ISSN 1846-0267

God. XXIII

12. listopada 2015.

Broj: 17/2015.

SADRŽAJ:

Županija:

18.

-

akti župana:

19.

177.

Ispravak
Odluke
o
nakandi
troškova izborne promidžbe za
izbor
članova
Vi j e ć a
i
predstavnika nacionalnih manjina
u Brodsko-posavskoj županiji ....... 2091
Rješenje o dopuni Rješenja o
utvrđivanju brojčanih oznaka za
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, gradova
i općina na području općine
Brodsko-posavske županije ........... 2092

178.

Općina Gornja Vrba:
40.

34.

35.

16.

17.

Odluka o plaći, naknadama i
drugim
pravima
općinskog
načelnika i zamjenika općinskog
načelnika općine Bebrina .............. 2093
Zaključak o utvrđivanju konačnog
prijedloga
Prostornog
plana
uređenja
općine
Bebrina usklađenje
sa
Zakonom
o
prostornom uređenju ..................... 2095
Odluka o usklađenju Prostornog
plana uređenja općine Bebrina sa
Zakonom o prostornom uređenju .. 2095

Odluka o pristupanju urbanom
području grada Slavonskog Broda 2119

Općina Oprisavci:

Općina Bebrina:
15.

Odluka o pristupanju urbanom
području grada Slavonskog Broda 2097
Polugodišnji obračun Proračuna
općine Bebrina za 2015. godinu ... 2098

36.

37.
38.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o radu općinskog načelnika za
razdoblje 1. 1. 2015. do 30. 6. 2015.
godine ............................................
Odluka o korištenju Društvenog
doma u Oprisavcima .....................
Odluka o suglasnosti na Rješenje
o utvrđivanju visine početne
cijene zakupnine za poslovne
prostore u vlasništvu općine
Oprisavci i visine zakupnine za
privremeno korištenje Društvenog
doma u Oprisavcima .....................
Rješenje o razrješenju i izboru
predsjednika Mandatne komisije ..
Zaključak o mirovanju mandata
vijećnice Sanje Jaredić i početku

2120
2121

2123
2123

Strana: 2090

39.

»SLUŽBENI VJESNIK«

obnašanja
dužnosti
zamjenika
člana Josipa Cvijanovića ............... 2124
Polugodišnje izvješće o izvršenju
Proračuna općine Oprisavci od 1.
1. - 30. 6. 2015. godine ................... 2124

33.

34.
Općina Oriovac:
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

Zaključak o usvajanju Izvješća o
radu načelnika općine Oriovac za
razdoblje siječanj - lipanj 2015.
godine ............................................
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića
"Ivančica Oriovac" ........................
Plan mreže dječjih vrtića na
području općine Oriovac ...............
Izmjene i dopune Odluke o izradi
izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Oriovac .....
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o nerazvrstanim cestama ...............
Odluka o pristupanju urbanom
području Slavonski Brod ..............
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Oriovac za razdoblje od
1.1. - 30. 6. 2015. godine ................

2143
42.
2144
2147
43.
2148
2152

44.

2153
45.
2153

Općina Sibinj:
Plan
prijema
u
službu
u
Jedinstveni upravni odjel općine
Sibinj za 2015. godinu .................. 2155
47.
Općina Slavonski Šamac:
31.

32.

Odluka
o
osnivanju
prava
služnosti postavljanja i održavanja
KBNN i MRNN - rasplet iz PTTS
10 (20) 0,4 KV "Šamac", Slav.
Šamac ............................................ 2159
Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna
općine
Slavonski
Šamac za razdoblje od 1.1. do
30.6.2015. godine .......................... 2159

Općina Vrpolje:

46.

22.

Broj: 17

Zaključak o usvajanju Izvješća o
radu načelnice općine Slavonski
Šamac za razdoblje siječanj - lipanj
2015. godine .................................. 2157
Odluka o isplati pomoći redovnim
studentima s područja općine
Slavonski Šamac ........................... 2158

48.

49.

Odluka o izmjeni i dopuni
Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
u općini Vrpolje za 2015. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o
radu općinske načelnice općine
Vrpolje za razdoblje siječanj lipanj 2015. godine .......................
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o materijalnim pravima načelnika
i zamjenika načelnika općine
Vrpolje ...........................................
Odluka o izboru najpovoljnije
ponude za rušenje nekretnine i
otkup građevinskog materijala u
vlasništvu općine Vrpolje ..............
Odluka o izmjeni i dopuni
Programa
javnih
potreba
u
području društvenih djelatnosti za
koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2015.
godinu ............................................
Odluka o izmjeni i dopuni
Programa socijalne skrbi na
području općine Vrpolje za 2015.
godinu ............................................
Odluka o izmjeni i dopuni
Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području općine
Vrpolje za 2015. godinu ...............
Izmjene i dopune Proračuna
općine Vrpolje za 2015. godinu ...

2181

2183

2184

2184

2185

2189

2191
2194

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2091

ŽUPANIJA

-

akti župana:

177.
Nakon izvršene usporedbe s izvornim
tekstom utvrđena je pogreška u odluci o naknadi
troškova izborne promidžbe za izbor članova
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u
Brodsko-posavskoj županiji ("Službeni v jesnik
Brodsko-posavske županije" br. 14/15, te s e d aje

Vijećesrpske nac.
manjine. Sredstva
doznačiti na račun br. 24
2500009-1102141124
(Hypo A. Adria Bank d.d.)

750,00 18.000,00

treba stajati:
Vijeće romske nac.
manjine. Sredstva
24 750,00 18.000,00
doznačiti na račun br.
HR0923600001102500462

ISPRAVAK
Odluke o naknadi troškova izborne
promidžbe za izbor članova vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina u
Brodsko-posavskoj županiji
U Odluci o naknadi troškova izborne
promidžbe za izbor članova vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina u Brodskoposavskoj županiji ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/15) umjesto teksta:
Vijeće romske nac.
manjine. Sredstva
25 750,00 18.750,00
doznačiti na račun br.
HR0923600001102500462

Vijećesrpske nac.
manjine. Sredstva
doznačiti na račun br. 25
2500009-1102141124
(Hypo A. Adria Bank d.d.)

750,00 18.750,00

Klasa: 023-01/15-01/611
Urbroj: 2178/1-11-15-2
Slavonski Brod, 30. rujna 2015
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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Broj: 17
Članak 2.

Na temeleju članka 5. Pravilnika o
jedinstvenim
klasifikacijskim
oznakama
i
brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja
akata (Narodne novine br. 38/88 i 76/93), župan
Brodsko-posavske županije, donio je

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
Klasa: 035-02/15-01/03
Urbroj: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 24. rujna 2015.

RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih
oznaka za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga Županije,
gradova i općina na području
Brodsko-posavske županije
Članak 1.
Ovim Rješenjem dopunjuje se Rješenje
o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga županije,
gradova i općina na području Brodsko-posavske
županije, Klasa:035-02/15-01/02, Urbroj: 2178/111-01-15-1 od 1. rujna 2015. na način da se iza
ustanove, Centar za gospodarenje otpadom
Brodsko-posavske županije d.o.o. (2178/01-33)
dodaje se nova brojčana oznaka koja glasi:
Ustanova za obrazovanje odraslih "Mato" Staro
Petrovo Selo 2178/23-02

Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Broj: 17
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OPĆINA BEBRINA

15.

Na temelju članka 35. a u svezi članka 90.a
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13), članka 3. i 6. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine« broj 28/2010) i članka 32.
Statuta općine BEBRINA („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, br. 3/13), Općinsko
vijeće općine Bebrina, na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 25. rujna 2015. godine, donijelo je

koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i
zamjenika koji dužnost obnašaju zasnivanjem
radnog odnosa, naknada za rad općinskog načelnika
i zamjenika koji dužnost obnaša bez zasnivanja
radnog odnosa i druga materijalna prava.

Članak 2.
Plaću općinskog načelnika i zamjenika
načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

ODLUKU

Članak 3.

o plaći, naknadama i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika općine BEBRINA

Osnovica za izračun plaće općinskog
načelnika i zamjenika koji dužnost obnašaju
zasnivanjem radnog odnosa utvrđena je Odlukom o
visini osnovice za obračun plaće državnih
dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju
prava i obveze državnih dužnosnika.

Članka 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i
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Članak 4.

Koeficijent za obračun plaće općinskog
načelnika koji dužnost obnaša zasnivanjem radnog
odnosa iznosi 2,90.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnaša
zasnivanjem radnog odnosa iznosi 1,60.

Članak 5.
Ako općinski načelnik i/ili njegov zamjenik
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa,
ostvaruju prvo na naknadu za rad, i to:
1. Naknada za rad općinskog načelnika
iznosi 3.500,00kn u neto iznosu.
2. Naknada za rad zamjenika općinskog
načelnika iznosi 2.000,00kn u neto iznosu.

Broj: 17

službena putovanja u inozemstvo na način i pod
uvjetima propisanim za korisnike Državnog
proračuna,
- korištenje službenog automobila, a kada
koristi privatni automobil u službene svrhe ima
pravo na naknadu troškova prijevoza.
Naknada troškova za korištenje privatnog
automobila (za loko vožnja i za korištenje privatnog
automobila na službenom putu iznosi 2,00 kune po
prijeđenom
kilometru, sukladno uvjetima
propisanim za državne dužnosnike.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o plaći i naknadi za obnašanje
dužnosti načelnika i zamjenika
općinskog
načelnika općine Bebrina (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije”, br. 11/10.)

