
Trošak električne energije za javnu rasvjetu -550.000,00 kn
Izvor financiranja: opći prihodi i primici.
_________________________________________________________
Ukupno:
670.000,00 kn

Članak 3.
Planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 450.000,00 kn raspoređuju se i troše u skladu s
dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade, sredstva koje će biti potrebna za namirenje troškova
financiranja održavanja objekata komunalne infrastrukture financirat će se iz općih prihoda i primitaka
Proračuna.

Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”. Primjenjivat će se za proračunsku 2014. godinu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 400-01/14-01/24
Urbroj: 2178/08-01-14-3
U Sibinju, 20. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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37.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br.4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10.sjednici održanoj 20.prosinca 2014. godine
donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na području općine
Sibinj za komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

Odvodnja atmosferskih voda,
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javna rasvjeta
Sanacija komunalnog otpada

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.
U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Sibinj
obuhvaća:
I. Odvodnju atmosferskih voda
održavanje i ćišćenje kanala uz nerazvrstane ceste na području općine po potrebi
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn,a osigurana su u Proračunu,
unutar pozicije Komunalne usluge (dio poz.). Financirat će se iz općih prihoda i primitaka općine Sibinj.
.
II. Održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih površina podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona,
trgova, parkova i javnih prometnih površina.
Sredstva za ove namjene osigurana su u Proračunu općine Sibinj unutar Programa poticanja
zapošljavanja preko HZZ
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Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 102.850 kn Izvor financiranja-50%
HZZ-prihodi po posebnim ugovorima 50% - opći prihodi i primici
Dio sredstava osiguran je kroz poziciju Komunalne usluge -30.000,00 kn
Izvor financiranja-opći prihodi i primici.

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po
bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa.

-

Ova održavanja planirana su:
popravak i održavanje nerazvrstanih cesta:
Dio pozicije Komunalne uslugeMaterijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanjeUsluge tekućeg i investicijskog održavanje cestaUkupno:
450.000,00 Kn

35.000,00 Kn
15.000,00 Kn
400.000,00 Kn

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn, a financirat
će se iz namjenskih prihoda Proračuna općine.(Komunalna naknada)

IV. Održavanje javne rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.
Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje (izmjena rasvjetnih tijela za područje općine)- 10.000,00
–Izvor financiranja opći prihodi i primici
Usl.tek. i investicijskog održavanje (popravci postojeće javne rasvjete)
150.000,00 kn-Izvor financiranja opći prihodi primici.
Trošak električne energije za javnu rasvjetu -550.000,00 kn
Izvor financiranja –tekuće pomoći
_________________________________________________________
Ukupno:
710.000,00 kn

Članak 3.
Planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 450.000,00 kn raspoređuju se i troše u skladu s
dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade, sredstva koje će biti potrebna za namirenje troškova
financiranja održavanja ostalih objekata komunalne infrastrukture financirat će se iz općih prihoda i primitaka
Proračuna.
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Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”. Primjenjivat će se za proračunsku 2015. godinu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 400-01/14-01/23
Urbroj: 2178/08-01-14-4
U Sibinju, 20. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

38.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03.pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20.prosinca 2014. godine
donosi
IZMJENE I DOPUNA
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2014. godinu

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Sibinj za 2014. godinu
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog
članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja po
djelatnostima.
Članak 2.
I

a)
-

Uređenje i izgradnja poljskih puteva, nerazvrstanih cesta i
sličnih objekata niskogradnje
Dodatna ulaganja u ceste na području općine-rekonstrukcija ulice Matije Gupca u Sibinju
planirana sredstva u ukupnom iznosu od 405.000,00 Kn- održavanje razine kvalitete postojećih
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cesta.-dodatna ulaganja (rekonstrukcije).
Izvor financiranja-100.000,00-namjenski prihodi
Izvor financiranja-300.000,00-kapitalne pomoći (Brodsko posavska županija)
Vrijeme i rok izgradnje-kolovoz 2014.g.
b)
Ceste-projektna dokumentacija za 4 ulice u MO Slobodnica
Planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn
Izvor financiranja-opći prihodi i primici
Vrijeme i rok izgradnje-rujan 2015.g.
UKUPNO: 425.000,00 Kn

Članak 3.
II Uređenje i izgradnja ) poslovnih građevina i ostalih građevina

a)
Dodatna ulaganja u poslovne i ostale objekte- ugradnja nove stolarije i slično, (društveni domovi
ostali sl. građ, objekti u MO.)
Planirana sredstva-250.000,00 kn
Izvor financiranja-200.000,00 kn-namjenski prihodi
Izvor financiranja-50.000,00 kn-Kapitalne pomoći
Vrijeme i rok izgradnje: prosinac 2014.g., nastavak u 2015.godina.
UKUPNO: 250.000,00 Kn

Članak 4.
III Izgradnja i ulaganje u objekte javne rasvjete

a)
Dodatna ulaganja na javno j rasvjeti
planirana u iznosu od 20.000,00 kn,
-Izvor financiranja namjenski prihodi.
Vrijeme i rok izgradnje-prosinac 2014.g.
UKUPNO: .20.000,00 Kn
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Članak 5.
IV Oprema i nematerijalna imovina
a)
Kupnja opreme za potrebe općinske uprave:-računalna oprema, komunikacijska i ostala oprema, te
oprema za MO.

-

Planirana sredstva-146.000,00 kn
Izvor financiranja opći prihodi i primici.

b)

Ulaganja u računalne programe-Program Grobni očevidnik

-

Planirana sredstva-17.000,00 kn
Izvor financiranja-opći prihodi i primici.

c)
Kupnja komunalne opreme(kontejneri)
Planirana sredstva 67.260,00 Kn
-

izvor financiranja: opći prihodi i primici-26.904,00 kn
Fond za zaštitu okoliša-40.356,00 kn

d)

Otkup službenog automobila(dosadašnji operativni leasing)

Planirana sredstva 58.315,00 kn.
Izvor financiranja opći prihodi i primici.
UKUPNO: 288.575,00 Kn

Članak 6.
Ove Izmjene Programa stupaju na snagu danom donošenja, a primjenivat će se od 1. siječnja 2014
.godine, i bit će objavljene u “Službenom vjesniku BPŽ“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 400-01/14-01/24
Urbroj: 2178/08-01-14-2
U Sibinju, 20. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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39.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta općine
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10.
sjednici održanoj 20. prosinca 2014. godine donosi
ODLUKU
o izradi Programa ukupnog razvoja općine Sibinj od 2015. do 2020. godine

I.
Donosi se Odluka o izradi PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA ( PUR) općine Sibinj za razdoblje od
2015. do 2020. godine.

