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-
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2.

-

Programska djelatnost - rad odbora
Za obavljanje određenih poslova i zadataka
Vijeće će osnovati radna tijela i to:
Odbor za školstvo, sport i kulturu
Odbor za komunalnu infrastrukturu i zaštitu
okoliša
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
Odbor za ljudska prava i ustavno-pravni
položaj Roma u županiji
Odbor za statusna pitanja Roma

3.
a.
b.
c.
d.

Ostale djelatnosti
Administrativni i tehnički poslovi
Blagajnički poslovi
Održavanje prostora i opreme
Kontakti sa strankama i suradnicima

II

Proračun - prihodi i rashodi za 2016. god.

1.

Prihodi

226.

-

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske i
članka 16. ovog Vijeća, Vijeće je na svojoj sjednici
održanoj 15. 12. 2015. godine donijelo

-

PROGRAM
i Proračun za rad Vijeća u 2016. godini
I.
1.
a.

b.

Program rada
Administrativna djelatnost - sjednice Vijeća
i upravnih organa
Sjednice Vijeća: Vijeće će održati najmanje
4 sjednice na programskim zadacima i
predviđenim aktivnostima
Sjednice Predsjedništva: U funkciji upravno
izvršnog organa Vijeća, prije svake
sjednice, Predsjedništvo razmatra i usvaja
predsjednikom prijedlog dnevnog reda, a
tijekom godine održava 2-4 sjednice na
kojima razmatra aktualnu problematiku i
usklađuje rad odbora.

Prihodi od Proračuna županije
Prihodi od donacija
Ukupni prihodi:

80.000,00
10.000,00
90.000,00

2.
-

24.000,00
6.000,00

Rashodi
Troškovi sjednica Vijeća
naknada predsjednika Vijeća
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-

službena putovanja
10.000,00
uredski materijal
1.000,00
usluga najma prostora
14.400,00
bankarske usluge
1.200,00
računovodstvene usluge
3.000,00
režijski troškovi
4.200,00
troškovi telefona i poštarina
1.000,00
reprezentacija
6.000,00
uredska oprema
3.200,00
održavanje manifestacija i
obljetnica (dan sjećanja na
romske žrtve holokausta,
Svjetski dan romskog jezika,
Đurđevdan)
10.000,00
usluge promidžbe i informiranja 3.000,00
stručno osposobljavanje
3.000,00
Ukupni rashodi:

90.000,00

PLAN
kvartalnih aktivnosti predsjednika Vijeća
Nenada Nikolića
Za period prosinac - veljača 2016.
Obilazak romskih naselja Gornja Vrba,
Ruščica, Donja Bebrina, Oprisavci, Staro
Topolje
Upoznavanje sa situacijkom na terenu,
uspostava kontakata sa romima koji žive u
ovim naseljima, dogovori oko buduće
suradnje, spisak naselja i objekata, spisak
romske populacije, prijedlozi za poboljšanje
stanja u naseljima
Sudjelovanje na radionicama i edukacijama
o obrazovanju i zdravlju
Provođenje priprema i upoznavanje sa
romskim obljetnicama
Organizacija i pomoć u organizaciji oko
obilježavanja Božića i Nove godine

-

romske populacije, prijedlozi za poboljšanje
stanja u naseljima
Sudjelovanje na radionicama i edukacijama
o obrazovanju i zdravlju
Provođenje priprema i upoznavanje sa
romskim obljetnicama
Pripreme za obilježavanje Božića i Nove
godine

Lipanj 2016 - kolovoz 2016.
Obilazak romskih naselja Okučani, Gornji
Bogićevci, Nova Gradiška, Rešetari,
Cernik, Staro Petrovo Selo, Nova Kapela
Upoznavanje sa situacijkom na terenu,
uspostava kontakata sa romima koji žive u
ovim naseljima, dogovori oko buduće
suradnje, spisak naselja i objekata, spisak
romske populacije, prijedlozi za poboljšanje
stanja u naseljima
Sudjelovanje na radionicama i edukacijama
o obrazovanju i zdravlju
Provođenje priprema i upoznavanje sa
romskim obljetnicama
Sudjelovanje na međunarodnom danu
sjećanja na romske žrtve holokausta u
Jasenovcu 02. 08.
Vođa puta za Uštice, zapadni dio Brodskoposavske županije
Rujan - studeni 2016.
-

-

Ožujak 2016. - svibanj 2016.
Obilazak romskih naselja Stružani, Svilaj,
Stari Perkovci, Vrpolje, Velika Kopanica,
Sikirevci, Slavonski Šamac
Upoznavanje sa situacijkom na terenu,
uspostava kontakata sa romima koji žive u
ovim naseljima, dogovori oko buduće
suradnje, spisak naselja i objekata, spisak

Broj: 28

-

Obilazak romskih naselja Batrina, Lužani,
O r io v ac, B r o d s k i S tu p n ik , S ib in j,
Glogovica
Upoznavanje sa situacijkom na terenu,
uspostava kontakata sa romima koji žive u
ovim naseljima, dogovori oko buduće
suradnje, spisak naselja i objekata, spisak
romske populacije, prijedlozi za poboljšanje
stanja u naseljima
Sudjelovanje na radionicama i edukacijama
o obrazovanju i zdravlju
Provođenje priprema i upoznavanje sa
romskim obljetnicama
Pripreme za obilježavanje Svjetskog dana
romskog jezika
Aktivnosti vezane uz obrazovanje, praćenje
broja upisane djece u osnovne i srednje škole
Sudjelovanje na RPastoralu Roma u Đakovu

Broj: 28
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Namjera predsjednika Vijeća riomske
nacionalne manjine u BPŽ je unaprijediti rad Vijeća i
angažirati se u poboljšanju uvjeta života Roma.
Također, unaprijediti suradnju Roma na području
BPŽ.
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Isto tako, namjera je izraditi Ancijski plan romske
nacionalne manjine za čega će mu biti potrebna
pomoć institucija županije.
Predsjednik Vijeća
Nenad Nikolić, v.r.
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OPĆINA BEBRINA

31.
Na temelju clanka 14. stavak 3 i 4. Zakona o proracunu (“Narodne novine” broj 96/03), Opcinsko vijece
opcine BEBRINA na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 16.prosinca 2015.godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni ororacuna opcine Bebrina za 2015.godinu
I OPCI DIO
Članak 1.
Proracun opcine BEBRINA za 2015.godinu glasi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I
- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.483.502,00
110.000,00
0
3.064.000,00
2.220.343,71

RASHODI POSLOVANJA
- RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
- R A Z L I K A - VIŠAK / MANJAK

-

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)
- RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
- PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
- IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
- NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANC IRANJE

1.690.841,71

Članak 2.
Opći dio Proračuna sadrži prihode po izvorima i vrstama prihoda, te rashode po osnovnim namjenama
kako slijedi:
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2015.godine i bit će
objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:400-01/15-01/1
Urbroj:2178/02-03-15-1
Bebrina, 16. prosinca 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

32.
Na temelju Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12), Općinsko vijeće općine
BEBRINA na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2015. godine donijelo je
PRORAČUN
općine Bebrina za 2016.godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine BEBRINA za 2016.godinu glasi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I
- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
- RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
- R A Z L I K A - VIŠAK / MANJAK

5.422.000,00
113.000,00
3.003.000,00
4.232.000,00
-

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)
- RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
1.700.000,00
C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
- PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
- IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
- NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

0

-

Članak 2.
Opći dio Proračuna sadrži prihode po izvorima i vrstama prihoda, te rashode po osnovnim namjenama kako slijedi:
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Klasa:400-01/15-01/2
Urbroj:2178/02-03-15-1
Bebrina, 16. prosinca 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2016.godine i bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

Članak 3.