Članak 6.
Članak 9.
Pojedinačna rješenja o visini plaće,
odnosno naknade za rad općinskog načelnika i
njegovog zamjenika utvrđene ovom Odlukom,
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
odnosno službenik zadužen za kadrovske poslove u
općini Bebrina.

Članak 7.
Općinski načelnik i/ili njegov zamjenik u
slučaju kada dužnost obavlja profesionalno osim
prava na plaću, ostvaruju pravo na staž osiguranja za
vrijeme obavljanja dužnosti, te pravo na naknadu
plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog
obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu
koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih
dužnosnika.
Općinski načelnik i/ili njegov zamjenik koji
dužnost obavlja profesionalno ima pravo na
naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u
svezi s obnašanjem dužnosti:
- dnevnice za službena putovanja,
- putne troškove i troškove noćenja pod
uvjetima propisanim za državne dužnosnike, te

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
KLASA:021-01/15-01/17
URBROJ:2178/02-03-15-1
Bebrina, 25. rujna 2015 g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Belegić, v.r.

Broj: 17
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16.

Na temelju članka 105. i 201. Zakona o
prostornom uređenju (Narodne novine br.
153/13) i članka 47. Statuta općine bebrina
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 32/2013), načelnik općine Bebrina dana 18.
9. 2015. godine donosi
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općine Bebrina ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 15/05 i 0914)
(usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
NN br. 153/13) i nacrt odluke o usklađenju
prostornog plana uređenja općine bebrina sa
Zakonom o prostornom uređenju (NN br.
153/13), Općinskom vijeću na donošenje.

Članak 4.
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju konačnog prijedloga
Prostornog plana uređenja općine Bebrina
("Službeni vjesnik BPŽ" br. 11/04 i 25/05)
(usklađenje sa Zakonaom o prostornom
uređenju NN br. 153/13)

Ovaj Zaključak će se objaviti u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 350-01/14-01/35
Urbroj: 2178/02-01-15-2
Bebrina, 18. rujna 2015. godine
Načelnik općine
Stjepan Jakić, v.r.

Članak 1.
Na temelju Prijedloga plana i članka
107. stavak (4) Zakona o prostornom uređenju
(NN br. 153/13), utvrđuje se konačni prijedlog
prostornog plana uređenja općine bebrina
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 15/05 i 09/14) (usklađenje sa Zakonaom o
prostornom uređenju NN br. 153/13) koji je
izradio Zavod za prostornom uređenje Brodskoposavske županije.

Članak 2.
Konačni prijedlog Prostornog plana
uređenja općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" brj 15/05 i 09/14)
(usklađenje sa Zakonaom o prostornom uređenju
NN br. 153/13) iz članka 1. ovog Zaključka
sastoji se od tekstualnog dijela i kartografskih
prikaza.

17.

Na temelju članka 201. stavka (1) i članka
94. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju
(Narodne novine, broj 153/13), i članka 32. Statuta
općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije“, broj 3/2013), Općinsko vijeće
općine Bebrina, na svojoj 13. sjednici održanoj
25.rujna 2015.godine donosi:
ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja općine
Bebrina sa Zakonom o prostornom uređenju
(NN br. 153/13)

Članak 1.
Članak 3.
Temeljem članka 109. stavka 4. Zakona
o prostornom uređenju (NN br. 153/13) upućuje
se konačni prijedlog Prostornog plana uređenja

Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja
općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“) sa Zakonom o prostornom
uređenju (NN br. 153/13).
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Članak 2.

Članak 3.

Usklađenje Prostornog plana uređenja općine
Bebrinaiz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu:
Plan), sadrži :

Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a,
35000 Slavonski Brod.

0)

OPĆI DIO
Članak 4.

A)
TEKSTUALNI DIO
1.
Odluka o usklađenja PPUO sa
Zakonom o prostornom uređenju (NN br.
153/13)
B)

GRAFIČKI DIO
4.A.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Banovci ………….MJ 1: 5 000
4.B.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Bebrina ………….MJ 1: 5 000
4.C.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
UNUTAR I VAN NASELJA
Dubočac……………………….MJ 1: 5 000
4.D.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Kaniža.…………….MJ 1: 5 000
4.E.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA StupničkiKuti ….MJ 1: 5 000
4.F.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJAŠumeće ………..….MJ 1: 5 000
4.G. GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Zbjeg ...………..….MJ 1: 5 000

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

Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se kartografski
prikazi Prostornog plana uređenja općine Bebrina
(„Sl. vjesnik BPŽ“ br.15/05 i 09/14), naveden u čl. 2
ove Odluke na kojem se nalazi neuređeni dio
građevinskog područja.
Zadržava se tekstualni dio, odredbe za provođenje i
sljedeći kartografski prikazi Prostornog plana
uređenja općine Bebrina („Sl. vjesnik BPŽ“
br.15/05 i 09/14):

1.
KORIŠTENJE I NAMJENA
PROSTORA
MJ1:25000
2.A.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Promet
MJ1:25000
2.B.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Pošta i telekomunikacije
MJ1:25000
2.C.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Energetski sustav
MJ1:25000
2.D.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Vodnogospodarski sustav
MJ1:25000
3.A.
UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA
Područje posebnih uvjeta korištenja MJ1:25000
3.B.
UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA
Područja posebnih ograničenja u
korištenju
MJ1:25000
3.C.
UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA
Područje posebnih ograničenja u
korištenju-vode
MJ1:25000
4.H.
GRAĐEVINSKO PODRUČJE
TURISTIČKE I GOSPODARSKE ZONE
Migalovci
MJ1:5000
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Za kartografske prikaze građevinskog područja
mjerila 1:5000 koji se zadržavaju, neizgrađeno
građevinsko zemljište je kroz usklađenje utvrđeno
kao uređeno građevinsko zemljište.
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.

Strana: 2097
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 350-01/15-01/35
URBROJ: 2178/02-03-15-1
Bebrina, 25.9.2015.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Belegić, v.r.

Članak 5.
18.
Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja
općine Bebrina 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
Bebrina 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 Brodskoposavske 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„

Na temelju članka 14., stavka 7. Zakona o
regionalnom razvoju Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 147/14), Općinsko vijeće
općine Bebrina je na sjednici održanoj 25.rujan
2015.godine donijelo sljedeću
ODLUKU
o pristupanju urbanom području grada
Slavonskog Broda
Članak 1.
Daje se suglasnost općine Bebrina o pristupanju
urbanom područja grada Slavonskog Broda.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/15-01/
Urbroj:2178/02-03-15-1
Bebrina, 25. rujna 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Belegić, v.r.
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II.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (“Narodne novine” br. 59/01) i članka
128. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 96/03)
Općinsko vijeće općine Bebrina na 13. sjednici
održanoj 25.rujna 2015.godine donijelo je
POLUGODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna općine Bebrina za 2015. godinu

Početno stanje žiro-računa općine Bebrina na dan
1.1.2015.godine bilo je 1.749.747,80 kn. Na dan
30.6.2015.godine stanje na žiro-računu iznosi
2.339.695,00 kn.

III.
Posebni dio godišnjeg obračuna u okviru bilance
izvršenja Proračuna sadrži rashode po korisnicima i
po osnovnim i posebnim namjenama.

OPĆI DIO
I.

IV.

Polugodišnjim
obračunom Proračuna općine
Bebrina za 2015.godinu utvrðeni su ukupno
raspoloživi prihodi i primici, i realizirani rashodi i
izdaci i to:

Općina Bebrina nije primala zajmove u periodu od
1.1.-30.6.2015.godine.Ali je zajam dala udruzi
BUM Bebrina u iznosu od 50.000,00 kn koji će biti
vraćen do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici ................ 1.876.437 kn
Ukupni rashodi i izdaci ................ 1.245.545 kn

V.

Ukupni višak prihoda
i primitaka

630.892 kn

Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama
vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni pregled
planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka Proračuna
za 2015. godinu.
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VI.

Potraživanja općine Bebrina na dan 30. lipnja 2015.
godine iznose 1.627.679,00 kn, a odnose se na
potraživanja od zakupnine poslovnih prostora na
području općine u iznosu 87.475.00 kn, zakup
poljoprivrednog zemljišta u iznosu 644.359,00 kn,
komunalni doprinos 27.101.00 kn, komunalna
naknada 868.744,00 kn.
Obveze prema dobavljačima za robu i usluge na dan
30.6.2015. g.iznose 4.500,00 kn zbog nedospjelosti
plaćanja. Iznos od 52.772,00 kn odnose se na
jamčevine
VII.
Polugodišnji obračun

zajedno s usporednim

Broj: 17

pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
izdataka bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 400-01/15-01/70
Urbroj: 2178/02-03-15-1
Bebrina, 25.rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

Broj: 17
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OPĆINA
GORNJA VRBA

40.

Članak 2.

Na temelju članka 14., stavka 7. Zakona
o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
("Narodne novine" broj 147/14) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 09/09, 11/09,
3/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
12. sjednici održanoj 9. 9. 2015. godine, donijelo
je
ODLUKU
o pristupanju urbanom području grada
Slavonskog Broda
Članak 1.
Daje se suglasnost općine Gornja Vrba o
pristupanju urbanom području grada Slavonskog
Broda.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 023-01/15-01/24
Urbroj: 2178/28-02-15/2
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

34.

I

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 svojoj 20. sjednici
održanoj 15. rujna 2015.g. donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu općinskog
načelnika za razdoblje 1. 1. 2015.g.
do 30. 6. 2015. g.