II.
Programom ukupnog razvoja općine Sibinj do 2020. godine ( dalje u tekstu: PUR ) utvrdit će se razvojni
ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju općine Sibinj.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti PUR-a su prije svega:
utvrđivanje lokalnih potreba, te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima i Europskom
strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih
programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,
stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i
optimalnog korištenja razvojnog potencijala,
stvaranju podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,
stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj,
regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz
Hrvatske i inozemstva,
stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima,
te zaštitu okoliša.

III.
Ovlašćuje se načelnik općine Sibinj za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih i/ili radnih tijela
zaduženih za pripremu i za izradu dokumenata u skladu s ovom Odlukom.

IV.
Ovlašćuje se načelnik općine Sibinj da utvrdi prijedlog PUR-a za javnu raspravu, a po njenom dovršetku i
konačni prijedlog PUR-a koji će uputiti Općinskom vijeću na donošenje.
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V.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se načelnik općine Sibinj.

VI.
Sredstva za izradu PUR-a općine Sibinj osigurat će se u Proračunu općine Sibinj za 2015. godinu.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 023-01/14-01/128
Urbroj: 2178/08-01-14-1
Sibinj, 20. prosinca 2014.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

40.

Na temelju članka 105. i 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i članka 45.
Statuta općine Sibinj(Službeni vjesnik BPŽ br.04/13), načelnik općine Sibinj dana 12.12. 2014.godine donosi:
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja općine Sibinj ("Sl.vj.BPŽ" br. 08/03,
07/04, 02/07 i 17/07) (usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13)

Članak 1.
Na temelju Prijedloga plana i članka 107. stavak (4) Zakona o prostornom uređenju (NN br.
153/13),utvrđuje se Konačni prijedlogProstornog plana uređenja općine Sibinj ("Sl.vj.BPŽ" br. 08/03,
07/04, 02/07 i 17/07) (usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13) koji je izradio Zavod za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.
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Članak 2.
Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja općine Sibinj ("Sl. vj. BPŽ" br. 08/03, 07/04, 02/07 i 17/07)
(usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13) iz članka 1. ovog zaključka sastoji se od
tekstualnog dijela i kartografskih prikaza.

Članak 3.
Temeljem članka 109. stavka 4.Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), upućuje se Konačni
prijedlog Prostornog plana uređenja općine Sibinj ("Sl. vj. BPŽ" br. 08/03, 07/04, 02/07 i 17/07) (usklađenje sa
Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13) i nacrt Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenja općine
Sibinj sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13), Općinskom vijeću na donošenje.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku BPŽ“.
KLASA: 350-01/14-01/28
URBROJ: 2178/08-03-14-17
Sibinj, 12.prosinca 2014. god.
NAČELNIK:
Josip Pavić, oec., v.r.

41.

Na temelju članka 201. stavka (1) i članka 94. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (Narodne
novine, broj 153/13), i članka 30. Statuta općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije", broj
04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10. sjednici održanoj 20. prosinca 2014. godine, donosi:
ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja općine Sibinj sa Zakonom o prostornom uređenju
(NN br. 153/13)

Članak 1.
Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja općine Sibinj ("Službeni vjesnik BPŽ" br. 08/03, 07/04,
02/07 i 17/07) sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13).
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Članak 2.
Usklađenje Prostornog plana uređenja općine Sibinj iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Plan),
sadrži :
0)

OPĆI DIO

A)

TEKSTUALNI DIO

1.

Odluka o usklađenja PPUO sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13)

B)

GRAFIČKI DIO
3.E.

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA…………...MJ 1: 25 000
PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE
- PROČIŠĆENO

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ……………………….……MJ 1: 5 000
4.A.
4.B.
4.C.
4.D.
4.E.
4.F.
4.G.
4.H.
4.I.

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BARTOLOVCI
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BRČINO I RAVAN
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ČELIKOVIĆI I
GRGUREVIĆI
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJI ANDRIJEVCI
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GRIŽIĆI
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GROMAČNIK
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA JAKAČINA MALA
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SIBINJ I ZAVRŠJE
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SLOBODNICA

C)

OBVEZNI PRILOZI

1.

Obrazloženje usklađenja

2.

Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja

3.

Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi

4.

Evidencija postupka izrade i donošenja usklađenja

Članak 3.
Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000
Slavonski Brod.
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Članak 4.
Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se kartografski prikazi Prostornog plana uređenja općine Sibinj
("Službeni vjesnik BPŽ" br. 08/03, 07/04, 02/07 i 17/07), navedeni u čl. 2 ove Odluke.
U odredbama za provođenje, postojeći tekst članaka mijenja se novima koji glase:
„Članak 168.
U cilju otvaranja i promoviranja te zaštite njegovih temeljnih značajki za prostor, Planom predviđenog,
zaštićenog krajolika jezera „Petnja“s kontaktnim područjem potrebno je izraditi Urbanistički plan uređenja.
Članak 202.
Na temelju Zakona o prostornom uređenju i planskih usmjerenja utvrđuje se obveza izrade prostornih
planova:
a)

Urbanistički plan uređenja (UPU) Jezero „Petnja“ sa širim područjem:
Ovaj Plan će se izraditi za predviđen zaštićeni krajolik "Jezero Petnja" zajedno s posebnim rezervatom
šumske vegetacije "Mlada Vodica" i posebnim botaničkim rezervatima "Livade kod Sv. Petke" i "Livade uz
akumulacijsko jezero Petnja" i posebnim geološkim rezervatom "Spilja Pljuskara uz jezero“Petnja". Sva
navedena područja je potrebno obuhvatiti jedinstvenim planom uz koordiniranu suradnju općina Sibinj i
Podcrkavlje na čijim područjima se nalaze ovi lokaliteti.
b)

Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva,

c)

Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva I faza,

d)

Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva II faza.“
U odredbama za provođenje briše se tekst članka 203.