Broj: 28
»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 28
Članak 4.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 32.
Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” 3/13), Općinsko vijeće općine
BEBRINA na svojoj 14. sjednici održanoj 16.
prosinca 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine BEBRINA za
2016. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se struktura prihoda
i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Općine
BEBRINA za 2016. godinu (U daljnjem tekstu:
Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i
jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i
obveze korisnika i nositelja proračunskih sredstava.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog
dijela, te planova razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čine: Račun prihoda i
rashoda te raspoloživa sredstva iz prethodne godine.
U Računu prihoda i primitaka i rashoda i
izdataka iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama,
te rashodi i izdaci po vrstama i namjenama.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana
rashoda i izdataka po razdjelima, glavama,
programima i aktivnostima raspoređenih u tekuće i
razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.
Članak 3.
Naplata prihoda koji prema Zakonu o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i drugim propisima, te odlukama
predstavničkog i izvršnog tijela nije ograničena
procjenom prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koriste se za namjene
koje su određene Proračunom, i to u visini utvrđenoj u
Posebnom dijelu, prema dospjelim obvezama, a u
skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna općine.

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u
planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom
godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna
imat će sredstva za redovnu djelatnost.
Članak 5.
Neraspoređeni dio prihoda čine
neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve
koji se tijekom godine raspoređuju i koriste za
nepredviđene i nedovoljno predviđene potrebe, a koje
se financiraju iz Proračuna.

Članak 6.
Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
načelnik općine. U slučaju potrebe općinski načelnik
može u okviru utvrđenog iznosa izdatka pojedine
pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava između
pojedinih pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih
na poziciji koja se umanjuje
Članak 7.
Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu
Proračuna za plaće zaposlenih, naknade plaća i
troškova zaposlenih u Upravnom odjelu izvršavat će
se putem žiro-računa proračuna do visine i za namjene
utvrđene općim aktima Izvršnog tijela kojima je ta
materija propisana.
Sredstva raspoređena za udruge građana
doznačavat će se putem njihovih zahtjeva na žiroračune .
Sredstva raspoređena za kapitalne izdatke
izvršavat će se putem žiro-računa i doznačavat
izravno izvođačima radova i dobavljačima roba i
usluga na temelju odluke Izvršnog tijela.
Članak 8.
Nadzor nad korištenjem sredstava i
izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko vijeće.
Članak 9.
Općinski načelnik dužan je polugodišnje i
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godišnje izvršavanje Proračuna dostavljati
Općinskom vijeću.
Članak 10.
Općinski načelnik odgovoran je za
izvršavanje Proračuna u cjelini.
Članak 11.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti
planiranih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka
Proračuna, Izvršno tijelo će predložiti Općinskom
vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Strana: 3943
Članak 14.

Općina može davati kratkoročne pozajmice
koje će se vratiti tijekom proračunske godine u
općinski proračun.
Članak 15
.
Godišnji proračun izvršava se od 1. siječnja
do 31. prosinca 2016. godine.
Ako se proračunski prihodi ostvare u svoti
većoj od planiranih, uporabit će se za namjene koje će
na kraju obračunskog razdoblja Općinsko vijeće
propisati svojom Odlukom.
Manjak Proračuna financirat će se iz viška
prihoda iz prethodnih godina.

Članak 12.
Članak 16.
Raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna upravlja Izvršno tijelo.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se
oročavati kod poslovnih banaka.
Prihodi koji se ostvare od upravljanja
raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su
Proračuna.
Članak 13.
Općina se može zaduživati uzimanjem
kredita na tržištu novca i kapitala temeljem Odluke
Općinskog vijeća uz prethodnu suglasnost Vlade RH.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016.
godine i biti će objavljena u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 400-01/15-01/3
Urbroj:2178/02-03-15-1
Bebrina,16. prosinca 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA DAVOR

8.
Na temelju članka 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08. i
136/12.), članka 32. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 12/09. i 07/13.),
Općinsko vijeće općine Davor na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana proračuna općine Davor za 2015. godinu
Članak 1.
Proračun općine Davor za 2015. godinu mijenja se i glasi :
PRIHODI 4.610.500,00 kuna
RASHODI 4.610.500,00 kuna
Članak 2.
Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2015. godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz rashoda po osnovnim namjenama.
Prihodi i rashodi u Bilanci, te rashodi u posebnom dijelu Proračuna povećavaju se, odnosno smanjuje kako
slijedi:
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IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE DAVOR
ZA 2015.M GODINU - POSEBNI DIO
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Članak 3.
Sredstva se raspoređuju tijekom godine i stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i korisnicima
proračunskih sredstava u okviru ostvarenih prihoda, ovisno o dospijeću obaveza.
Proračun se provodi od 1. Siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa: 400-01/14-01/8
Ur.broj: 2178/17-01-15-12
Davor, 22. prosinca 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.

9.
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03
- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,) i članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 07/13.) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 17. sjednici
održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Davor za 2015. godinu opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata, te
iskazuju financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2015. godini planirana izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća :
Djelatnost

Procjena
troškova

Izvoru financiranja u Kn.
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1. Izgradnja nerazvrstanih cesta u
općini Davor
2. Uređenje Društveni dom Davor
3. Zona male privrede
- Poslovno- gospodarska
zona Davor

445.000,00 kn
1.012.000,00 kn

16.000,00 kn
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Minist. reg. raz.
150.000,00
Općina Davor
295.000,00
Fond za zašt. okol. 997.000,00
Općina Davor
15.000,00

Općina Davor

16.000,00

4. Uređenje Trga M.A.R. Davor,

15.000,00 kn

Općina Davor

15.000,00

5. Dogradnja zgrade Spremnice

30.000,00 kn

Općina Davor

30.000,00

6. Sanacija objekta svlačionice
NO Soko Orubica

70.000,00 kn

Općina Davor

70.000,00

Članak 3.
Vlastita sredstva predviđena za financiranje izgradnje
objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini iz članka 2. ovog Programa bit će osigurana su u Proračunu općine Davor .
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/13-01/8
Urbroj:2178/17-01-15-13
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Željko Burazović, v.r.

10.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32.
Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09.i 07) Općinsko vijeće
općine Davor na svojoj 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
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Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanja komunalne infrastrukture na području općine Davor za
2015. godinu za komunalne djelatnosti :
-

održavanje kanalizacijske mreže naselja Davor,
odvodnja atmosferskih voda,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje čistoće – održavanje i čišćenje javnih površina,
javna rasvjeta,
održavanje groblja.

Programom se utvrđuje opseg poslova održavanja, procjenjuju pojedini troškovi po djelatnostima,
iskazuju financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća :
Djelatnost

Procjena
troškova

Izvoru financiranja u Kn.