Općinsko vijeće općine Oprisavci usvaja
izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 1.
1. 2015. g. do 30. 6. 2015. g. što je u skladu sa
člankom 49. Statuta općine Oprisavci (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 06/13).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/15-01/26
URBROJ: 2178/14-01-15-1
Oprisavci, 15. rujna 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

Broj: 17
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Članak 4.

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 20. sjednici održanoj
dana 15. rujna 2015. godine, donosi:
ODLUKU
o korištenju Društvenog doma u Oprisavcima

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način korištenja
DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA, te
opreme i uređaja koji se nalaze u sklopu
DRUŠTVENOG DOMA (dalje: Dom).

Udruge, KUD-ovi, društva i klubovi za održavanje
kulturno-umjetničkih programa, zabava, tribina,
predavanja, prezentacija, koncerata, zabava,
proslava i ostalo mogu Dom koristiti bez naknade
odlukom općinskog načelnika.

Članak 5.
Korisnici koji koriste Dom u svrhu iz članka 3. točka
1. podnose zahtjev za korištenje prostora Dom
najkasnije osam (8) dana prije korištenja istog, te su
dužni istog dana i uplatiti 1.000,00 kuna predujma, a
ostatak od 6.000,00 kuna u roku od osam ( 8) dana od
dana korištenja.
Ukoliko korisnik odustane od korištenja Doma
općina ima pravo zadržati uplaćeni predujam i isto
se smatra odustatninom.
Korisnici koji koriste Dom u svrhu iz članka
3.točka 2. koji podnose zahtjev za korištenje
prostora Doma dužni su uplatiti cjelokupan iznos za
korištenje najkasnije do 15,00 sati na dan korištenja
Doma.

Članak 2.
Dom u Oprisavcima je vlasništvo općine Oprisavci,
a davat će se na korištenje u svrhu zadovoljavanja
kulturnih i ostalih društvenih potreba mještana
općine Oprisavci i ostalih korisnika (predstave i
manifestacije, tribine, predavanja, prezentacije,
koncerti, zabave, proslave, svadbe, karmine i ostalo)
sukladno uvjetima i načinima korištenja iz ove
Odluke.

Članak 6.
Korisnik Doma i općina Oprisavci zaključuju
ugovor o korištenju, kojim se osobito uređuje:
termin korištenja,
način primopredaje, prije i nakon
korištenja,
što se od opreme uzima na korištenje,
čišćenje nakon korištenja.

Članak 3.
Članak 7.
Uz naknadu prostor Doma mogu koristiti korisnici
koji podnesu pisani zahtjev općini Oprisavci u svrhu
organiziranja:
-

svadbe i zabave u iznosu od 7.000,00 kuna
krstitke, krizme, obljetnice, karmine,
prezentacije, predavanje i ostale
manifestacije u iznosu od 500,00 kuna.

Osobe koje imaju nepodmirene obveze prema
općini ne mogu rezervirati termin niti koristiti Dom
dok ne podmire svoje obveze.

Članak 8.
U slučaju korištenja Doma za svatove, korisnik
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zapisnički preuzima ključeve dan prije do 15 h, a
vraća ih također zapisnički, drugi dan nakon svatova
do 15 h (npr. ako su svatovi subotom ključevi se
vraćaju u ponedjeljak do 15 h) osim u slučaju
hitnosti (npr. karmina) kada ih mora vratiti dan
poslije do 15 h.
U slučaju korištenja dvorane za ostale slučajeve,
naplatne i besplatne, korisnik zapisnički preuzima
ključeve dan prije do 15 h i vraća ih dan poslije do 15
h.

Članak 9.
Ako se za istovremeno korištenje prostorija pojavi
više zainteresiranih korisnika, ukoliko je Dom
slobodan od strane vlasnika – općine, prednost će
imati onaj tko prije rezervira Dom.

Članak 10.
Načelnik će imenovati odlukom osobu zaduženu za
primopredaju prostorija Doma i ključeva.
Osoba zadužena za primopredaju zapisnički predaje
ključeve korisniku.
Zapisnik o primopredaji, kojim će se utvrditi stanje
prostora i opreme, te inventara koji se daju na
korištenje,potpisuje korisnik kojim potvrđuje da je
prostor preuzeo s opremom i inventarom u
ispravnom stanju i određenom broju, te uredan i čist.
Nakon korištenja korisnik vraća prostor i opremu
putem zapisnika o primopredaji kojim osoba
zadužena za primopredaju potpisom potvrđuje da je
korisnik vratio prostor i opremu onakvu kakvu je
preuzeo (urednu i čistu, s opremom i inventarom na
broju).
Korisnik se obvezuje prihvatiti utvrđeno stanje u
zapisniku o primopredaji od strane osoba zadužene
za primopredaju.
Ukoliko korisnik ne vrati Dom u stanju u kojem ga
je preuzeo, odnosno ukoliko o svom trošku ne
popravi štetu koja je nanesena prilikom korištenja, a
što se utvrđuje zapisnikom, ubuduće neće imati
pravo na korištenje Doma, te će platiti kaznu u
iznosu štete koja je nanesena, procijenjena prema
trenutnim tržišnim cijenama.

Broj: 17
Članak 11.

Radi mogućnosti izračuna štete općinski načelnik
donijet će odluku o pojedinačnim vrijednostima
posuđa i dr. sitnog inventara i opreme, dok će se
ostala oprema obračunati po evidentiranoj
knjigovodstvenoj vrijednosti opreme.

Članak 12.
Kada se u prostorijama Društvenog doma koristi
autorska glazba putem žive glazbe ili glazbe s
elektroničkih medija (u slučaju svadbi, proslava,
koncerta), korisnik se obvezuje pribaviti dozvolu za
korištenje navedenih autorskih glazbenih djela i
platiti autorsku naknadu.
Prilikom preuzimanja ključeva za korištenje Doma,
korisnik je dužan dostaviti dokaz o plaćenoj naknadi
za korištenje autorske glazbe – HDS ZAMP.
Ukoliko korisnik ne pribavi dozvolu iz prethodnog
stavka, uskratit će mu se pravo korištenja prostora.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se na WEB stranicama općine Oprisavci i
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/15-01/29
Ur.broj: 2178/14-01-15-1
Oprisavci, 15. rujna 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

Broj: 17
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36.

37.

Na temelju članka 6. stavak 2. Odluke o
uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje
poslovnog prostora općine Oprisavci („“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 02/15) i
temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj
20. sjednici održanoj dana 15. rujna 2015. godine,
donosi:

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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 20. sjednici
održanoj dana 15. rujna 2015. godine, donosi
RJEŠENJE

ODLUKU
o suglasnosti na Rješenje o utvrđivanju visine
početne cijene zakupnine za poslovne prostore
u vlasništvu općine Oprisavci i visine zakupnine
za privremeno korištenje Društvenog doma u
Oprisavcima

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci daje
suglasnost na rješenje općinskog načelnika o
utvrđivanju visine početne cijene zakupnine za
poslovne prostore u vlasništvu općine Oprisavci
visine zakupnine za privremeno korištenje
Društvenog doma u Oprisavcima (KLASA: 02305/15-02/27,URBROJ: 2178/14-01-15-1 od 15.
rujna 2015.g.)

o razrješenju i izboru predsjednika
Mandatne komisije
I
Sanja Jaredić (HDZ) razrješuje se
dužnosti
predsjednice
Mandatne
komisije
Općinskog vijeća općine Oprisavci zbog
mirovanja mandata.

II
Josip Cvijanović (HDZ) bira se za
predsjednika Mandatne komisije Općinskog
vijeća općine Oprisavci.

III.
Članak 2.
Ova Odluka
stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 023-05/15-01/28
URBROJ: 2178/14-01-15-1
Oprisavci, 15. rujna 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/15-01/30
Urbroj: 2178/14-01-15-1
Oprisavci, 15. rujna 2015. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Klenuk, v.r.
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38.
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III

Na temelju članka 79. stavak 6., a u vezi sa
člankom 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ broj 144/12.) i članka 32. Statuta
općine općine Oprisavci (“Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije” 6/13), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 20. sjednici održanoj 15. rujna
2015.godine, na prijedlog Mandatne komisije
donosi

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/15-01/25
UR.BR. 2178/14-01-15-1
Oprisavci, 15. rujna 2015.god.

ZAKLJUČAK
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

o mirovanju mandata vijećnice SANJE
JAREDIĆ i početku obnašanja dužnosti
zamjenika člana JOSIPA CVIJANOVIĆA

I
SANJI JAREDIĆ, miruje mandat člana
Općinskog vijeća iz osobnih razloga, a mirovanje
počinje teći danom podnošenja pisanog zahtjeva
predsjedniku Općinskog vijeća (10. srpnja
2015.godine).

II
H R VAT S K A D E M O K R AT K A
ZAJEDNICA – HDZ , odredila je da će SANJU
JAREDIĆ zamijeniti neizabrani kandidat s liste
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICEHDZ – JOSIP CVIJANOVIĆ, adresa: Ulica
Hrvatskih branitelja 29, Oprisavci, OIB:
60426200209.
Verificira se mandat zamjeniku člana
Općinskog vijeća JOSIPU CVIJANOVIĆU.
JOSIP CVIJANOVIĆ počinje obnašati
dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća 15.rujna
2015.g.

39.

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu
(N.N.87/08)
i čl.16. st.3.
Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N
24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 20.
sjednici održanoj 15. rujna 2015.g. donijelo
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Oprisavci od
1.1.-30.6.2015.g.

OPĆI DIO
I
Polugodišnjim obračunom Proračuna
općine Oprisavci za razdoblje 1.1.-30. 6. 2015.
godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 1.935.091,19 Kn.