U odredbama za provođenje u tekstu članka 204. naziv „ PPPPO“ i „DPU“ zamjenjuje se sa: „UPU“, a
ostali tekst zadržava se u cijelosti.
U odredbama za provođenje briše se tekst članka 206.
U odredbama za provođenje u tekstu članka 207. briše se: „za koje je utvrđena obveza izrade UPU, do
donošenja plana“ a ostali tekst članka se zadržava.
Ostali članci odredbi za provođenje se zadržavaju.
Zadržava se tekstualni dio i slijedeći kartografski prikazi Prostornog plana uređenja općine Sibinj
(Službeni vjesnik BPŽ br. 08/03, 07/04, 02/07 i 17/07):
1.

KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

M 1:25.000

2.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI PROMET

M 1:25.000
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2.A.
2.B.
2.C.
2.D.

Promet
Pošta i telekomunikacije
Energetika
Vodnogospodarski sustav

M 1:25.000
M 1:25.000
M 1:25.000
M 1:25.000

3.
3.A.
3.B.
3.C.
3.D.

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
Područja posebnih uvjeta korištenja
Područja posebnih ograničenja u korištenju
Područja posebnih ograničenja u korištenju
Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

M 1:25.000
M 1:25.000
M 1:25.000
M 1:25.000

Za neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a nisu na
kartografskim prikazima mjerila 1: 5000 označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status uređenog)
isključivo objedinjenjem s neposrednom susjednom česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na
prometnu površinu.
Članak 5.
Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja općine Sibinj sa Zakonom o prostornom uređenju (NN
br.153/13) objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Članak 6.
Usklađenje Prostornog plana uređenja općine Sibinj je izrađeno u (6) šest primjeraka potpisanih od strane
izrađivača Plana i predsjednika Vijeća općine koji se imaju smatrati izvornikom, od čega se (1) jedan nalazi u
pismohrani izrađivača Plana, a ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za provođenje Plana.
Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:
Brodsko-posavske županije,Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Trg pobjede 26a, 35000
Slavonski Brod;
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod kao i
na web stranici Zavoda;
web stranici sustava ISPU-Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana po objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije„
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 350-01/14-01/28
Urbroj: 2178/08-01-14-18
Sibinj, 20. prosinca 2014. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković, v.r.
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42.
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 136/12), Općinsko
vijeće općine Sibinj je na svojoj 10. sjednici, održanoj 20. prosinca 2014.godine, donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Sibinj za 2014. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
.
PRORACUN 2014
(prve izmjene)

POVEČANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN 2014

6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE

8.913.710,67

-2.346.891,99

6.566.818,68

120.000,00

-60.000,00

60.000,00

3 RASHODI

5.568.420,00

-1.020.800,00

4.547.620,00

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/ VIŠAK

2.365.000,00

-1.381.425,00

983.575,00

A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA

1.100.290,67

-4.666,99

1.095.623,68

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

-

-

-

5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA

-

-

-

-

-

-

-1.100.290,67

4.666,99

-1.095.623,68

--

--

--

NETO
ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- manjak prihoda
VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+
RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH.
GODINE
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Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranog manjka
prihoda Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2014. godinu.
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Članak 4.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2014.
godine i bit će objavljene u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 400-01/14-01/24
Urbroj:2178/08-01-14-1
Sibinj, 20. prosinca 2014. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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43.

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o
proračunu(«N. N. br. 87/08), Općinsko vijeće
općine Sibinj je na svojoj 10. sjednici, održanoj 20.
prosinca 2014. godine donijelo je

Broj: 27

Prilikom realizacije ovih rashoda isti se
evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda
kojima prema vrsti pripadaju
O korištenju sredstava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

ODLUKU

Članak 4.

o izvršavanju Proračuna općine Sibinj
za 2015. godinu

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna
u cijelosti je načelnik općine.

Članak 1.

Članak 5.

Proračun općine Sibinj (u daljnjem tekstu:
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji
prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i drugim
propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju
općini.

Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
načelnik općine. U slučaju potrebe općinski
načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdatka
pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

Članak 2.
Članak 6.
Proračunska sredstva se koriste za namjene
i u visinama koje su određene Proračunom u
posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama
rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne
dvanaestine mjesečno, odnosno prema pristiglim
obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima,
odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.
Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja.

Članak 3.
Proračunom su utvrđena sredstva
proračunske pričuve u iznosu do 20.000,00 Kn., a
koriste se za nepredviđene namjene za koje u
proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za
njih nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim
pozicijama.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednsot ne prelazi 0,5% prihoda
Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedanm milijun)
kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost kod
stjecanja ili otuđenja nekretnina veća od
1.000.000,00 Kn, tada odluku o istom donosi
predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.

Članak 7.
Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje
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prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci
Proračuna, Proračun se mora uravnotežiti po
postupku za donošenje Proračuna.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015.
g., i bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 400-01/14-01/23
Ur.broj:2178/08-01-14-3
U Sibinju, 20. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković,v.r.

Strana: 3295

44.

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2.
Zakona o proračunu («Narodne novine», broj
87/08), Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj
20.sjednici, održanoj 20. prosinca 2014.godine,
donijelo
PRORAČUN
općine Sibinj za 2015. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
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A. RACUN PRIHODA
I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE

12.442.983,34
11 0.000,00

3 RASHODI

7.972.983,34

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE

4.280.000,00

RAZLIKA – MANJAK/ VIŠAK
300.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
--5 IZD ACI . ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA

---

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
--C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- manjak prihoda
VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

- 300.000,00

--

Članak 2.

Članak 3.