1. Održavanje kanalizacijske mreže
naselja Davor

50.000,00 kn

Komunalna naknada

50.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda

50.000,00 kn

Komunalna naknada

50.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih putova

50.000,00 kn

4. Održavanje čistoće – održavanje
i čišćenje javnih površina

140.000,00 kn

Komunalna naknada, 50.000,00
naknada za prekomj.
korištenje cesta
Prihodi od zakupa
poljoprivr. zemljišta
Koncesija
140.000,00

5. Javna rasvjeta

6. Održavanje groblja

130.000,00 kn

55.000,00 kn
UKUPNO :

Koncesija, komunal. 130.000,00
naknada, komunalni
doprinos
Komunalna naknada

55.000,00

475.000,00 Kn

Članak 3.
-

Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurat će se iz slijedećih prihoda :
komunalne naknade,
iz koncesijske naknade,
iz Proračuna općine Davor,
iz drugih izvora po posebnim propisima
i ostalih raspoloživih sredstava prihoda poslovanja.
prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
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Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/14-01/8
Urbroj:2178/17-01-15-14
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Željko Burazović, v.r.

11.
Na temelju članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 57/11) i članka 32. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 12/09 i 07/13.) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 17. sjednici održanoj 22.
prosinca 2015. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
za ostvarivanje socijalne skrbi na području
općine Davor u 2015. godini
I

UVODNE NAPOMENE

Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba
socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu
zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Takve su osobe u
stanju socijalne potrebe i mogu biti korisnici socijalne skrbi.
Cilj Programa socijalne skrbi jest sagledavanje potreba, vrsta i oblika pomoći osobama u stanju
socijalne potrebe na području općine Davor, kako bi se kroz proračun osigurala potrebna sredstva i
odredili korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.
II

OSNOVNI PODACI O POSTOJEĆEM STANJU
U OPĆINI DAVOR

Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine u općini Davor živi 3.004 stanovnika u 879
kućanstava.
Veći broj, posebno samačkih domaćinstava je starije životne dobi, a što u pravili znači i
stanovništvo s razmjerno niskim primanjima (prihodima).
Manji broj radno aktivnog stanovništva zaposleno je u poduzećima koje su tijekom Domovinskog
rata pretrpjela znatna oštećenja, a dio ih je ostao i bez zaposlenja.
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Dio nezaposlenih evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje, a znatan broj nezaposlenih osoba
putem Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški ostvaruje pojedine oblike pomoći.
III

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Programom socijalne skrbi na području općine Davor u 2015. godini nastavit će se sa pružanjem
pomoći najugroženijim građanima općine Davor, te dodjelom financijske potpore ustanovama i socijalnohumanitarnim udrugama, kojim će se pokušati ublažiti posljedice težeg socijalno-gospodarskog stanja
pojedinih kategorija stanovništva.
Ukupna izdvajanja iz Proračuna općine Davor u 2015. godini za mjere socijalne skrbi iznose
119.000,00 kuna.
Programom se utvrđuju slijedeći oblici socijalne skrbi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV

Sufinanciranje ogrijeva socijalno ugroženim
kategorijama
- 30.400 kn
Pokloni djeci za Sv. Nikolu
- 10.000 kn
Naknada za novorođeno dijete
- 30.000 kn
Pomoć građanima u naravi
- 2.000 kn
Sufinanciranje školske kuhinje
- 12.100 kn
Humanitarna skrb kroz udruge
- 15.000 kn
Humanitarna djelatnost crvenog križa
- 12.000 kn
Pomoć invalidima
- 4.500 kn
__________________________________
UKUPNO : 119.000,00 kuna
ZAKLJUČNE NAPOMENE:

Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će se isključivo osobama koje imaju prebivalište
na području općine Davor.
Posebnim Pravilnikom utvrđena su mjerila i uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć podmirenja
troškova stanovanja, sufinanciranja troškova komunalne naknade i oslobađanja i pomoć u slučaju
nepogode i nevolje.
Ovaj Program provodit će se sukladno ostvarivanju sredstava koja će se realizirati u Proračunu
općine Davor.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/14-01/8
Urbroj; 2178/17-01-15-15
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Željko Burazović, v.r.
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12.
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90.,
27/93., 38/09.) i članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 12/09
i 07/13) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo
je
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi na području općine Davor u 2015. godini
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi općine Davor za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine i u
ostalim proračunima, potrebe su koje utvrđuje Zakon, kao i one kulturne djelatnosti i manifestacije koje
su u interesu općine Davor.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi planirana su u ukupnom iznosu od
1.231.000,00 kuna, i obuhvaća slijedeća programska područja :
-

kultura i zaštita objekata kulturne baštine
manifestacije u kulturi
nabavka knjiga za knjižnicu

Kultura i zaštita kulturne baštine
Članak 3.
Nastavak radova na uređenju dograđenog Doma Davor 1.012.000,00 kuna.
Za uređenje Galerije Kerdić planira se iznos od 30.000,00 kuna.
Za dogradnju vatrogasnog doma u poslovni prostor planira se iznos od 30.000,00 kuna.
Za ostale aktivnosti i održavanje objekata u kulturi općina Davor predvidjela je iznos od
125.000,00 kuna.
Manifestacije u kulturi
Članak 4.
Očuvanje narodnih običaja i kulturne baštine na području općine Davor imaju dva Kulturnoumjetnička društva koja aktivno djeluju na području općine. U 2015. godini u proračunu općine Davor
izdvojeno je 25.000,00 kuna društvima koja će biti raspodijeljena prema potrebama i aktivnosti društava.
Od manifestacija u kulturi imamo : RIBARSKE VEČERI u naselju Davor, te KOLO NA DVA
ŠTUKA u Orubici, DAVORIJE Davoru, POKLADNA POVORKA, te BOŽIĆNI KONCERT u Davoru.
Općina Davor je jedan od glavnih pokrovitelja navedenih manifestacija a posebno izdvaja
sredstva za športske klubove i objekte u iznosu od 110.000,00 kuna.
Za pomoć vjerskim zajednicama planira se iznos od 5.000,00 kuna.
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Nabavka knjiga za općinsku knjižnicu
Članak 6.
Općina Davor osigurala je u Proračunu za 2015. godinu 4.000,00 kuna za nabavku knjiga za
općinsku knjižnicu.
Članak 7.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnika općine Davor, koji je dužan Općinskom
vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do polovine 2016. godine.
Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjuje se od 1. 1. 2015.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/14-01/8
Urbroj:2178/17-01-15-16
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.

13.
Na temelju članka 4. i članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.,
136/12., 15/15), članka 32. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj
12/09. i 07/13.), Općinsko vijeće općine Davor na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo
je
PRORAČUN
općine Davor za 2016. godinu i projekciju Plana Proračuna
općine Davor za 2017. i 2018. godinu
Članak 1.
Proračun općine Davor za 2016. godinu sastoji se od :
PRIHODI
RASHODI

5.756.200,00 kuna
5.756.200,00 kuna
Članak 2.

Pregled prihoda Proračuna općine Davor za 2016. godinu, projekcija plana Proračuna općine
Davor za 2017. i 2018. godinu, te njihov raspored po namjenama nalazi se u Bilanci prihoda i rashoda
prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji prihoda i rashoda kako slijedi:
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POSEBNI DIO

PRORAČUN OPĆINE DAVOR ZA 2016. GODINU
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Članak 3.
Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016. godine, i bit će
objavljen u « Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije «.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa: 400-01/15-01/10
Ur.broj: 2178/17-01-15-01
Davor, 22. prosinca 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.