Broj: 17
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potraživanja za komunalnu
naknadu
118.653,69 Kn

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2015. godinu
izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.934.257,18 Kn.

III
Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
ostvareni višak prihoda:
Ostvareni prihodi i
primici 1-6-15.g
1.935.091,19 Kn
Izvršeni rashodi i
izdaci 1–6-15.g
1.934.257,18 Kn
Višak prihoda1-6-2015.godine
834,01 Kn
Ukupni utvrđeni manjak prihoda i primitaka
iznosi:
Manjak prihoda
prenesen iz 2014.g
-36.761,76 Kn
Višak prihoda1-6-2015 godine
834,01 Kn
Ukupni manjak prihoda
na dan 30.6.2015.g
-35.927,75 Kn

IV

VI
Stanje nepodmirenih obveza
30.6.2015.godine:
-

obveze prema dobavljačima

na dan

423.501,19 kn

VII
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna općine Oprisavci, za razdoblje 1.1.30.6.2015.godinu.
POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio Proračuna općine Oprisavci
sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
IX

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015. godine
bilo je 441.215,29 Kn, a na dan 30.6.2015. godine
383.634,20 Kn.
Stanje blagajne na dan 1.1.2015.g. bilo je 0,00 Kn, a
na da 30.6.2015 godine 2.931,24 Kn.

Polugodišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za
navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».

V

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

-

Stanje potraživanja na dan 30.6.2015.godine:
potraživanja za općinske poreze (tvrtka,
reklame, porez na potrošnju) 31.337,06 Kn
potraž. za prihode od imovine (zakup zemlje., i
dr.)
406.996,49 Kn
potraž. za komunalne doprinose 39.151,38 Kn
godišnja grobna naknada-grobno mjesto
27.930,18 Kn

KLASA: 400-01//15-01/07
URBROJ: 2178/14-02-15-1
Oprisavci, 15. rujna 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

Strana: 2126

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2127

Strana: 2128

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2129

Strana: 2130

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2131

Strana: 2132

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2133

Strana: 2134

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2135

Strana: 2136

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2137

Strana: 2138

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2139

Strana: 2140

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2141

Strana: 2142

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2143

OPĆINA ORIOVAC

28.

II

Na temelju članka 32. Statuta općine
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 13. sjednici održanoj
29. 9. 2015.
godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu načelnika općine
Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj
2015.godine

I
Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o
radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj
– lipanj 2015.godine.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/54
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 29.9.2015.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o
ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08), članka 8. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97,
107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta općine
Oriovac(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj10/07 i 7/13), Općinsko vijeće općine
Oriovac na svojoj 13. sjednici održanoj 29.9.2015.
godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“

Broj: 17

zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
rane i predškolske dobi koji su prilagođeni
razvojnim potrebama djece, te njihovim
mogućnostima i sposobnostima,
- programi za djecu rane i predškolske dobi s
teškoćama u razvoju, - program za darovitu djecu
rane i predškolske dobi,
- programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
- program predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi
programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja.
Dječji vrtić moći će izvoditi i druge programe u
skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a
sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju, te Državnom pedagoškom standardu
predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 1.
Članak 5.
Ovom Odlukom osniva se ustanova za predškolski
odgoj i obrazovanje pod nazivom Dječji vrtić
„Ivančica Oriovac" (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Sjedište Dječjeg vrtića je u Oriovcu, Ulica Luke
Ilića bb.

Članak 2.
Osnivač Dječjeg vrtića je općina Oriovac. OIB
Osnivača: 67632922243 (u daljnjem tekstu:
Osnivač).
Sjedište osnivača je u Oriovcu, Trg hrvatskog
preporoda 1.

Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno
obavljanje djelatnosti sukladno standardima i
normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.
Prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića je u
vlasništvu osnivača. Osnivač će osigurati opremu iz
sredstava Proračuna općine.

Članak 6.
Osnivač će osigurati potreban broj odgojnoobrazovnih i ostalih radnika potrebnih za obavljanje
djelatnosti Dječjeg vrtića.

Članak 3.
Članak 7.
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i
obrazovanje, te skrb o djeci rane i predškolske dobi
od navršenih šest mjeseci života do polaska u
osnovnu školu.

Članak 4.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se:
- redoviti program njege, odgoja, obrazovanja,

Dječjim vrtićom upravlja Upravno vijeće. Upravno
vijeće ima 5 članova. Tri člana Upravnog vijeća
imenuje osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana
biraju roditelji djece korisnika usluga, a jedan član
Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda
odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Sastav i broj članova Upravnog vijeća, način izbora,
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odnosno imenovanja njegovih članova, način rada i
donošenja odluka utvrđuje se aktom o osnivanju i
Statutom Dječjeg vrtića.
Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih
Zakonom o ustanovama obavlja ove poslove:
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju
nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim
aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića, uz
suglasnost osnivača Dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču statusne promjene Dječjeg
vrtića, - predlaže osnivaču promjenu naziva Dječjeg
vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz
suglasnost osnivača,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na
prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno
odredbama Zakona,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o
osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 8.
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stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina
radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji
raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u skladu sa
Zakonom i Statutom.
Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač Dječjeg
vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba
može biti ponovno imenovana.
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama
ravnatelj:
- predlaže kurikulum Dječjeg vrtića kojim se
utvrđuje: program, namjena programa, nositelji
programa, način ostvarivanja, vremenik aktivnosti i
način vrednovanja,
- brine o provođenju odluka Upravnog vijeća,
Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o
osnivanju i Statutom.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Članak 10.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni
suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju
program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju
kurikuluma Dječjeg vrtića i plana i programa rada
kao njegovog sastavnog dijela, prati njegovo
ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim
pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad, te
obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom,
aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.

Za privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje se
Blanka Stažić iz Radovanja, OIB: 03021373721.
Privremeni ravnatelj ovlašten je za vršenje
pripremnih radnji i ostalih poslova u svezi osnivanja
i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne
ustanove.

Članak 11.

Članak 9.

Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne
i zdravstvene zaštite, te skrbi o djeci u Dječjem
vrtiću radit će sljedeći odgojno-obrazovni radnici:
- odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog,
logoped i rehabilitator), te medicinska sestra kao
zdravstvena voditeljica.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg
vrtića.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana
osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili

Osim odgojno obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog
članka, u Dječjem vrtiću radit će i druge osobe koje
će obavljati administrativno-tehničke i pomoćne
poslove.

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže
se uređuje Statutom Dječjeg vrtića.
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Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju
imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja,
položen ispit, te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za
obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka.

Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa
Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom. Druge
opće akte Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće na
način propisan Statutom.

Članak 12.

Članak 14.

Dječji vrtić je dužan:
- obavljati djelatnost za koju je osnovan,
- najmanje dva puta godišnje izvijestiti osnivača o
radu i poslovanju,
- vršiti upis djece u Dječji vrtić, - dostaviti Statut na
suglasnost osnivaču,
- pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema
Zakonu, općim aktima i odlukama osnivača.
Osnivač se obvezuje:
- da će Dječjem vrtiću redovito osiguravati potrebna
financijska sredstva,
- da svojom aktivnošću neće remetiti poslovanje
Dječjeg vrtića,
da će Dječjem vrtiću pružati stručnu i drugu
potrebitu pomoć u svezi s poslovanjem.

Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića sredstva će
se osiguravati:
- iz sredstava osnivača, - učešćem roditelja djece
korisnika usluga,
- iz drugih Zakonom dopuštenih izvora.

Članak 13.
Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. Statut
dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz suglasnost
osnivača. Drugi opći akti donose se na način utvrđen
Statutom.

Sredstva za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića
osigurat će osnivač u planiranom iznosu od
744.000,00 kuna.
U slučaju da Dječji vrtić posluje s gubitkom osnivač
se obvezuje da će pokriti taj gubitak.

Članak 15.
Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema za cilj
stvaranje dobiti, već obavljanje djelatnosti odgoja i
obrazovanja. Eventualno ostvarenu dobit, Dječji
vrtić će koristiti isključivo za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti.

Članak 16.
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju
ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih
tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i
način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića,
javnost rada, te druga pitanja važna za obavljanje
djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.

Sredstva za rad koja osigurava osnivač, te sredstva
stečena pružanjem usluga ili sredstva pribavljena iz
drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.

Članak 17.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje
ustrojstvo, te način obavljanja djelatnosti Dječjeg
vrtića kao javne službe.
Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg
vrtića kao javne službe donosi Upravno vijeće uz
prethodnu suglasnost osnivača.

U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom
svojom imovinom, a osnivač odgovara solidarno i
neograničeno za obveze Dječjeg vrtića.

Članak 18.
Na međusobna prava i obveze osnivača i Dječjeg
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vrtića koja nisu uređena ovom Odlukom
primjenjivat će se odredbe Zakona o ustanovama i
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 19.
Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme.
Dječji vrtić počinje s radom stjecanjem uvjeta za
osnivanje i početak rada, te upisom u sudski registar
ustanova, sve u skladu sa Zakonom.
Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na
način utvrđen odredbama Zakona o ustanovama i
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
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30.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne
novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 47.
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/09, 7/13) Općinsko
vijeće općine Oriovac , na 13.sjednici održanoj
29.9.2015. godine, donosi
PLAN
mreže dječjih vrtića na području općine
Oriovac

I.
Članak 20.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača
ustanove, odnosno organa kojeg je on odredio, steći,
opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija
je vrijednost veća od 10.000,00 kuna.