Opći dio Proračuna sastoji se od plana
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranog
manjka prihoda Proračuna.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana
rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i
razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i
glava za proračunsku 2015. godinu.
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OBRAZLOŽENJE
Prijedloga Proračuna općine Sibinj za
2015.godinu i projekcije za 2016.g. i 2017.g

UVOD
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu
(NN 87/08 i 136/12), predstavničko tijelo jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave
obavezno je na prijedlog izvršnog tijela, do kraja
prosinca tekuće godine donijeti Proračun za iduću
proračunsku godinu i projekcije za dvije slijedeće
godine.
Način izrade i donošenja Proračuna
propisan je Zakonom o proračunu i podzakonskim
aktima Proračun općine donosi Općinsko vijeće za
jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za
slijedeće dvije godine i to na razini podskupine.
trećoj razini, računskog plana, odnosno na drugoj
razini kada su u pitanju projekcije. Usvajanje
Proračuna ne višoj razini daje nam određenu
fleksibilnost kod njegovog izvršavanja.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog
dijela, te plana razvojnih programa.
Posebni dio Proračuna sastoji se od prihoda,
te rashoda i izdataka koji su raspoređeni po
programima, odnosno po aktivnostima unutar
Jedinstvenog upravnog odjela.
U Planu razvojnih programa iskazani su
rashodi Proračuna po pojedinim aktivnostima sa
obrazloženim ciljevima i pokazateljima uspješnosti
pojedine aktivnosti, te po izvorima financiranja.
Proračun općine Sibinj za 2015. g. je
uravnotežen, odnosno predvidivi manjak prihoda
koji se prenosi u 2015. g. bit je pokriven iz općih
prihoda i primitaka Proračuna.

Strana: 3305

PRIHODI I PRIMICI
Ukupno planirani Prihodi i primici za 2015.
g. predlažu se u u iznosu od 12.252.983,34 kn. Od
čega u Prihodi poslovanja planirani u ukupnom
iznosu od 12.442.983,34 kn, a Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine 110.000,00 kn. U ukupan
iznos prihoda uključen je i predvidivi manjak
prihoda kao eventualni rezultat poslovanja u iznosu
od -300.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI
Rashodi i izdaci Proračuna općine Sibinj
planirani su u istom iznosu u odnosu na Prihode i
primitke sa 12.252.983,34 kn. Na Rashode
poslovanja raspoređeno je 7.972.983,34 kn, a
Rashode za nabavu nefinancijske imovine
4.280.000,00 kn.
U posebnom dijelu Proračuna rashodi su
raspoređeni pro programima i aktivnostima.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE
SIBINJ ZA 2015, S PROJEKCIJAMA ZA 2016G- I 2017.G.
Plan razvojnih programa općine Sibinj
sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine, a koje su
povezane sa programskom i organizacijskom
klasifikacijom Proračuna. Plan razvojnih programa
također se donosi za trogodišnje razdoblje. (Zakon o
proračunu, čl. 34, NN 136/12).
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Članak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015.
godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije».

Općina Sibinj je do 2001. imala dječji vrtić
koji je prestao s radom jer je zgrada u kojoj se
odvijao rad vrtića postala neadekvatna za potrebe
vrtića

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Članak 3.

Klasa: 400-01/14-01/23
Ur.broj: 2178/08-01-14-2
Sibinj, 20. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

Radi zadovoljavanja potreba žitelja općine
Sibinj za predškolskim obrazovanjem i odgojem
djece predškolske dobi, planira se izgradnja zgrade
dječjeg vrtića na istoj katastarskoj čestici na kojoj je
bio izgrađen dosadašnji dječji vrtić.
Članak 4.
Ovaj Plan će se dostaviti Brodskoposavskoj županiji, a u svrhu usklađivanja Plana
mreža dječjih vrtića na njenom području.

45.
Članak 5.
Na temelju članka 14. st.1. Zakona o
predškolskom odgoju u naobrazbi („Narodne
novine“ br. 10/97 i 107/7) i članka 30. Statuta općine
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj
na svojoj 10. sjednici, održanoj 20. prosinca 2014.
godine donijelo je
PLAN

Ovaj Plan će se objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 023-05/14-02/1
Urbroj: 2178/08-01-14-15
Sibinj, 20. prosinca 2014. godine

mreže dječjih vrtića na području općine Sibinj
Članak 1.
Na području općine Sibinj djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja provode „Dječji
vrtići Ivana Brlić-Mažuranić“ Slavonski Brod, u
dvije grupe u Sibinju u prostoru Osnovne škole, te
jednoj grupi u Slobodnici u prostoru Područne škole.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

53.

komunalnog otpada na području općine Vrpolje
koncesionaru „Runolist“ d.o.o. Vrpolje, J.J.
Strossmayera 34 kako slijedi:

Na temelju članka 21. i 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („N.N.“ br. 26/03.,
82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09.,49/11., 144/12., 94/13, 153/13. i 147/14.) i
članka 46. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09.,5/13. i 14/14.) općinska načelnica općine
Vrpolje 15. prosinca 2014. godine donijela je

za pražnjenje posuda za domaćinstva za
fizičke osobe i za pravne osobe i obrtnike povećava
se cijena za 7,00 kuna mjesečno za PVC posudu od
120 litara – kantu, što znači da se cijena od 43,00
kune uvećava za 16,28 % odnosno povećava za
7,00 kuna mjesečno i u konačnici nova cijena iznosi
50,00 kuna mjesečno s PDV-om.

ODLUKA
Članak 2.
o prethodnoj suglasnosti za povećanje cijena
za komunalnu djelatnost sakupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada na
području općine Vrpolje

Članak 1.
Općinska načelnica općine Vrpolje daje
suglasnost za povećanje cijena za komunalnu
djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja

Koncesionar „Runolist“ d.o.o. Vrpolje
tražio je povećanje cijene za komunalnu djelatnost
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada iz razloga
dodatnih izdataka kao što je povećanje ili
poskupljenje odlaganja komunalnog otpada za
50% po m3.
Iz navedenih razloga općinska načelnica
suglasna je da se poveća cijena sakupljanja, odvoza
i odlaganja komunalnog otpada.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 3.

ODLUKU

Nova cijena komunalne djelatnosti
sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog
otpada za PVC posude od 120 litara u iznosu od
50,00 kuna mjesečno primjenjivat će se od 1.
siječnja 2015. godine.

o sufinanciranju rada LAG-a „SLAVONSKA
RAVNICA“ Vrpolje za 2015. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava
sufinanciranje rada LAG-a „SLAVONSKA
RAVNICA“ Vrpolje za 2015. godinu u iznosu
10.000,00 kuna.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015.
godine, te će se objaviti u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 363-01/14-01/56
Urbroj: 2178/11-01/14-1
Vrpolje, 15. prosinca 2014. godine
OpćinaVrpolje
Općinska načelnica:
Ankica Zmaić, v.r.