14.
Na temelju članka 6., 47. i 56. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08., 136/12., 15/15.) i
članka 32. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 12/09.i 07/13.), Općinsko
vijeće općine Davor na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Davor za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Davor za 2016. godinu (u daljnjem tekstu :
Proračun), te upravljanje prihodima i rashodima.
Članak 2.
Sredstva Proračuna koriste se samo za namjene određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom
posebnom dijelu.
Proračun se izvršava na temelju ostvarenih prihoda, u skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna.
Članak 3.
Sredstva proračunske zalihe u iznosu od 50.000,00 kuna koriste se za nepredviđene namjene, za koje u
proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna
sredstva jer ih planiranjem nije bilo moguće predvidjeti.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik koji je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o
korištenju proračunske zalihe.
Načelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.
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Članak 4.
Proračunskim sredstvima upravlja načelnik općine koji je odgovoran za planiranje i izvršavanje
proračuna.
Članak 5.
Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci,
odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom kalendarske godine izmjenama i dopunama proračuna
prema postupku za donošenje proračuna.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine i objavit će se u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa: 400-01/15-01/10
Urbroj: 2178/17-01-15-07
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.

15.
Na temelju članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 57/11) i članka 32. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 12/09 i 07/13.) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 17. sjednici održanoj 22.
prosinca 2015. godine, donijelo je
PROGRAM
socijalne skrbi na području općine Davor u 2016. godini
I

UVODNE NAPOMENE

Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba
socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu
zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Takve su osobe u
stanju socijalne potrebe i mogu biti korisnici socijalne skrbi.
Cilj Programa socijalne skrbi jest sagledavanje potreba, vrsta i oblika pomoći osobama u stanju
socijalne potrebe na području općine Davor, kako bi se kroz proračun osigurala potrebna sredstva i
odredili korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.

Broj: 28
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OSNOVNI PODACI O POSTOJEĆEM STANJU
U OPĆINI DAVOR

Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine u općini Davor živi 3.004 stanovnika u 879
kućanstava.
Veći broj, posebno samačkih domaćinstava je starije životne dobi, a što u pravili znači i
stanovništvo s razmjerno niskim primanjima (prihodima).
Manji broj radno aktivnog stanovništva zaposleno je u poduzećima koje su tijekom Domovinskog
rata pretrpjela znatna oštećenja, a dio ih je ostao i bez zaposlenja.
Dio nezaposlenih evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje, a znatan broj nezaposlenih osoba
putem Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški ostvaruje pojedine oblike pomoći.
III

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Programom socijalne skrbi na području općine Davor u 2016. godini nastavit će se sa pružanjem
pomoći najugroženijim građanima općine Davor, te dodjelom financijske potpore ustanovama i socijalnohumanitarnim udrugama, kojim će se pokušati ublažiti posljedice težeg socijalno-gospodarskog stanja
pojedinih kategorija stanovništva.
Ukupna izdvajanja iz proračuna općine Davor u 2016. godini za mjere socijalne skrbi iznose
97.700,00 kuna.
Programom se utvrđuju slijedeći oblici socijalne skrbi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV

Sufinanciranje ogrijeva socijalno ugroženim
kategorijama
- 3.000 kn
Naknada za novorođeno dijete
- 40.000 kn
Stipendije
- 15.000 kn
Sufinanciranje školske kuhinje
- 12.000 kn
Humanitarna skrb kroz udruge
- 10.000 kn
Humanitarna djelatnost crvenog križa
- 12.700 kn
Pomoć invalidima
- 5.000 kn
__________________________________
UKUPNO : 97.700 kuna
ZAKLJUČNE NAPOMENE:

Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će se isključivo osobama koje imaju prebivalište
na području općine Davor.
Posebnim Pravilnikom utvrđena su mjerila i uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć podmirenja
troškova stanovanja, sufinanciranja troškova komunalne naknade i oslobađanja i pomoć u slučaju
nepogode i nevolje.
Ovaj Program provodit će se sukladno ostvarivanju sredstava koja će se realizirati u Proračunu
općine Davor.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/15-01/10
Urbroj; 2178/17-01-15-05
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.
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16.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka
32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09. i 07/13.) Općinsko
vijeće općine Davor na svojoj 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Davor
za 2016. godinu za komunalne djelatnosti:
- održavanje kanalizacijske mreže naselja Davor,
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje čistoće – održavanje i čišćenje javnih površina,
- javna rasvjeta,
- održavanje groblja.
Programom se utvrđuje opseg poslova održavanja, procjenjuju pojedini troškovi po djelatnostima,
iskazuju financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:
Djelatnost

Procjena
troškova

Izvoru financiranja u Kn.

1. Održavanje kanalizacijske mreže
naselja Davor

50.000,00 kn

Komunalna naknada

50.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda

50.000,00 kn

Komunalna naknada

50.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih putova

50.000,00 kn

4. Održavanje čistoće – održavanje
i čišćenje javnih površina

80.000,00 kn

Komunalna naknada, 50.000,00
naknada za prekomj.
korištenje cesta
Prihodi od zakupa
poljoprivr. zemljišta
Koncesija
80.000,00

5. Javna rasvjeta

6. Održavanje groblja

151.960,00 kn

55.000,00 kn
UKUPNO :

Koncesija, komunal. 151.960,00
naknada, komunalni
doprinos
Komunalna naknada
436.960,00 Kn

55.000,00
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Članak 3.
-

Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurat će se iz slijedećih prihoda :
komunalne naknade,
iz koncesijske naknade,
iz Proračuna općine Davor,
iz drugih izvora po posebnim propisima
i ostalih raspoloživih sredstava prihoda poslovanja.
prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. 1. 2016. godine i objavit će
se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/15-01/10
Urbroj:2178/17-01-15-03
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.

17.
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90.,
27/93., 38/09.) i članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 12/09
i 07/13) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo
je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
općine Davor u 2016. godini
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi općine Davor za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine i u ostalim
proračunima, potrebe su koje utvrđuje Zakon, kao i one kulturne djelatnosti i manifestacije koje su u
interesu općine Davor.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi planirana su u ukupnom iznosu od 975.486,00
kuna, i obuhvaća slijedeća programska područja :
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kultura i zaštita objekata kulturne baštine
manifestacije u kulturi
nabavka knjiga za knjižnicu