Planom mreže dječjih vrtića na području
općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Plan mreže)
utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i
obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog
odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi.

Članak 21.
II.
Upravno vijeće donijet će Statut u roku od 30 dana
od dana donošenja rješenja upisa Dječjeg vrtića u
sudski registar.
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/55
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 29.9.2015.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Na području općine Oriovac djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji
vrtić „Ivančica Oriovac“ kojem je osnivač općina
Oriovac.

III.
Ovaj Plan mreže može se dopunjavati
osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa
zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i
obrazovanje, te Državnim pedagoškim standardom
predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno
otvaranjem novih područnih objekata dječjih vrtića,
uključujući i njihovo proširivanje.
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IV.

Načelnik općine Oriovac za svaku
pedagošku godinu donosi zaključak o sufinanciranju djelatnosti dječjeg vrtića iz stavka 1. ove točke,
ovisno od potrebama građana, te o mogućnosti
financiranja iz Proračuna općine Oriovac.
V.
Plan mreže udovoljava zahtjevima
dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za
djecu rane i predškolske dobi, te osigurava
zadovoljavanje potreba građana za provedbom
programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
VI.
U Plan mreže ulazi Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“
Oriovac, O.Š. „Dr.Stjepan Ilijašević“ Oriovac i O.Š.
„Ljudevit Gaj“ Lužani.
VII.
Ovaj Plan mreže dostavit će se Brodsko-posavskoj
županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih
vrtića na području Brodsko-posavske županije.
VIII.
Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmoga
dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Stupanjem na snagu ovog Plana mreže
stavlja se izvan snage Plan mreže dječjih vrtića na
području općine Oriovac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br.6/2015).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/58
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 29.9.2015.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
općine ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Broj: 17

31.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju («Narodne novine» broj 153/13.) članka
32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“ broj 10/09 i 7/13.)
Općinsko vijeće općine Oriovac, na13. sjednici
održanoj dana 29.9.2015. godine, donijelo je:
IZMJENU I DOPUNU
Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Oriovac

Članak 1.
Članak 1. mijenja se i glasi:
„Ovom Odlukom započinje izrada izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Oriovac
sukladno članku 113. Zakona o prostornom
uređenju («Narodne novine broj 153/13.).

Članak 2.
U članku 2. u stavku 1., točka 1. mijenja se i glasi:
„ 1. Izmjena granica građevinskih područja, te
formiranje izdvojenih dijelova građevinskih
područjana izvan naselja na području općine
Oriovac sukladno novim razvojnim potrebama,“
U stavku 1., iza točke 11. dodaju se dvije nove točke
12. i 13. koje glase:
„12. Određivanje zona gospodarske namjene i zona
mješovite pretežito poslovne namjene na području
općine Oriovac, te definiranje načina i uvjeta
gradnje unutar zona,
13. Određivanje zona sportsko-rekreacijske
namjene na području općine Oriovac, te definiranje
načina i uvjeta gradnje unutar zone.“
U stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga
rečenica koja glasi:

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2149

„Ukoliko se kroz izradu Plana utvrdi da neku od
navedenih izmjena nije moguće ugraditi ili se od njih
odustaje, ovu Odluku nije zbog toga potrebno
mijenjati.“

topografskim podlogama (MJ 1:25000) i novim
digitalnim katastarskim planom (MJ 1:5000)
moguće je koristiti kartografske podloge iz važećeg
Plana.“

Članak 3.

Članak 6.

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi:
„Članak 2.a
Ocjenom stanja unutar obuhvata PPUO Oriovac,
uočeni su problemi vezani za slijedeće potrebe:
izmjena granica građevinskih područja na području
općine Oriovac sukladno novim razvojnim
potrebama, određivanje izgrađenih, neizgrađenih i
neuređenih dijelova građevinskih
područja i
područja za koje je potrebna izrada UPU-a,
usklađivanje naziva građevinskih područja sa
nazivima iz Zakona o prostornom uređenju,
utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenja za
proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja
kao resurse koriste obnovljive izvore energije,
ucrtavanje jednog dijela trasa nerazvrstanih cesta,
ugrađivanje zahtjeva vezanih za otpad sukladno
novijoj zakonskoj regulativi iz područja održivog
gospodarenja otpadom i usklađivanje PPUO-a sa
zahtjevima zaštite prirode.“

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:
„Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima
koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna
PPUO Oriovac iz područja svog djelovanja, te
drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi je
sljedeći:
1.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
A. Starčevića 43
35000 SLAVONSKI BROD

2.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I
PRIRODE
Uprava za zaštitu prirode
Savska cesta 41/20
10000 ZAGREB

3.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša
Sarajevska cesta 7
10000 ZAGREB

4.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava poljoprivrede i prehrambene
industrije
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

5.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

U članku 3. riječi:“Zakon o prostornom uređenju i
gradnji“ zamjenjuju se riječima:“Zakon o
prostornom uređenju“.

Članak 5.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„U okviru izrade Izmjena i dopuna PPUO Oriovac
koristiti će se nove digitalne topografske podloge
(MJ 1:25000) i novi digitalni katastarski plan (MJ
1:5000). Ažurne katastarsko-topografske podloge
osigurati će nositelj izrade Plana. Ukoliko se pri
izradi Plana ukažu problemi s novim digitalnim
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Planinska 2a
10000 ZAGREB
6.

7.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu
Petra Krešimira IV, br. 1
35000 SLAVONSKI BROD
MUP- POLICIJSKA UPRAVA BRODSKOPOSAVSKA,
Služba zajedničkih i upravnih poslova
Ivana Mažuranića 9
35000 SLAVONSKI BROD

8.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 ZAGREB

9.

HRVATSKI TELEKOM d.d.
Regija 4
K.A. Stepinca 8b
31000 OSIJEK

10.

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Služba za razvoj i investicije
Ulica Petra Krešimira 11
35000 SLAVONSKI BROD

11.

BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4
35000 SLAVONSKI BROD

12.

HRVATSKE CESTE d.o.o.
Za upravljanje, građenje i održavanje
državnih cesta
Vončinina 3
10000 ZAGREB

13.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Ulica Ivana Gorana Kovačića 58
35000 SLAVONSKI BROD

Broj: 17

14.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Širolina 4
10000 ZAGREB

15.

HRVATSKE ŽELJEZNICE
Razvoj i investicijsko planiranje
Mihanovićeva ulica 12
10000 ZAGREB

16.

AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE
Parobrodarska 5
32000 VUKOVAR

17.

HRVATSKE VODE
VGO za srednju i donju Savu
Ulica Grada Vukovara 220
10000 ZAGREB

18.

HRVATSKE VODE
VGO za srednju i donju Savu, Zagreb
VGI za Mali sliv, Brodska Posavina
Šetalište Braće Radić 22
35000 SLAVONSKI BROD

19.

VODOVOD d.o.o.
Za vodoopskrbu i odvodnju Slavonski Brod
Nikole Zrinskog 25
35000 SLAVONSKI BROD

20.

HOPS d.o.o.
Prijenosno područje Osijek
Ulica Cara Hadrijana 3
31000 OSIJEK

21.

Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a
10000 ZAGREB

22.

INA d.d.
SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina za
Jugoistočnu Europu
Avenija Vjenceslava Holjevca 10
10000 ZAGREB

23.

JANAF d.d.
Miramarska cesta 24
10000 ZAGREB

Broj: 17
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25.

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Trg pobjede bb
35000 SLAVONSKI BROD

26.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel graditeljstvo i prostorno
uređenje
Petra Krešimira IV, br. 1
35000 SLAVONSKI BROD

27.

PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE SLAVONSKI BROD
Ulica Nikole Zrinskog 65a
35000 SLAVONSKI BROD

24.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
i zaštitu okoliša
Petra Krešimira IV, br. 1
35000 SLAVONSKI BROD

Pravne osobe navedene u stavku 1. ovoga članka
dužne su osigurati i dostaviti općini, u roku od 15
dana, zahtjeve (podatke, planske smjernice i
propisane dokumente) sukladno članku 90. Zakona
o prostornom uređenju. Sukladno Uputi
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od
05.4.2012. (Klasa: 350-02/12-01/1 Urbr.: 531-0512-1) zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su
direktno vezani uz obuhvat Izmjene i dopune
prostornog plana, a ne u obuhvatu predmetnog
prostornog plana u cijelosti.
Prema čl. 88. Zakona o prostornom uređenju o izradi
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Oriovac pisanim putem obavijestit će se susjedne
jedinice lokalne samouprave:
• GRAD PLETERNICA
• OPĆINA NOVA KAPELA
• OPĆINA BRODSKI STUPNIK
• OPĆINA BEBRINA“.
Članak 7.
Članak 8. mijenja se i glasi:
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Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Oriovac:
- Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Oriovac u roku do
najviše 15 dana,
- Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Oriovac izradit će se
najkasnije u roku od 120 dana od primitka
eventualno nedostajućih podloga i zahtjeva iz
članka 7. ove Odluke i uz pretpostavku da se zbog
navedenih zahtjeva neće povećati obuhvat izmjena,
- Izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Oriovac za potrebe javne
rasprave u roku do 15 dana od njegova utvrđivanja,
- Javna rasprava s javnim uvidom u trajanju do 15
dana,
- Izrada Nacrta konačnog Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Oriovac u roku do
15 dana od Izvješća s javne rasprave,
- Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Oriovac izraditi će se
najkasnije u roku do 15 dana od utvrđivanja Nacrta
konačnog prijedloga.