54.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13. –
pročišćeni tekst), članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 9/09., 5/13. i 14/14.) i članka – Programa javnih
potreba u području društvenih djelatnosti za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za
2015. godinu, Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 15. sjednici održanoj 22. prosinca 2014.
godine donijelo je

Članak 2.
Općina Vrpolje je članica LAG-a
„Slavonska ravnica“ i u skladu s odredbama Statuta
LAG-a svaka članica ima obvezu sufinancirati rad
udruge LAG-a „Slavonska ravnica“ iz vlastitog
Općinskog proračuna u obliku članarine.
Članak 3.
Iznos od 10.000,00 kuna za 2015. godinu
uplatit će se na žiro račun LAG-a „SLAVONSKA
R AV N I C A “ V r p o l j e , I B A N : H R
3323400091110611999, OIB 27870037694 iz
Proračuna općine Vrpolje s pozicije 38 – Ostale
tekuće donacije – LAG- Lokalna razvojna
agencija.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/12
Urbroj: 2178/11-01/14-5
Vrpolje, 22. prosinca 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r
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zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja
u različitom trajanju.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01., 129/05, 109/07, 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst),
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.
,5/13. i 14/14.), članka 22. Odluke o socijalnoj
skrbi općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 21/14.),i članka 6. Plana
mreže dječjih vrtića na području općine Vrpolje i
Programa socijalne skrbi na području općine
Vrpolje za 2015. godinu, Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj 22. prosinca
2014. godine donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju redovnog programa Dječjeg
vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje
za 2015. godinu

Članak 4.
Popis djece – korisnika Područnog vrtića
Vrpolje obveza je Dječjeg vrtića „Zvrk“ da isti
redovito dostavlja u općinu Vrpolje.

Članak 5.
Mjesečni iznosi sufinanciranja dijela
ekonomske cijene za polaznike s područja općine
Vrpolje u iznosu od 15.000,00 kuna uplaćivat će se
iz Općinskog proračuna na žiro račun Dječjeg
vrtića „Zvrk“ Đakovo broj:
HR2925000091102155442,
OIB 34887021142
s pozicije 32 – Pomoć obiteljima i kućanstvima.

Članak 6.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava
sufinanciranje redovitog programa rada Dječjeg
vrtića „Zvrk“ Đakovo Područni vrtić Vrpolje iz
Proračuna općine Vrpolje za 2015. godinu u iznosu
180.000,00 kuna ili 15.000,00 kuna mjesečno od 1.
1. do 31. 12. 2015. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/12
Urbroj: 2178/11-01/14-4
Vrpolje, 22. prosinac 2014.g.

Članak 2.
Sufinanciranje dijela ekonomske cijene
redovitog programa rada u Područnom vrtiću
Vrpolje isključivo se odnosi na predškolsku djecu –
korisnike vrtića sa područja općine Vrpolje.

Članak 3.
Redoviti program predstavlja razvojni
program odgoja i naobrazbe djece u dobi od godinu
dana do polaska u školu, a namijenjen je djeci za

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3314
56.

II

Broj: 27

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.

Na temelju članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
26/03. – pročišćeni tekst, 82/04 , 110/04,178/04,
38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.), te članka
31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 9/09., 5/13. i
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 15.
sjednici održanoj 22. 12. 2014. godine, donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Vrpolje
za 2015. godinu

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te
nabavka opreme na području općine Vrpolje za
2015. godinu, a odnosi se na:
-

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja i krematorije
javnu rasvjetu
opskrbu pitkom vodom
odvodnju i pročišćavanje voda
toplovode

Ovim Programom određuje se opis poslova
s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja,
te za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom
izvora financiranja.

a)
Izgradnja nogostupa – pješačkih staza u
Vrpolju
Ukupno: 600.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
600.000,00 kuna osigurat će se i to :
400.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije, 100.000,00
kuna iz Županijskog proračuna i 100.000,00 kn iz
Općinskog proračuna (komunalni doprinos,
naknada za legalizaciju i zakup i prodaja
državnog poljoprivrednog zemljišta)
b)
Izgradnja i uređenje parka i dječjeg
igrališta u Čajkovcima
Ukupno: 220.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
220.000,00 kuna osigurat će se i to: 70.000,00
kuna iz Županijskog proračuna i 150.000,00 kuna
iz Općinskog proračuna (komunalni doprinos,
komunalna naknada i ostali prihodi)

III
GRAĐENJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 3.
a)
Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju ceste u naselju Stari Perkovci –
Hercegovačka ulica
Ukupno: 40.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 40.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(komunalni doprinos i zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta)

IV

GRAĐENJE GROBLJA
Članak 4.

a)
Uređenje parkirališta i pješačke staze na
groblju u Starim Perkovcima
Ukupno: 70.000,00 kn
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Potrebna financijska sredstva u iznosu 70.000,00
kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog
proračuna (komunalni doprinos, komunalna
naknada, koncesijska naknada, grobno mjesto i
grobna naknada).

V

JAVNA RASVJETA
Članak 5.

a)
Izgradnju javne rasvjete na
kandelaberima u naselju Stari Perkovci .
Ukupno: 150.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
150.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta i komunalni doprinos)
b) Nastavak izgradnje javne rasvjete na
kandelaberima u naselju Vrpolje
Ukupno: 70.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu
70.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta)
c) Izgradnja javne rasvjete na
kandelaberima u naselju Čajkovci.
Ukupno: 1.350.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
1.350.000,00 kuna osigurat će se i to: 700.000,00
kuna iz Fonda, 100.000,00 kuna iz Županijskog
proračuna i 550.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta, komunalni doprinos i
komunalna naknada i naknada za prenamjenu
zemljišta).

VI
OPSKRBA PITKOM VODOM –
GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA
Članak 6.
a)
Izgradnja regionalnog vodovoda –
Cjevovod kroz Vrpolje
Ukupno: 200.000,00 kuna
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Potrebna financijska sredstva u iznosu
200.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta)

VII
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA I
GRAĐENJE VODOOPSKRBE
Članak 7.
a)
Izgradnja prečistaća i kanalizacije na
području cijele općine Vrpolje
Ukupno: 200.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
200.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta)

VIII TOPLOVODI – GRAĐENJE
TOPLIFIKACIJE
Članak 8.
a)
Izgradnja toplovoda – toplifikacije
Vrpolja
Ukupno: 50.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta)

Članak 9.
Sredstva iz točke 2,3,4,5,6,7 i 8 ovog
Programa raspoređuju se i troše za pojedine
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
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Članak 10.