Kultura i zaštita kulturne baštine
Članak 3.
Nastavak radova na uređenju dograđenog Doma Davor 45.468,00 kuna.
Za uređenje Galerije Kerdić planira se iznos od 300.000,00 kuna.
Za dogradnju vatrogasnog doma u poslovni prostor planira se iznos od 500.000,00 kuna.
Za ostale aktivnosti i održavanje objekata u kulturi općina Davor predvidjela je iznos od 95.000,00 kuna.
Manifestacije u kulturi
Članak 4.
Očuvanje narodnih običaja i kulturne baštine na području općine Davor imaju dva Kulturnoumjetnička društva koja aktivno djeluju na području općine. U 2016. godini u proračunu općine Davor
izdvojeno je 25.000,00 kuna društvima koja će biti raspodijeljena prema potrebama i aktivnosti društava.
Od manifestacija u kulturi imamo : RIBARSKE VEČERI u naselju Davor, te KOLO NA DVA
ŠTUKA u Orubici, DAVORIJE Davoru, POKLADNA POVORKA, te BOŽIĆNI KONCERT u Davoru.
Općina Davor je jedan od glavnih pokrovitelja navedenih manifestacija a posebno izdvaja sredstva
za športske klubove i objekte u iznosu od 105.000,00 kuna.
Za pomoć vjerskim zajednicama planira se iznos od 5.000,00 kuna.
Nabavka knjiga za općinsku knjižnicu
Članak 5.
Općina Davor osigurala je u Proračunu za 2016. godinu 5.000,00 kuna za nabavku knjiga za
općinsku knjižnicu .
Članak 6.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnika općine Davor, koji je dužan Općinskom
vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do polovine 2017. godine.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/15-01/10
Urbroj:2178/17-01-15-04
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.
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18.
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta
općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 07/13.) Općinsko vijeće općine
Davor na svojoj 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Davor za 2016. godinu opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata, te iskazuju
financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2016. godini planirana izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:
Djelatnost
1. Izgradnja nerazvrstanih cesta u
općini Davor
2. Uređenje Društveni dom Davor
3. Izgradnja dječjeg vrtića
4. Zona male privrede
- Poslovno- gospodarska
zona Davor

Procjena
troškova

Izvoru financiranja u Kn.

500.000,00 kn

Minist. reg. raz.
300.000,00
Općina Davor
100.000,00
BPŽ
100.000,00

45.469,00 kn
1.000.000,00 kn

Općina Davor

45.468,00

Općina Davor
100.000,00
Fond za zašt. okol. 900.000,00

223.572,00 kn
BPŽ
Općina Davor

100.000,00
123.572,00

5. Izgradnja Dječjeg igrališta

100.000,00 kn

Općina Davor

100.000,00

6. Uređenje Trga M.A.R. Davor

500.000,00 kn

Općina Davor
100.000,00
Fond za zaš. okol.
400.000,00

Članak 3.
Vlastita sredstva predviđena za financiranje izgradnje
objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini iz članka 2. ovog Programa bit će osigurana su u Proračunu općine Davor.
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Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. 1. 2016. godine i objavit će
se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/15-01/10
Urbroj:2178/17-01-15-02
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.

19.
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 Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:
12/09 i 07/13), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, donosi
ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja općine Davor
sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13)

Članak 1.
Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
14/03, 13/08 i 7/13), sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13).

Članak 2.
Usklađenje Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Davor iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Plan),
sadrži :
0)

OPĆI DIO

A)

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

B)

GRAFIČKI DIO
3.B.

Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i
zaštite……....………………………………………………… MJ 1: 25 000

Broj: 28
C)

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3997

OBVEZNI PRILOZI
1.

Obrazloženje usklađenja

2.

Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja

3.

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

4.

Evidencija postupka izrade i donošenja usklađenja
Članak 3.

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

Članak 4.
Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se kartografski prikazi Prostornog plana uređenja općine Davor („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 14/03, 13/08 i 7/13) navedeni u čl. 2 ove Odluke.
U odredbama za provođenje mijenja se :
- U članku 172. briše se tekst:
„-Urbanistički plan uređenja (UPU) luka „Davor“
-Urbanistički plan uređenja (UPU) „Baćanska“ ,
a ostali tekst članska se zadržava.
-

Postojeći tekst članka 180. b. (Sl.vj. BPŽ 13/08) se mijenja novim koji glasi:

„Članak 180.b.
Način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje za zemljište za koje nije određena obveza izrade urbanističkog
plana uređenja i /ili isti izrađen određuju se temeljem odredbi ovog Plana.
Sve neizgrađeno građevinsko zemljište, za koje nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja
smatra se uređenim i uvjeti gradnje definiraju se temeljem odredbi ovog Plana, a prilikom izrade akata provedbe
plana potrebno je uvažavati slijedeće:
-Za neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a nisu na
kartografskim prikazima mjerila 1: 5000 označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status uređenog)
isključivo objedinjenjem s neposrednom susjednom česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na
prometnu površinu;
-Za postojeći put koji je dostatan za odvijanje prometa, a uži od profila propisanog odredbama ovog Plana,
prilikom utvrđivanja građevne čestice potrebno je osigurati širinu koridora prema odredbama ovog Plana.“
Ostali članci odredbi za provođenje se zadržavaju.
Zadržava se tekstualni dio, i slijedeći kartografski prikazi Prostornog plana uređenja općine Davor („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 14/03, 13/08 i 7/13):
1.0.
2.0.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

M 1:25.000

2.A.
2.B.
2.C.
2.D.

Promet
Pošta i telekomunikacije
Energetski sustavi
Vodnogospodarski sustavi

M 1:25.000
M 1:25.000
M 1:25.000
M 1:25.000
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3.
3.A.

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
Uvjeti korištenja i zaštite prostora

M 1:25.000

4.0.
4.1.
4.2.
4.3.

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
Davor
Orubica
Gospodarska zona Davor

MJ 1: 5 000
MJ 1: 5 000
MJ 1: 5 000

Članak 5.
Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja općine Davor sa Zakonom o prostornom uređenju (NN
br.153/13) objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 6.
Usklađenja Prostornog plana uređenja općine Davor 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, Ispostava Nova
Gradiška, Trg kralja Tomislava 1/1, 35 400 Nova Gradiška;
− Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod kao i na
web stranici Zavoda;
− web stranici sustava ISPU-Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana po objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:350-01/15-01/4
URBROJ:2178/17-01-15-02
Davor, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

53.
Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.09/09, 09/11, 03/13. ), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 14. sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine, donijelo je:
PRORAČUN
OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2016. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Gornja Vrba za 2016. godinu sastoji se od:
A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFIN ANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
B.

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
C.

7.969.000,00
7.869.000,00
100.000,00
8.137.500,00
3.701.500,00
4.436.000,00
- 168.500,00

0,00
0,00
0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK PRIHODA PRENESENI

168.500,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja Proračuna za 2016. godinu kako slijedi:
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna prema
programima, aktivnostima i projektima kako slijedi:
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Članak 4.
Ovaj Proračun bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”, a stupa na snagu 1.
siječnja 2016. godine.
KLASA: 400-08/15-01/7
URBROJ: 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 21. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.

54.
Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) i članka 26. Statuta općine Gornja
Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 09/09, 09/11, 03/13), Općinsko vijeće općžine Gornja
Vrba na svojoj 14. sjednici održanoj 21. 12. 2015 godine, donijelo je
PLAN
razvojnih programa općine Gornja Vrba za razdoblje 2016-2018. godine
Članak 1.
Ovaj Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Gornja Vrba povezane s
programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu i projekcijama
za 2017. i 2018. godinu
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Članak 2.
Plan razvojnih programa općine Gornja Vrba za razdoblje 2016-2018. godine sastavni je dio Proračuna
općine Gornja Vrba za 2016. godinu.
Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
Plan se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine.
Klasa : 400-08/15-01/7
Urbroj: 2178/28-02-15-2
U Gornjoj Vrbi, 21. 12. 2015. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

55.
Na temelju članka 13. i 14. stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12) i
članka 26. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.09/09, 09/11, 03/13.
) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine,
donijelo je:
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu
Članak 1.
Proračun općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu – Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda, koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim propisima i odlukama
Općinskog vijeća pripadaju općini.
Proračunska sredstva koriste se prema namjeni iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna po pojedinim
programima i aktivnostima.

Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za namjene i u visinama koje su određene Proračunom u posebnom dijelu
po pojedinim programima i aktivnostima. Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, odnosno
prema prispjelim obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.
Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje
nefinancijske imovine u vlasništvu općine i primici od zaduživanja.
Članak 3.
Naredbodavatelj za izvršenje proračuna u cijelosti je općinski načelnik.
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Članak 4.
Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna u cijelosti odgovoran je općinski načelnik.
U slučaju potrebe općinski načelnik može u okviru utvrđenog iznosa rashoda Proračuna obaviti
preraspodjelu sredstava između pojedinih stavki do 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.
Članak 5.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 70.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa
zakonskim propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kod stjecanja ili otuđenja pokretnina i nekretnina odluku o
istom donosi Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine.
Članak 6.
Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba povećaju ili umanje prihodi, odnosno
rashodi, Proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.
Članak 7.
Ova Odluka stupa bit će objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”, stupa na snagu 1.
siječnja 2016.
KLASA: 400-08/15-01/7
URBROJ: 2178/28-01-15-2
Gornja Vrba, 21. prosinca 2015. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.
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56.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i
članka 40. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/11 i 3/13.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 14. sjednici održanoj 21. 12. 2015. godine, donijelo je:
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u općini Gornja Vrba za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini na području općine Gornja
Vrba za komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja i
javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebitih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.

U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Gornja Vrba
obuhvaća:
ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
-

redovito čišćenje slivnika – rigolica za odvodnju oborinskih voda na trgovima.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
Redovito čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i javnih
prometnih površina):
mehaničko čišćenje i metenje okoliša općinske zgrade i svih društvenih objekata u vlasništvu općine,
po potrebi u tijeku cijele godine,
redovito čišćenje otvorenih odvodnih kanala uz redovitu košnju – od svibnja do listopada,
redovita košnja trave na trgu, ispred društvenih objekata od svibnja do listopada,
redovita košnja trave na dječjim igralištima i ostalim javnim površinama od svibnja do listopada,
odvoz ostataka trave i ostalog otpada na deponiju
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Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn iz sredstava komunalne
naknade.
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
-

obnova zelenila na trgovima – 10.000,00
nabavka i sadnja ukrasnog drveća uz javne prometnice – 70.000,00 kn
rekonstrukcija nogostupa u naseljima Donja Vrba i Gornja Vrba – 500.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu
od 580.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade te od pomoći iz Proračuna Županije Brodsko-posavske.
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

saniranje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom 0 – 60 i 0 – 30 – 200.000,00 kn
Ulica Vladimira Nazora – 30 m3
Firova ulica – 50 m3
Brkićeva ulica – 50 m3
Jasinjska ulica – 80 m3
Ulica J.J.Strossmayera – 30 m3
Dio Ul. 108. brigade – 30 m3
Galovska ulica – 20 m3
Brodska ulica 30 m3
Ulica desno od Ul. Jure Piškovića- skidanje humusa i nasipavanje 50 m3
Ulica desno od Ul. Braće Radić 50 m3
Produžetak Savske ul. – 20 m3
Ulica prema NK Omladinac – 20 m3
Ulica Fra Antuna Bačića – 30 m3
Ulica 22.svibnja – 30 m3
Ulica 157. brigade – 30 m3
Ulica 139. brigade – 30 m3
Ulica kraj M. Sabe- 20 m3
Čišćenje snijega na nerazvrstaniom cestama, po potrebi
Izmuljivanje odvodnih kanala, po potrebi

-

Nasipavanje poljskih puteva – 50.000,00 kn

Radovi bi se izvodili u vremenu od ožujka do studenog, a čišćenje snijega po potrebi.
Sredstva za izvršenje ovih radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
ODRŽAVANJE GROBLJA
-

košnja i čišćenje groblja, te odvoz otpada na deponij (ožujak – listopad)
Rušenje stare mrtvačnice i odvoz šute.
Groblje se kosi i održava u sklopu Ugovora o održavanju koji Općina ima s TD Palma.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn iz
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sredstava komunalne naknade
JAVNA RASVJETA
Utrošak električne energije za javnu rasvjetu, oko 250.000,00 kn
održavanje javne rasvjete na području cijele općine uz popunjavanje pojedinih ulica rasvjetnim tijelima te
postavljanje prigušnica za uštedu energije na jednom dijelu rasvjetnih tijela- 140.000,00 kn;
Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 390.000,00 kn iz sredstava komunalne
naknade.
Članak 3.
Ako se tijekom 2016. godine sredstva od komunalne naknade ne ostvare u predviđenom iznosu,
srazmjerno će se smanjiti održavanje pojedine komunalne djelatnosti, a za nepredviđene dodatne i neophodne
radove financiranje će se osigurati iz ostalih sredstava Proračuna općine Gornja Vrba.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.
KLASA: 363-02/15-01/8
URBROJ. 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 21. prosinca 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

57.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i
članka 40. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/11 i 3/13.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 14. sjednici održanoj 21.12.2015. godine, donijelo je:
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
općini Gornja Vrba za 2016. godinu
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
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Gornja Vrba za 2016. godinu za:
-

javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja,
javnu rasvjetu,
opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

Programom se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za
nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebitih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja
po djelatnostima.
II.

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.

1.
-

2. faza izgradnje pješačke staze u Ulici Miroslava Naletilića u Donjoj Vrbi:
potrebita sredstva bi se osigurala u Proračunu općine Gornja Vrba u iznosu od 65.000,00 kn.

III.

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 3.

1.
2.
-

IV.

Izgradnja Firove ulice u Gornjoj Vrbi s biciklističkim stazama i nogostupima:
potrebita sredstva bi se osigurala sufinanciranjem od strane fondova Europske unije u iznosu od
1.100.000,00 kn.
Izgradnja Brkićeve ulice u Gornjoj Vrbi s biciklističkim stazama i nogostupima:
potrebita sredstva bi se osigurala sufinanciranjem od strane fondova Europske unije u iznosu od
900.000,00 kn.

GRAĐENJE OPROŠTAJNIH GRAĐEVINA (MRTVAČNICA)
Članak 4.

1.
-

Završetak (asfaltiranje) platoa ispred mrtvačnice u Donjoj Vrbi:
Potrebita sredstva u iznosu od 50.000,00 kn osigurala bi se iz Proračuna općine Gornja Vrba.

V.

JAVNA RASVJETA
Članak 5.

1. Izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebitih dozvola za izgradnju javne rasvjete u ulicama gdje
ne postoji javna rasvjeta, te izgradnja dijela javne rasvjete:
Potrebita financijska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn osigurala bi se iz Proračuna općine Gornja
Vrba.
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GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM
Članak 6.