Članak 8.
U članku 9. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Ovom se Odlukom tijekom izrade Izmjena i
dopuna PPUO Oriovac ne utvrđuje zabrana
izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje.“

Članak 9.
Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Oriovac.

Članak 10.
Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju
ova Odluka dostavlja se:
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj
- tijelima i osobama iz članka 7. ove Odluke zajedno
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s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 90. Zakona
o prostornom uređenju.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po njezinom
objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/59
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 29.9.2015.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Oriovac:
- „Matije Gupca“,
- „Ivana Gundulića“,
- „Josipa Kozarca“,
- „Ante Starčevića“,
- Vinogradska“,
- „Vladimira Becića“,
- „Matije Mesića“,
- „Augusta Cesarca“,
- „Frana Gundruma“,
- „Domobranska“
- „Luke Ilića“,
- „Stjepana Ilijaševića“,
- „Augusta Šenoe“,
- „Mate Gabrića“,
- „Vladimira Nazora“,
- „Surdučka“,
- „Slavonska“,

-

„Oriovačkih žrtava“,

Broj: 17

k.č.br. 3054
k.č.br. 2751
k.č.br. 2484/8 i dr.
k.č.br. 3065
k.č.br. 2298
k.č.br. 2296
k.č.br. 3050
k.č.br. 2285
k.č.br. 3071
k.č.br. 3073
k.č.br. 3060
k.č.br. 3063
k.č.br. 2319
k.č.br. 3056
k.č.br. 3062
k.č.br. 2295, 2316
k.č.br. 2460/2;
2459/2; 2462/3;
2466/4; 2465/3;
2468/4; 2470/2;
2472/2 i dr.
k.č.br. 2304, 2314

32.

Na temelju članka 1. Zakona o cestama (NN
br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i članka 32.
Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09 i 7/13), Općinsko
vijeće općine Oriovac na 13.sjednici održanoj
29.9.2015.godine donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim
cestama

Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 28/2013)
poslije članka 3. dodaje se članak 3.a), i glasi:
„Nerazvrstane ceste na području općine su:

Slavonski Kobaš:
- „Matije Gupca“,
- „Zbora Narodne garde“
2743, 2744
- „Josipa Kozarca“,
- „Svetog Florijana“,
- „Ljudevita Gaja“,
2849
- „Trg Sv. Marka“,
2746, 2749
Lužani
- „Bana Jelačića“,
- „Hrvatskih branitelja“,
1060/1
- „Stjepana Radića“,
1070/1, 290/2, 1061/2, 138/2
- „Orljavska“,
1092, 1135/2

k.č.br. 2848
k.č.br. 2742,
k.č.br. 2762
k.č.br. 2748
k.č.br.
k.č.br.

k.č.br. 667
k.č.br.
k.č.br.
k.č.br.

Broj: 17
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Ciglenik
- „Vinogradska“,
- „Slavonska“,

k.č.br. 790
k.č.br. 788/1

Malino:
- „Ante Starčevića“,

k.č.br. 1012
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Članak 1.

Daje se suglasnost općine Oriovac o
pristupanju urbanom području Slavonski Brod.

Članak 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/60
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 29.9.2015.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/51
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 29.9.2015.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

34.
33.

Na temelju članka 14. stavka 7. Zakona
o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN
br. 147/14) i članka 32. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 10/09, 7/13). Općinsko vijeće općine Oriovac
na svojoj 13. sjednici održanoj 29. 9. 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju urbanom području
Slavonski Brod

Na temelju članka 15. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna (N.N. br. 24/13) i članka 32. Statuta
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09 i 07/13) Općinsko
vijeće općine Oriovac na 13.sjednici održanoj
29.9.2015.godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna općine Oriovac
za razdoblje od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Polugodišnji
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izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za
razdoblje od 1.1.2015. do 30.6.2015.godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Broj: 17
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/53
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 29.9.2015.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Broj: 17
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OPĆINA SIBINJ

22.

Članak 2.

Temeljem članaka 9. i 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN - 86/08,
61/11), članka 45.Statuta općine Sibinj („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije br. 4/13) i
članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Sibinj („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije“ br. 23/14 ), općinski
načelnik općine Sibinj, dana 1.rujna 2015.godine
donosi
PLAN PRIJEMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel općine
Sibinj za 2015. godinu

Plan prijema u službu određuje se sukladno
tablici koja se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je
sastavni dio.
Članak 3.
Na dan sastavljanja ovog Plana općina
Sibinj ima 4 zaposlena službenika i namještenika,
koji će prema Pravilniku o unutarnjem redu biti
raspoređeni na radna mjesta:
1. Blaženka Radošević – referent za komunalne
poslove,
2. Lidija Hećimović – referent za uredsko
poslovanje,
3. Dalibor Batinić – komunalni radnik,
4. Jula Kolak – čistačica, pola radnog vremena.

Članak 1.
Članak 4.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Sibinj na dan 11. prosinca
2014. godine, potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme, te potreban
broj vježbenika u 2015. godini.

U toku 2015. godine planira se
popunjavanje radnih mjesta sukladno Pravilniku o
unutarnjem redu, i to:
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine
Sibinj – 1 izvršitelj,
2. Stručni suradnik za računovodstveno –
financijske poslove – 1 izvršitelj.
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Članak 5.

Broj: 17
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju ovog Plana radna mjesta se
popunjavaju javnim natječajem.

KLASA: 080-01/15-01/3
URBROJ: 2178/08-03-15-1
Sibinj, 1.rujna 2015.godine

Članak 6.
Općinski načelnik
Josip Pavić, oec., v.r., v.r.

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni
odjel općine Sibinj stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesnik
Brodsko – posavske županije“.

Red
.br.

1.

Naziv
upravnog
tijela

Jedinstveni
upravni odjel
općine
Sibinj
UKUPNO:

Potreban broj službenika
i namještenika u 2015 . godini
na neodređeno vrijeme

Stvarno stanje
popunjenosti
na dan
11.12.2014
(službenici i
namještenici na
neodredeno
vrijeme)

mag/
str.spec.
VSS

univ.bacc./
bacc.
VŠS

SSS

4

1

1

3

4

1

1

3

Potreban broj vježbenika u
2015. godini
NS
ili
OŠ

1

1

mag/
str.spec.
VSS

univ.bacc./
bacc
VŠS

SSS

0

0

0

0

0

0

Ukupno
2015.

6

6

Broj: 17
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

31.

II

Na temelju članka 32. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 6/13.), Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na svojoj 14. sjednici,
održanoj 25. rujna 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu načelnice
općine Slavonski Šamac za razdoblje
siječanj-lipanj 2015. godine

I
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
prima na znanje i usvaja Izvješće o radu načelnice
općine Slavonski Šamac za razdoblje siječanj-lipanj
2015. godine.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:023-01/15-01/97
URBROJ:2178/09-01-15-2
Slavonski Šamac, 25. rujna 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.
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32.

Na temelju čl. 32. alineje 19. Statuta općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 6/13.) , članka 10. Odluke o
socijalnoj skrbi na području općine Slavonski
Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj: 9/15), članka 2. točke c. Programa
financiranja socijalne skrbi općine Slavonski Šamac
za 2015. godinu („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 24/14,12/15.), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 14.sjednici
održanoj 25. rujna 2015. godine donosi:
ODLUKU
o isplati pomoći redovnim studentima s
područja općine Slavonski Šamac

Članak 1.
Općinsko vijeće odobrava izdvajanje
financijskih sredstava iz Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 250,00 kn/mjesečno
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) uz uvjet da roditelji
studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć
nemaju dugovanja prema općini Slavonski
Šamac veća od 200,00 kn (komunalna naknada,
godišnja grobna naknada, naknada za dodjelu
grobnog mjesta, komunalni doprinos, naknada
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade) do
dana podnošenja zahtjeva.
Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku
godinu , apsolventi kao i studenti koji su upisali pad
(ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć.

Broj: 17

Pomoć se odnosi na razdoblje od 1.listopada
2015. godine do 15. srpnja 2016. godine.
Za srpanj 2016. godine isplaćuje se 150,00
kn pomoći svakom studentu koji ima pravo na
pomoć.

Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
općine Slavonski Šamac da obavijesti sve studente s
područja općine Slavonski Šamac kako bi mogli
podnijeti zahtjev za isplatu pomoći redovnim
studentima.
Studenti uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka
trebaju priložiti:
- uvjerenje o redovnom upisu u višu
akademsku godinu 2015/2016 kao redovni
student (od druge godine studiranja pa nadalje)
- uvjerenje o upisu u akademsku godinu
2015./2016. kao redovni student (za nove
studente-prva godina)
- presliku osobne iskaznice
- presliku indeksa
- presliku žiro-računa.

Članak 4.
Isplata pomoći studentima koji donesu svu
potrebnu dokumentaciju, izvršavat će se na žiroračun studenta.
Studenti su dužni podnijeti zahtjev do
31.10.2015. godine za redovitu isplatu pomoći.
Za sve naknadne zahtjeve isplata se vrši od
mjeseca podnošenja zahtjeva, a ne za proteklo
razdoblje.
Financijska sredstva iz čl. 1., stavka 2. ove
Odluke isplatit će se iz Proračuna općine Slavonski
Šamac na teret konta 37215-Pomoći za stipendije i
školarine.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.“

Broj: 17
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 600-01/15-01/14
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 25. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.
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Članak 2.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
dozvoljava da se u zemljišnim knjigama uknjiži
pravo služnosti postavljanja i održavanja KB NN i
MR NN rasplet iz PTTS 10 (20)/0,4Kv „Šamac 1“,
Sl. Šamac na nekretninama navedenim u članku 1.
ove Odluke.
Općinsko vijeće nalaže načelnici općine
Slavonski Šamac da postupi u skladu sa člankom 22.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu općine Slavonski Šamac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 3/15.).