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.1.2015.
godine i bit će objavljen u « Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/14-01/12
Urbroj : 2178/11-01/14-6
Vrpolje, 22. 12. 2014.g.

Broj: 27

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja i
javne rasvjete.

Članak 2.
Programom iz članka 1. ovog Programa
utvrđuje se:
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

57.

opseg i opis poslova održavanja s
procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.

Članak 3.

Na temelju članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03,
82/04, 110/04, 178/04 i 38/09, 79/09., 153/09.,
49/11. i 144/12) i članak 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br. 9/09.,5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj 22. 12.
2014. godine donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Vrpolje za 2015. godinu

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2015. godini na
području općine Vrpolje za komunalne djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, a to su:

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku
godinu u skladu s predvidivim sredstvima i
izvorima financiranja donosi Program održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno
članku 1. ovog Programa.
Članak 4.
U 2015. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Vrpolje obuhvaća:
1.
Odvodnja atmosferskih voda
pročišćavanje i kopanje kanala i
postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske
puteve na području cijele općine po potrebi i
uređenje voda
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 25.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i naknade od
prodaje, zakupa i korištenja državnog
poljoprivrednog zemljišta
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2.
Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina
čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na
trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred
zgrade općine i parkovima u općini Vrpolje.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 30.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i komunalnog doprinosa.
3.

Održavanje javnih površina

nabavka i popravak klupa za parkove
nabavka žardinjera za cvijeće u
parkovima
nabavka kanti za otpatke
nabavka i postavljanje prometnih i
turističkih znakova i ostale signalizacije
uređenje javnih površina – uklanjanje
drveća, grmlja, nasipanje zemljom
sanacija pješačkih staza
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 45.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade Proračuna općine .
4.

6. Javna rasvjeta
troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki,
ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične
rasvjete na području općine Vrpolje – 25.000,00
kuna
troškovi električne energije za javnu
rasvjetu – 240.000,00 kuna.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
265.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne
naknade, komunalnog doprinosa i zakupa i prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta.

Članak 5.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od
510.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema
dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade,
komunalnog doprinosa, grobne naknade, grobnog
mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta i koncesijske
naknade.

Održavanje nerazvrstanih cesta

nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom na području općine Vrpolje, te
nasipanje poljskih puteva
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
100.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava ,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
prihoda od prodaje, zakupa i korištenja državnog
poljoprivrednog zemljišta.
5.
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Održavanje groblja

održavanje i uređenje mjesnih groblja i
odvoz smeća sa groblja
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 45.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, grobne naknade, grobnog
mjesta i koncesijske naknade.

Članak 6.
Ovaj Program primjenjuje se sa 1. siječnja
2015. godine i objavit će se u « Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije «.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/12
Urbroj: 2178/11-01/14-7
Vrpolje, 22. 12. 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Broj: 27

58.

prva na pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je
15.000,00 kuna.

Na temelju članka 117. stavka 1. i 5.
Zakona o socijalnoj skrbi («N.N.» br. 157/13.),
članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br.
21/14.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 9/09. ,5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj 22. 12.
2014. godine donijelo je

2. Jednokratna novčana pomoć
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati
najviše dva puta godišnje zbog teških okolnosti
(bolesti ili druge nevolje - invalidnosti), a visina će
se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva.
Načelnica općine odlučuje o realizaciji
pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 1.000,00 kuna, a
osigurano je 4.000,00 kuna.

PROGRAM
3. Jednokratna novčana pomoć studentima
socijalne skrbi na području općine Vrpolje za
2015. godinu

Članak 1.
Ovim Programom se određuje način
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi,
korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje
prava, te druga pitanja značajna za obavljanje
djelatnosti socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 117. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine su obvezne u svom
Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati
sredstva kojima se osiguravaju pomoć za
podmirenje troškova stanovanja, kao i za
ostvarivanje prava utvrđenim propisima u većem
opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.

Članak 2.
Program socijalne skrbi na ime čega je u
Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu
osigurano 325.000,00 kuna utvrđuju se sljedeći
oblici pomoći.
1. Pomoć za troškove stanovanja
Podmirenje troškova stanovanja korisnika
socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj
skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi općine Vrpolje.
Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje

U Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu
osigurana su sredstva za pomoć studentima
(studentska pomoć) u iznosu od 50.000,00 kuna.
Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinog
zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog redovnog
studenta je 1.000,00 kuna, za akademsku godinu
sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o
jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s
područja općine Vrpolje.
4. Jednokratna novčana pomoć za nvorođenu
djecu
U Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu
osigurana su sredstva za pomoć obiteljima za
novorođeno dijete s prebivalištem na području
općine Vrpolje u iznosu 25.000,00 kuna, odnosno
za svako novorođeno dijete po 1.000,00 kuna
sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o
jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu
djecu s područja općine Vrpolje.
5. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu
U Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu
osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu
koja pohađaju redoviti program male škole i
učenici prvih razreda u iznosu 3.000,00 kuna za
blagdan Svetog Nikole, a oblik pomoći je pomoć
građanima i kućanstvima u naravi.
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6. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
U cijelosti će se financirati najnužniji pogrebni
troškovi osobama kojima troškove nije dužan
financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla
osoba nije prije smrti osigurala sredstva za
podmirenje troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.),
te ako ne postoje osobe koje bi morale i mogle
snositi pogrebne troškove, a prema rješenju
općinske načelnice u iznosu do 2.000,00 kuna, a
osigurano je 2.000,00 kuna sukladno odredbama
Odluke o socijalnoj skrbi.
7. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne
naknade
U Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu
osigurana su sredstva za oslobađanje plaćanja
komunalne naknade u iznosu 4.000,00 kuna za
korisnike teškog materijalnog stanja o čemu će
odlučiti općinska načelnica temeljem zamolbe.
8. Pomoć za sufinanciranje redovitog programa
Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje
U Proračunu općine za 2015. godinu osigurana su
sredstva za sufinanciranje dijela ekonomske cijene
redovitog programa rada u Područnom vrtiću
Vrpolje za predškolsku djecu – korisnike vrtića s
područja općine Vrpolje u iznosu 180.000,00 kuna,
a sredstva će se odobravati rješavanjem općinske
načelnice sukladno Odluci o sufinanciranju
redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“
Područni vrtić Vrpolje za 2015. godinu.
9. Pomoć za građane i kućanstva u naravi
U Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu
osigurana su sredstva u iznosu 17.000,00 kuna za
pomoć građanima i kućanstvima u naravi za
nabavku bilježnica svim učenicima OŠ“Ivan
Meštrović“.
10. Pomoć – kapitalne donacije građanima i
kućanstvima u novcu
U Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu
osigurana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna za
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kapitalne donacije građanima i kućanstvima za
energetsku učinkovitost obiteljskih kuća koji se
program provodi putem Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih
organizacija
Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih
organizacija u Proračunu općine Vrpolje za 2015.
godinu u skladu s mogućnostima općine, putem
transfera ili drugog oblika (reprezentacije i sl.)
osigurana su sredstva za rad Udruga:
a) Crveni križ
b) Udruga slijepih