33.
Članak 3.
Na temelju članka 79. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 6/13.), i zamolbe za
sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti
upućene od HEP-ODS d.o.o., Elektra Vinkovci
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj
14. sjednici, održanoj 25. rujna 2015 godine, donosi
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu
danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:940-01/15-01/8
URBROJ:2178/09-02-15-2
Slavonski Šamac, 25. rujna 2015. godine.

o osnivanju prava služosti postavljanja i
održavanja KB NN i MR NN –rasplet iz PTTS
10 (20)/0,4kV„ Šamac 1“, Sl. Šamac

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
suglasno je da HEP d.d. grada Vukovara 37, Zagreb
postavi podzemnu i nadzemnu niskonaponsku
mrežu 0,4 kV na zemljištu općine Slavonski Šamac,
i to na nekretninama upisanim kao:
-k.č. 126/2, zk. ul. 503, trafostanica selo,površine
9 m2, k.o. Šamac Slavonski,
-k.č. 163/1, zk.ul. 453, ulica u selu, površine 9269
m2, k.o. Šamac Slavonski,
-k.č. 164, zk.ul. 453, ulica u selu, površine 10556
m2, k.o. Šamac Slavonski.

34.

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu
(N.N.87/08, 136/12 i 15/15) i čl.15. st. 3. Pravilnika
o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
Proračuna (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac je na 14. sjednici održanoj 25.
rujna 2015. g. donijelo

»SLUŽBENI VJESNIK«
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POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Broj: 17

Stanje blagajne na dan 1.1.2015. g. bilo je
0,00 kn, a na da 30.6.2015.g. bilo je 51,95 kn.

o izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac
za razdoblje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. godine
Članak 5.
OPĆI DIO

Potraživanje za dane zajmove (Žene i
mladi) na dan 30.6.2015.g. bilo je 154.988,92 kn.

Članak 1.
Polugodišnji
izvještaj o izvršenju
Proračuna općine Slavonski Šamac za razdoblje od
1. 1.do 30.6.2015. godine obuhvaća ostvareni
prihode i primitke u iznosu od 1.138.812,30 kn.

Članak 6.
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih
društava na dan 30.6.2015.g. iznosi 1.060.757,00
kn.

Članak 2.
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za razdoblje od 1. 1.do 30. 6. 2015. godine
izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.319.593,66 kn.

Članak 7.
Stanje potraživanja na dan 30. 6. 2015.
godine:

Članak 3.

-

Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka
u
izvještajnom razdoblju daje nam manjak prihoda.

-

Ostvareni prihodi i primici 1.138.812,30 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
1.319.593,66 kn
Manjak prihoda od 1. 1. od 30. 6. 2015
180.781,36 kn

-

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda prenesen
iz 2014.g
Manjak prihoda od
1. 1. do 30. 6. 2015. god
Ukupni višak prihoda

-

282.905,13 kn
-180.781,36 kn
102.123,77 kn

-

Članak 4.
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015. godine
bilo je 430.273,52 kn, a na dan 30. 6. 2015.
godine 265.188,81 Kn.

potraživanja za općinske poreze
218.665,36 kn
potraživanja za komunalnu naknadu
197.582,44 kn
potraživanja za komunalni doprinos
70.280,89 kn
potraživanja za groblje (dodjela mjesta)
47.235,86 kn
potraživanja za groblje (godišnja naknada)
55.819,90 kn
potraživanja od zakupa i iznajmljvanja
imovine 102.225,00 kn
potraživanja za prihode od iznajmljivanja
(stanarina-nedospjelo
2.400,00 kn
potraživanja za naknade od nefin. imovine
14.976,86 kn
potraživanja za naknade za ceste
141.499,18 kn
potraživanja za zatezne kamate (ŽENE I
MLADI) 170.816,45 kn
ostala nespom. potraživanja(režijski
troškovi najmoprimci) 544,23 kn
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Članak 8.

Stanje nepodmirenih obveza
30.6.2015.g. bilo je 163.116,99 Kn.
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Članak 10.

na dan

Članak 9.
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve u izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka i
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda
i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna općine
Slavonski Šamac, za razdoblje od 1. 1. do 30. 6.
2015. godinu.
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POSEBNI DIO
Članak 11.
Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac sadrži rashode
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, te po pozicijama.

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2169

Strana: 2170

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2171

Strana: 2172

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2173

Strana: 2174

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2175

Strana: 2176

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2177

Strana: 2178

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2179

Strana: 2180

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Članak 12.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, zajedno s usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 431-01/15-01/31
URBROJ: 2178/09-02-15-3
U Slavonskom Šamcu, 25. rujna 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

Broj: 17
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OPĆINA VRPOLJE

42.

I OPĆE ODREDBE
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.,144/12., 94/13,
153/13, 147/14 i 36/15), 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 21. sjednici održanoj 30.
rujna 2015. godine, donijelo je

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
odvodnju i pročišćavanje voda

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini
Vrpolje za 2015. godinu

Članak 1.
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Vrpolje za
2015.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 27/14) mijenja se i glasi:

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.
II

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 3.

a)
Izgradnja nogostupa – pješačkih staza u
Vrpolju

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Ukupno: 780.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
780.000,00 kuna osigurat će se i to :
480.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije, 100.000,00 kuna
iz Županijskog proračuna i 200.000,00 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: 225.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 225.000,00
kuna osigurat će se i to: 120.000,00 kuna iz
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije i 105.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna (komunalni doprinos, komunalna
naknada i ostali prihodi)

c)
Izgradnja pješačkih staza u Starim
Perkovcima
Ukupno: 23.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 23.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(komunalna naknada i ostali prihodi)

d)
Uređenje kružnog toka u Vrpolju
Ukupno: 25.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 25.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (ostali
prihodi i tekuće donacije)

III
GRAĐENJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 4.
a)
Izrada geodetskih elaborata izvedenog
stanja nerazvrstanih cesta na području općine
Vrpolje
Ukupno: 113.750,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 113.750,00

Broj: 17

kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (zakup i
prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta)

IV

GRAĐENJE GROBLJA
Članak 5.

a)
Izgradnja pješačkih staza na groblju u
Starim Perkovcima
Ukupno: 70.000,00 kn
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).
b)
Uređenje Mrtvačnice u Čajkovcima (voda
i sanitarni čvor)
Ukupno: 20.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
20.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (komunalna naknada, komunalni
doprinos i grobna naknada)
c)
Nabava rasvjetnih tijela u Mrtvačnici u
Starim Perkovcima
Ukupno: 5.000,00 kuna
Potrebna financija sredstva u iznosu od 5.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(komunalna naknada).

V

JAVNA RASVJETA
Članak 6.

a)
Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima
u naselju Stari Perkovci, Ulica Đakovačka .
Ukupno: 161.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
161.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta)
b)
Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima
u naselju Stari Perkovci, Ulica V. Nazora
Ukupno: 60.000,00 kuna

Broj: 17
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Potrebna financijska sredstva u iznosu od
60.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta)
c) Nastavak izgradnje javne rasvjete na
kandelaberima u naselju Vrpolje, Ulica J.B.
Jelačića
Ukupno: 270.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu 270.000,00
kuna osigurat će se i to: 80.000,00 kuna iz
Ministarstva gospodarstva i 190.000,00 kuna iz
Općinskog proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta)
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Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
primjenjuje se sa 1.1.2015. godine i bit će objavljena
u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije» .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/15-01/12
Urbroj : 2178/11-01/15-3
Vrpolje, 30. 9. 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

d) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u
naselju Čajkovci – dopuna dokumentacije
Ukupno: 25.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 25.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(komunalni doprinos i komunalna naknada i
naknada za prenamjenu zemljišta).
43.
VI
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA I
GRAĐENJE VODOOPSKRBE
Članak 7.
a)
Izgradnja prečistaća na općini Vrpolje
Ukupno: 100.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta)

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09., 5/13 i 14/14.), a u svezi sa
člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.
33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08 –
pročišćeni tekst, 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13 –
pročišćeni tekst) i člankom 48. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 21. sjednici održanoj 30.
rujna 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK

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

o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice
općine Vrpolje za razdoblje siječanj - lipanj
2015. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
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Izvješće o radu općinske načelnice općine Vrpolje za
razdoblje od siječanj - lipanj 2015. godine.

Članak 2.

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
8/15) članak 4., članak 5., članak 6. i članak 7 brišu
se.
Dosadašnji članci 8., 9. i 10. postaju članci
4., 5. i 6.

Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Broj: 17

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Klasa: 021-05/15-01/07
Urbroj: 2178/11-01/15-9
Vrpolje, 30. rujna 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Klasa: 021-05/15-01/07
Urbroj: 2178/11-01/15-8
Vrpolje, 30. rujna 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

44.

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 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13. I 14/14),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 21.
sjednici održanoj 30. rujna 2015.godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o materijalnim
pravima općinskog načelnika i zamjenika
načelnika općine Vrpolje

45.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.
91/96, 68/98, 137/99., 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 –
pročišćeni tekst), članka 25. Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
14/11) 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 21.
sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine donijelo je
ODLUKU

Članak 1.
U Odluci o materijalnim pravima općinskog
načelnika i zamjenika načelnika općine Vrpolje

o izboru najpovoljnije ponude za rušenje
nekretnine i otkup građevinskog materijala
u vlasništvu općine Vrpolje
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Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje raspisalo je
Javni natječaj za rušenje nekretnine i otkup
građevinskog materijala u vlasništvu općine
Vrpolje, i to za nekretninu k.č.br. 870 u k.o. Vrpolje,
početna cijena – visina naknade: 15.000,00 kuna,
koji je objavljen u tisku „Posavska Hrvatska“ dana
28. kolovoza 2015.godine i na službenim stranicama
o p ć i n e Vr p o l j e – w w w w. v r p o l j e . h r.
Osnovni kriteriji za odabir najpovoljnije
ponude je najviša ponuđena naknada.
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obveze sukladno uvjetima iz javnog natječaja.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/15-01/07
Urbroj: 2178/11-01/15-7
Vrpolje, 30.rujna 2015.godine

Članak 2.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

U roku je pristigla 1 (jedna) potpuna i
pravilna ponuda ponuditelja i to:
-Prijevoz, ugostiteljstvo i usluge
„PIRAMIDA“ vl. Josip Kitanović, Velika Kopanica,
Šamačka 89, OIB 15467174160 s ponuđenom
cijenom naknade u iznosu 16.101,50 kuna.
46.
Članak 3.
Sukladno kriteriju za odabir ponude i
valjanosti ponude prihvaća se kao najpovoljnija
ponuda za rušenje nekretnine i otkup građevinskog
materijala u vlasništvu općine Vrpolje, ponuda
Ponuditelja: Prijevoz, ugostiteljstvo i usluge
„PIRAMIDA“ vl. Josip Kitanović, Velika Kopanica,
Šamačka 89, OIB: 15467174160 s ponuđenom
cijenom naknade u iznosu 16.101,50 kuna.

Članak 4.
Iznos uplaćen na ime jamčevine uračunat će
se u cijenu naknade prilikom sklapanja ugovora.

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
Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,5/13. i
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
21. sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine donijelo
je
ODLUKU

Članak 5.
Zadužuje se općinska načelnica da u roku od
8 dana s izabranim ponuditeljem, gospodarskim
subjektom iz članka 3. ove Odluke sklopi Ugovor
kojim će se detaljnije regulirati međusobna prava i

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u
području društvenih djelatnosti za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine
Vrpolje za 2015. godinu
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Članak 1.

Program javnih potreba u području
društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za
2015.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 27/14.) mijenja se i glasi:

I

II

Broj: 17

ŠPORT
Članak 3.

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:

KULTURA
Članak 2.

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.
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 rješenjem općinske načelnice.

a) RK Vrpolje
b) Tea kwon do klub Vrpolje
c) NK «Sloga» Vrpolje
d) NK «Mladost» Čajkovci
e) NK «Perkovci»St. Perkovci

-

35.000,00 kuna
7.000,00 kuna
26.000,00 kuna
26.000,00 kuna
26.000,00 kuna

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za
2015.godinu 30.000,00 kuna za troškove režija za
sportske objekte koji se plaćaju iz Općinskog
proračuna (struja, voda, plin).
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
Članak 4.

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.
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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.
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2015.godinu za potrebe osnovnog
školstva kapitalne projekte vrijednosti 7.000,00
kuna (kopirni stroj) za Osnovnu školu „I.Meštrović“
Vrpolje
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.

IV

VJERSKE ZAJEDNICE
Članak 5.

Općina Vrpolje je osigurala u Proračunu
općine Vrpolje za 2015. godinu 5.000,00 kuna
tekućih donacija i 150.000,00 kuna kapitalnih
donacija.
a)
Župani uredi na području općine Vrpolje –
5.000,00 kn tekućih donacija
b)
Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja u
Vrpolju – 150.000,00 kuna – uređenje i sanacija
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja
Proračuna, odnosno po potrebi korisnika, a
odobravaju se na temelju zamolbe.

V
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VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE
VRPOLJE I DVD
Članak 6.

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za
2015. godinu 125.000,00 kn za Vatrogasnu
zajednicu općine Vrpolje (VZO) i DVD na području
općine za vatrogasnu djelatnost.
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za
2015.godinu za vatrogastvo i 50.000,00 kuna za
kapitalne projekte (legalizacija vatrogasnih
domova) za DVD Vrpolje i DVD Čajkovci.
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna , odnosno po potrebi korisnika, a
sukladno zakonskim propisima.

VI
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE I CIVILNA
ZAŠTITA
Članak 7.
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.
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.

VII

UDRUGE GRAĐANA
Članak 8.

Općina Vrpolje odobrila je u Proračunu
općine Vrpolje za 2015. godinu 25.000,00 kuna za
potrebe udruga građana (braniteljska udruga, udruga
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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.
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2015.godinu 60.000,00 kuna za kapitalne
projekte udruga (legalizacija i uređenje Lovačkog
doma u Vrpolju, uređenje Lovačkog doma Stari
Perkovci)

VIII

OSTALE UDRUGE
Članak 9.

a)
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu
općine Vrpolje za 2015. godinu 10.000,00 kuna za
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.
b)
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu
općine Vrpolje za 2015.godinu 7.000,00 kuna za
ostale udruge (novoosnovane ili da nisu registrirane)
na području općine Vrpolje, a rade i za korist naše
općine.

IX
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OSTALE ODREDBE
Članak 10.

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
762.000,00 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 11.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivat će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se sa 1. siječnja 2015.
godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa :021-05/15-01/07
Urbroj :2178/11-01/15-6
Vrpolje, 30. 9. 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimndić, v.r.
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47.

osigurano 320.000,00 kuna utvrđuju se sljedeći
oblici pomoći.

Na temelju članka 117. stavka 1. i 5. Zakona
o socijalnoj skrbi («N.N.» br. 157/13.¸, 152/14 i
99/15.), 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 21. sjednici održanoj 30.
rujna 2015. godine donijelo je

1. Pomoć za troškove stanovanja
Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne
skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi i
Odlukom socijalnoj skrbi općine Vrpolje. Istom
Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prva
na pomoć kao i oblici pomoći, a osigurano je
15.000,00 kuna.
2. Jednokratna novčana pomoć

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na
području općine Vrpolje za 2015. godinu

Članak 1.
Program socijalne skrbi na području općine
Vrpolje za 2015.godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 27/14), mijenja se i
glasi:

Članak 2.
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 3.
Program socijalne skrbi na ime čega je u
Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu

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 kojim živi podnositelj zahtjeva.
Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinačnih
zahtjeva u iznosu do 1.000,00 kuna, a osigurano je
4.000,00 kuna.
3. Jednokratna novčana pomoć studentima
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 novorođenu
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.
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5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih
škola

9. Pomoć za sufinanciranje redovitog programa
Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje

U Proračunu općine Vrpolje za 2015.godinu
osigurana su sredstva za dio ili razliku troškova
prijevoza srednjoškolcima koji pohađaju srednju
školu u Slavonskom Brodu i Đakovu u iznosu
30.000,00 kuna za školsku godinu 2015/2016. i to
onim učenicima koji nemaju plaćene cjelokupne
troškove prijevoza iz nekih drugih zakonskih
propisa i načina (socijalni slučajevi, sufinanciranje
od vršitelja usluga i drugo).
Sredstva će se isplaćivati sukladno odluci o načinu,
kriterijima i uvjetima za ostvarivanje ove pomoći.

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.

6. 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.
7. 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.
8. 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.

10. 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“.
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 rješenja 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.

Broj: 17
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Članak 4.

ODLUKU

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.

o izmjeni i dopuni Programa
održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2015. godinu

Članak 1.
Članak 5.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinska načelnica koja sve oblike navedene
pomoći odobrava rješenjem.

Program održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje za 2015.
godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 27/14), mijenja se i glasi:

Članak 6.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a
primjenjuje se sa 1. siječnja 2015. godine i objavit će
se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

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
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/15-01/07
Urbroj: 2178/11-01/15-5
Vrpolje, 30. 9. 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

-

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 3.
Programom iz članka 1. ovog Programa
utvrđuje se:
48.

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. ,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) 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
21. sjednici održanoj 30. 9. 2015. godine donijelo je

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

Članak 4.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku
godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
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financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog
Programa.

Članak 5.
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
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 .

Broj: 17

4.
Održavanje nerazvrstanih cesta
nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom na području općine Vrpolje, te nasipanje
poljskih puteva
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
60.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava ,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
prihoda od prodaje, zakupa i korištenja državnog
poljoprivrednog zemljišta.
5.
Održavanje groblja
održavanje i uređenje mjesnih groblja i
odvoz smeća s 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.
6.
Javna rasvjeta
troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki,
ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične rasvjete
na području općine Vrpolje – 30.000,00 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 270.000,00
kuna, a financirat će se iz komunalne naknade,
komunalnog doprinosa i zakupa i prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta.

Članak 6.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
članku 5. predviđaju se u ukupnom iznosu od
455.000,00 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.

Broj: 17
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Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se sa 1. siječnja 2015. godine i objavit će
se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije«.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
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Klasa: 021-05/15-01/07
Urbroj: 2178/11-01/15-4
Vrpolje, 30. 9. 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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49.

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu (Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i
15/15) 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 21. sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Vrpolje za 2015. godinu

I

OPĆI DIO
Članak 1.

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranog
manjka prihoda Proračuna.

Broj: 17
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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 proračunusku 2015. godinu.
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Članak 4.
Ove izmjene i dopune Proračuna općine Vrpolje za 2015. godinu stupaju na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine i bit će objaveljene u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/15-01/07
Urbroj: 2178/11-01/15-2
Vrpolje, 30. rujna 2015. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.
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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
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