12.000,00 kn
1.000,00 kn

Sredstva će biti raspoređena rješenjem općinske
načelnice, a na temelju zahtjeva zakonskih propisa.
12. Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za
uzdržavanje
Na temelju podataka od Centra za socijalnu skrb o
korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje, izradit
će se rRješenja o ostvarivanju prava na ogrjev.
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u Državnom,
odnosno Županijskom proračunu, te nakon dostave
popisa doznačuju se u Proračun općine Vrpolje
koja je krajnji isplatitelj korisnicima prava na
ogrjev u iznosu do 50.000,00 kn.

Članak 3.
Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurat će se
osobama ili udrugama koje imaju prebivalište na
području općine Vrpolje, a u iznimnim slučajevima
i s područja Brodsko-posavske županije.

Članak 4.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinska načelnica koja sve oblike navedene
pomoći odobrava rješenjem.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 5.

Ovaj Program se primjenjuje sa 1.siječnja 2015.
godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

I

Broj: 27

KULTURA
Članak 1.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2015. godinu za potrebe kulture 86.000,00 kuna
kako slijedi:
a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE
(nabavka knjižne i ne knjižne građe, materijalni i
drugi troškovi, djelatnik knjižnice i
dr.)
Sredstva su osigurana u iznosu 45.000,00 kuna.

Klasa: 021-05/14-01/12
Urbroj: 2178/11-01/14-8
Vrpolje, 22. 12. 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

59.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („N.N.“ br. 47/90., 27/93. i
38/09.), Zakona o športu („N.N.“ br. 71/06.,
150/08., 124/10., 124/11. i 86/12), Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („N.N.“ br.
10/97.,107/07. i 94/13.), Zakona o vatrogastvu
(„N.N.“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03.,
139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.) Zakona o
udrugama („N.N.“ br. 74/14.) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 9/09.,5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 15.
sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine
donijelo je
PROGRAM

b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na
području općine Vrpolje
Sredstva su osigurana u iznosu 40.000,00
kuna, a sredstva se raspoređuju temeljem Odluke
o odobravanju potpore Odbora za društvene
djelatnosti općine Vrpolje kako slijedi:
- KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje
- 12.000,00 kuna
- KUD «Ravnica» Stari Perkovci
16.000,00 kuna
- KUD „Đeram“ Čajkovci
12.000,00 kuna
Sa svim korisnicima će biti zaključeni
Ugovori o financijskoj potpori kojima će se
definirati prava, obveze i iznosi potpore, a sve
temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o
financiranju javnih potreba na području općine
Vrpolje.
c)
SPOMEN GALERIJA „Ivan Meštrović“
Vrpolje s osiguranim sredstvima u iznosu 1.000,00
kuna koja potpora se ostvaruje temeljem zamolbe,
a odobrava rešenjem općinske načelnice.

II

ŠPORT
Članak 2.

javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2015. godinu za potrebe športa i rekreacije
120.000,00 kuna, a sredstva se raspoređuju
temeljem Odluke o odobravanju potpore Odbora za
društvene djelatnosti općine Vrpolje kako slijedi:
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a) RK Vrpolje
- 35.000,00 kuna
b) Tea kwon do klub Vrpolje - 7.000,00 kuna
c) NK «Sloga» Vrpolje
- 26.000,00 kuna
d) NK «Mladost» Čajkovci
- 26.000,00 kuna
e) NK «Perkovci»St. Perkovci - 26.000,00 kuna
Sa svim korisnicima će biti zaključeni
ugovori o financijskoj potpori kojima će se
definirati prava, obveze i iznosi potpore, a sve
temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o
financiranju javnih potreba na području općine
Vrpolje.

III

PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ
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Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika,
a odobravaju se na temelju zamolbe.

IV

VJERSKE ZAJEDNICE
Članak 4.

Općina Vrpolje je osigurala u Proračunu
općine Vrpolje za 2015. godinu 5.000,00 kuna kako
slijedi:
a)
Župni uredi na području općine Vrpolje –
5.000,00 kn

Članak 3.
a)
Predškolski odgoj – obavezni program
predškole – mala škola
Općina Vrpolje osigurala je u Proračun općine
Vrpolje za 2015. godinu za potrebe obaveznog
programa predškole – male škole iznos od
60.000,00 kuna.
Obavezni program predškole – male škole
organizirat će se u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci
i Stari Perkovci, temeljem ugovora s pravnom
osobom ovlaštenom za provođenje programa
predškole.
b)

Školski odgoj

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2015. godinu za potrebe školskog
odgoja 10.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović»
Vrpolje.
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika,
a odobravaju se na temelju zamolbe.
c)
Školski odgoj za djecu s teškoćama u
razvoju
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2015. godinu za potrebe školskog
odgoja za djecu s teškoćama u razvoju 2.000,00
kuna za OŠ „Milan Amruš“ Slavonski Brod koju
pohađaju i djeca s područja općine Vrpolje.

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika,
a odobravaju se na temelju zamolbe.

V
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE
VRPOLJE I DVD
Članak 5.
Općina Vrpolje je osigurala je Proračunu
za 2015. godinu 100.000,00 kn za Vatrogasnu
zajednicu općine Vrpolje (VZO) i DVD na
području općine za vatrogasnu djelatnost.
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, odnosno po potrebi
korisnika, a sukladno zakonskim propisima.
VI
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE I CIVILNA
ZAŠTITA
Članak 6.
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu
općine Vrpolje za 2015. godinu 15.000,00 za
zaštitu i spašavanje i civilnu zaštitu kako slijedi:
a)
Zaštita i spašavanje u iznosu 10.000,00
kuna za nabavku novih uređaja za vezu za potrebe
lokalnog Stožera zaštite i spašavanja, postrojbi i
dobrovoljnih vatrogasnih društava.
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b)

HGSS Slavonski Brod u iznosu
5.000,00kuna.

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno sukladno zaključenim sporazumima, ugovorima ili drugim
dokumentima, a odobravanjem putem rješenja od
strane općinske načelnice.

potrebe sufinanciranja rada LAG-a „Slavonska
ravnica“ Vrpolje.
Predviđena sredstva isplatit će se prema
mogućnostima punjenja Proračuna, a u skladu s
Odlukom o sufinanciranju LAG-a „Slavonska
ravnica“ Vrpolje za 2015. godinu.

IX
VII

UDRUGE GRAĐANA
Članak 7.

Općina Vrpolje odobrila je u Proračunu
općine Vrpolje za 2015. godinu 25.000,00 kuna za
potrebe udruga građana (braniteljska udruga,
udruga umirovljenika, lovne udruge, konjogojske
udruge itd.).
Financijska sredstva raspoređuju se
temeljem Odluke o odobravanju potpora od strane
Odbora za društvene djelatnosti općine Vrpolje
kako slijedi:
a)
UDVDR Vrpolje – 5.000,00 kuna
b)
Udruga matica umirovljenika Vrpolje –
7.000,00 kuna
c)
Lovačka udruga „Srna“ Vrpolje,
Čajkovci, Stari Perkovci – 6.000,00 kuna
d)
Konjogojska udruga Stari Perkovci –
2.500,00 kuna
e)
Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje –
2.500,00 kuna
f)
Udruga malih životinja Vrpolje –
2.000,00 kuna
Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o
financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem
provedenog Javnog poziva i Pravilnika o
financiranju javnih potreba na području općine
Vrpolje.

VIII

OSTALE UDRUGE
Članak 8.

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu
općine Vrpolje za 2015. godinu 10.000,00 kuna za

Broj: 27

OSTALE ODREDBE
Članak 9.

Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba na području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu iznose
433.000,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na
žiro račun ili podizanjem reprezentacije, odnosno
potrošnog materijala, te usluge prijevoza, a sve
odobreno ugovorom ili rješenjem.

Članak 10.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti
je općinske načelnice, a primjenjivat će se u skladu
sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Članak 9.
Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja
2015. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa :021-05/14-01/12
Urbroj :2178/11-01/14-9
Vrpolje, 22. 12. 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 27

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3323

60.
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08. i 136/12) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09. 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 15. sjednici, održanoj 22. prosinca 2014.godine, donijelo je
PRORAČUN
općine Vrpolje za 2015.godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.

A. RACUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA

4.922.000,00

7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

565.000,00

3 RASHO DI

2.467.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE .IMOVINE

3.020.000,00

RAZLIKA –MANJAK /VIŠAK

--

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA

--

5 IZD. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

--

NETO ZADUŽ./FINA NCIRANJE

--

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI - - VIŠAK prihoda

--

VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

RASPOLOŽIVA

--

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranog viška prihoda
Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2015. godinu.
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Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2015.godine i bit će
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa:021-05/14-01/12
Ur.broj:2178/11-01/14-2
Vrpolje, 22. 12. 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 27
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61.

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona
o proračunu(«N. N. br. 87/08. i 136/12.)i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i
14/14,), Općinsko vijeće općine Vrpolje je na
svojoj 15. sjednici, održanoj 22. prosinca 2014.
godine donijelo je
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sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine
pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva
na određenim pozicijama.
O korištenju sredstava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.

ODLUKU

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna
u cijelosti je općinski načelnik.

o izvršavanju Proračuna općine Vrpolje za
2015. godinu

Članak 5.

Članak 1.
Proračun općine Vrpolje (u daljnjem
tekstu: Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda
koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i drugim
propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju
općini Vrpolje.

Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
općinski načelnik. U slučaju potrebe općinski
načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdatka
pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

Članak 6.
Članak 2.
Proračunska sredstva se koriste za
namjene i u visinama koje su određene Proračunom
u posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama
rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne
dvanaestine mjesečno, odnosno prema pristiglim
obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima,
odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.
Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine Vrpolje i namjenski
primici od zaduživanja.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda
Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun)
kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost kod
stjecanja ili otuđenja nekretnina veća od
1.000.000,00 Kn, tada odluku o istom donosi
predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine Vrpolje.

Članak 3.
Članak 7.
Sredstva planirana na poziciji Proračuna:
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve, koriste se za nepredviđene namjene za
koje u proračunskom planu nisu osigurana

Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci
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Proračuna, Proračun se mora uravnotežiti po
postupku za donošenje Proračuna.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja
2015.g., i bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/12
Ur.broj: 2178/11-01/14-3
U Vrpolju, 22. prosinca 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 27
Članak 1.

U Odluci o osnovici i koeficijentima za
obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/14.) članak 3. stavak 2.
mijenja se i glasi:
„Osnovica za obračun plaće načelnika i
zamjenika načelnika utvrđuje se u visini osnovice
za izračun plaće državnih dužnosnika koja iznosi
3.890,00 kuna bruto i primjenjuje se počevši s
plaćom za mjesec prosinac 2014. godine, koja će
biti isplaćena u mjesecu siječnju 2015. godine.

Članak 2.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
Dužnosnicima iz članka 1. Odluke koji
dužnost obavljaju profesionalno utvrđuju se
sljedeći koeficijenti za obračun plaće:
1.
Načelnik
– 2, 97
2.
Zamjenik načelnika
- 1,94

Članak 3.
62.

Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10.) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13.i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 15. sjednici
održanoj 22. prosinca 2014. godine donijelo je

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/12
Urbroj: 2178/11-01/14-10
Vrpolje, 22. prosinca 2014. godine

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i
koeficijentima za obračun plaće načelnika i
zamjenika načelnika općine Vrpolje

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 27
Bilješke :
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 27