1. Vodoopskrbni sustav je prenesen u vlasništvo Vodovoda d.o.o. iz Slavonskog Broda te će se daljnji razvoj
istoga financirati iz njihovih sredstava
VII.
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA
Članak 7.
1.
Završni radovi I. A ETAPE izgradnje odvodnje u Gornjoj Vrbi, odnosno sanacija izgrađenog sustava
odvodnje u Gornjoj Vrbi:
Potrebita financijska sredstva osigurala bi se iz sredstava općinskog Proračuna i Ministarstva
regionalnog razvoja u iznosu 500.000,00 kn

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.
KLASA: 363-02/15-01/9
UR.BROJ. 2178/28-01-15-1
Gornja Vrba, 21.12.2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

58.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 14. sjednici
održanoj 21.12.2015. godine, donijelo je:
PROGRAM
javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti
na području općine Gornja Vrba za 2016. godinu
Članak 1.
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Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u društvenim djelatnostima općine Gornja Vrba za 2016. godinu
za financiranje iz Proračuna općine Gornja Vrba:
I.

PROGRAM JAVNH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Općina Gornja vrba
provodi organizirani program rada sa djecom predškolske dobi i to održavanje „Male škole“ za djecu starosti 6
godina.
Program se provodi u područnoj školi O.Š. „Vladimir Nazor“ Slavonski brod, u Gornjoj Vrbi, temeljem
Ugovora s Dječjim vrtićem Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.
Za realizaciju predškolskog programa osigurano je u Općinskom proračunu 25.000,00 kn.
Za rad s djecom s posebnim potrebama osigurano je u Općinskom proračunu 5.000,00 kn.
Područnim školama u Gornjoj i u Donjoj Vrbi isplatit će se tekuća dotacija u iznosu od 10.000,00 kn.
Područnim školama u Gornjoj i u Donjoj Vrbi donirati će se sredstva u naravi u visini od 50.000,00 kn.
Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i školskom odgoju u 2016. godini potrebno je
osigurati 90.000,00 kn.
1.
2.
3.
4.

II.

Predškolski odgoj, intelektualne i osobne usluge, konto
3237
Osnovno školstvo, tekuće donacije u novcu, konto 38119
Osnovno školstvo, tekuće donacije u naravi, konto 38129
Rad s djecom s posebnim potrebama, konto 38119

25.000,00 kn
10.000,00 kn
50.000,00 kn
5.000,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz
Proračuna općine Gornja Vrba za nastupe KUD-a, koncerte, putovanja i ostalo kao i za kazališne predstave za
djecu, koje promiču i razvijaju kulturni život kod djece.
Ukupno potrebna sredstva za izvršenje Programa javnih potreba u kulturi iznose 20.000,00 kn.
1.

III.

Tekuće donacije u kulturi , konto 38119
KUD „Vrba“ Donja Vrba
Kazališne predstave (kazališne družine)

20.000,00 kn
14.000,00 kn
6.000,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o sportu i Zakonu o
udrugama.
Općina Gornja Vrba pomaže rad sportskih udruga, vodeći računa o:
stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga;
poticanje gradnje novih sportskih objekata i dvorana, u cilju unapređenja sporta na području općine;
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi;
sudjelovanje udruga u događajima bitnima za općinu.
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih potreba u sportu
raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali prema rangu natjecanja po ligama (nogometni klubovi).
Na području općine Gornja Vrba registrirano je više sportskih udruga kojima se raspodjeljuju sredstva za javne
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potrebe u sportu: NK Omladinac, NK Zvonimir, ŠRU Bistro, SLU Lovac, LU Srna, Udruga stolnoteniskih
rekreativaca Vrba i Taekwando klub Škorpion.
Ukupna sredstva za javne potrebe u sportu su planirana u iznosu : 150.000,00 kn
1.

IV.

Tekuće donacije sportskim udrugama, konto 38115
NK Omladinac
NK Zvonimir
ŠRU Bistro
SLU Lovac
LU Srna
Udruga stolnoteniskih rekreativaca Vrba
Taekwondo klub Škorpion Gornja Vrba

150.000,00 kn
66.000,00 kn
54.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
10.000,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Podrazumijeva osiguranje novčanih sredstava za rad Crkve na području općine Gornja Vrba i to 20.000,00
kn za tekuće donacije i 40.000,00 kn za kapitalne donacije.
Ukupna sredstva za javne potrebe prema vjerskim zajednicama : 60.000,00 kn
1.
Tekuće donacije vjerskim zajednicama, konto 38112
40.000,00 kn
Župa BDM Ruščica
40. 000,00 kn
2.
Kapitalne donacije vjerskim zajednicama, konto 38112
20.000,00 kn
Župa Sv. Marka Trnjani
20.000,00 kn
V.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U CIVILNOM DRUŠTVU

Općina Gornja Vrba potiče rad udruga koje za cilj imaju razvoj civilnog društva. Na taj način financiraju se udrugr
Sv. Ana i Udruga dragovoljaca veterana domovinskog rata ogranak Donja Vrba.
Ukupna sredstva za javne potrebe u civilnom društvu : 10.000,00 kn
1.

VI.

Tekuće donacije udrugama, konto 38114
Udruga Sv. Ana
U DVDR ogranak Vrba

6.000,00 kn
3.000,00 kn
3.000,00 kn

TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11 i 61/11) u Proračunu
općine Gornja Vrba osiguravaju se ukupna sredstva u iznosu od 13.000,00 kn, odnosno 1.000,00 kn po
vijećniku. ( konto 38114)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ivo Krajinović (grupa birača Ivan Vuleta)
Vladimir Tadić (grupa birača Ivan Vuleta)
Tomislav Marijić (grupa birača Ivan Vuleta)
Josip Marunica (grupa birača Iva n Vuleta)
Damir Emanović (grupa birača Ivan Vuleta)
SDP
HDZ
SU
HSS
HDSSB

1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
2.000,00 kn
3.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
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VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Za rad javne vatrogasne postrojbe iz Slavonskog Broda osiguravaju se sredstva u Proračunu u iznosu od
50.000,00 kn
Za redovnu djelatnost HGSS Slavonski Brod planira se u Proračunu iznos od 5.000,00 kn.
Za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće za opremanje postrojbe tima civilne zaštite planira se u
proračunu iznis od 20.000,00 kn.
Ukupna sredstva za vatrogastvo i civilnu zaštitu planiraju se u iznosu od 75.000,00 kn.
1.
2.
3.

Usluge čuvanja imovine i osoba (JVP), konto 32396
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, konto 3631
Službena, zaštitna i radna odjeća, konto 3227

50.000,00 kn
5.000 ,00 kn
20.000,00 kn

Ukupno potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području
društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Gornja Vrba za 2016. godinu iznose
418.000,00 kn.
Članak 2.
Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba općine Gornja Vrba obvezni su gospodariti sredstvima
s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja siječnja 2016. godine podnijeti vjerodostojno izviješće za 2015. godinu
o izvršenim programima i o utrošku sredstava koja su dobili iz Proračuna općine Gornja Vrba u 2015. godini.

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

Članak 4.
Ostvarenje ovog Programa ovisno je o prilivu sredstava u Općinskom proračunu općine Gornja Vrba za
2016. godinu, a Općinski načelnik može uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava.

Članak 5.
Program javnih potreba općine Gornja Vrba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 402-08/15-01/18
URBROJ. 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 21. prosinca 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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59.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012) i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj
14. sjednici održanoj 21. 12. 2015. godine, donijelo je:
PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području općine Gornja Vrba za 2016. godinu

Članak 1.
Ovim Programom se određuje način i iznos financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici socijalne
skrbi, način i iznos sufinanciranja studenata, sufinanciranje rada humanitarnih udruga i organizacija i zaštite
zdravlja ljudi.
I.

OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

Za pomoć samcima ili obiteljima, djeci s teškoćama u razvoju i drugim korisnicima socijalne skrbi u
Proračunu općine Gornja Vrba za 2016. godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn za
sljedeće namjene:
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosi se na:
troškove najamnine,plaćanja računa za utrošenu električnu energiju, plin, vodu, drva i druge troškove
stanovanja.
Jednokratne novčane pomoći, odnosi se na:
Pomoći obiteljima za novorođeno dijete u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu, koji se uvećava za 500,00 kn
za svako iduće dijete.
Sufinanciranje troškova ljetovanja školske djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim odmaralištima
u iznosu od 5.000,00 kn
Pomoć za troškove liječenja i smještaja u slučaju bolesti
Pomoći u slučaju elementarne nepogode i nabavke odjeće i obuće.
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina se određuje do
iznosa koji podmiruje potrebu, ovisno o posebnim uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva.
Socijalne usluge odnose se na:
usluge stručne pomoći pri uključivanju djeteta s poteškoćama u razvoju u programe predškolske i školske
ustanove (asistent u nastavi)
usluge boravka djece s teškoćama u razvoju u vrtićima i školama.
Troškovi ovih usluga se sufinanciraju udrugama, vjerskim organizacijama i drugim pravnim osobama
koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju.
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JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA – STUDENTI

U proračunu općine Gornja Vrba za 2016. godinu osiguravaju se sredstva za financijske potpore
studentima s područja općine Gornja Vrba. Potpore se isplaćuju tijekom godine u devet mjesečnih iznosa od
400,00 kn po studentu.
Kriteriji i uvjeti za dodjelu financijske potpore studentu određeni su Odlukom o dodjeli financijske
potpore-pomoći studentima.

III.

SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu općine Gornja Vrba za 2016. godinu predviđena su
financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 kn i to za rad Hrvatskog crvenog križa Slavonski brod.

IV.

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI

Deratizacija na području općine Gornja Vrba u pravilu se provodi dva puta godišnje, a sredstva za
provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu općine Gornja Vrba u iznosu od 35.000,00 kn.

Članak 2.
Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Gornja Vrba stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
KLASA: 402-08/15-01/17
URBROJ. 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 21. prosinca 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

60.

Na temelju članka 26. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj“
9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 14. sjednici održanoj 21.12.2015.god. donijelo
je:
ODLUKU
o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Gornja Vrba
za razdoblje 2015.-2020.godine
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Članak 1.
Usvaja se Strateški razvojni programa općine Gornja Vrba za razdoblje 2015.-2020.godine., koji je
izradila tvrtka CONFIANCE d.o.o., iz Sesveta.
Članak 2.
Strateški razvojni programa općine Gornja Vrba za razdoblje 2015.-2020.godine., sastavni je dio ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije» i na Internet stranici:www.gornja-vrba.hr.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 350-01/15-01/3
URBROJ:2178/28-02-15/16
U Gornjoj Vrbi, 21.12.2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

61.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br. 174/04, 79/97, 38/09 i 127/10), članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj“ 9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 14. sjednici održanoj 21.12.2015.god. donijelo je:
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o analizi sustava zaštite i spašavanja na području općine Gornja Vrba
za 2015. godini

Članak 1.
Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o analizi sustava zaštite i spašavanja na području općine Gornja
Vrba za 2015. godinu.
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Članak 2.
Izvješće o analizi sustava zaštite i spašavanja na području općine Gornja Vrba za 2015.g. u prilogu su
Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 810-01/15-01/7
URBROJ:2178/28-02-15/4
U Gornjoj Vrbi, 22.12.2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

62.

Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 09/09, 09/11 i 3/13), a na prijedlog
Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba, Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 14. sjednici općinskog vijeća
održanoj dana 21.12.2015.god., donijelo je:
ANALIZA
stanja sustava civilne zaštite za općinu Gornja Vrba u 2015.g.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne
zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
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dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava
civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama
ovog Zakona i posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
izvršava sljedeće zadaće:
–
u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje
se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
–
donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–
donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
–
donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
–
donosi plan djelovanja civilne zaštite
–
donosi plan vježbi civilne zaštite
–
priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
–
donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih
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uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
–
izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira
procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
–
osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi
drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
–
osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te
vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
–
osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu
nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u
roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.
ZAKONSKE ODREDBE
v Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15)
v Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine
30/14)
v Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14)
v Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine 40/08)
v Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(Narodne novine 44/08)
v Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne
novine 111/07)
1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2015.g. poduzeto je slijedeće:
Ř Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
Ř Provedena je obuka iz izrade zečjih nasipa, te je izvršeno usklađivanje pripadnika sa evidencijom ureda za
obranu,
Ř Donesene su Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. g.
Ř Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
Ř Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2015.g.
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CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja, tim CZ opće namjene)
TELEFON
FUNKCIJA

IME I PREZIME

POSAO
Nacelnik Stožera

Danijel Odobašić

TELEFON

ADRESA

Donja Vrba, Sv.

STAN

24 SATA

-

422 - 283

098 - 550 - 302

-

457 - 612

091 - 349 -

Filipa i Jakova 90
Zamjenik načelnika

Tomislav Marijić

Gornja Vrba,
Željka Agatića 8

Član Stožera za

Mario Tonček

protupožarnu zaštitu
Član stožera za

Pamela Cindrić

269 - 020

098 - 894 - 415

J. Bašića 18a S.

430 - 082

256 - 090

098 - 552 - 742

Brod
Ivan Aračić

uprave
Predstavnik Područnog

-

Šubićeva 24

komunalne djelatnosti
Predstavnik Policijske

Sl. Brod,

5007

Zagrebačka 107

095 - 8822537

Donji Andrijevci
Zora Dragun Šmital

ureda za zaštitu i

Osijek,

416 - 707

091/591

Podravska 16

-

9843

spašavanje
Član Stožera za

Dr. Ljiljana Mikešić

medicinsko

Firkovac 16, S.

457 - 149

466 - 104

Brod

091 - 755 4874

zbrinjavanje
Član Stožera za

Kristina Garić Opačak

veterinarsko

108. brigade 23,

-

457 - 884

G. Vrba

092 - 111 8063

zbrinjavanje i asanaciju
Član Stožera za
zbrinjavanje

Maja Krešić

Vrbskih žrtava
171, G. Vrba

-

457 - 088

098 - 959 1905

stanovništva i
evakuaciju

Održano je sjednica stožera zaštite i spašavanja na kojima se raspravljalo o stanju sustava zaštite i
spašavanja na području općine.
1. Tim civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim civilne zaštite opće
namjene koji broji 29 (dvadesetidevet) obveznika.
Određeno 3 (tri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
Provedena je obuka iz izrade zečjih nasipa te je izvršeno usklađivanje pripadnika sa evidencijom ureda za obranu.
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2. Povjerenici civilne zaštite
Za 2 (dva) mjesnih odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno planu civilne zaštite.

3. PREVENTIVA
Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
1. Plan zaštite i spašavanja
Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i
spašavanja na određenom području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja,
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te
provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.
Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati
katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,
potres,
opasnosti od prirodnih uzroka,
tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u
gospodarstvu i u prometu,
nuklearne i radiološke nesreće,
epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.
2. Plan civilne zaštite
Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite,
popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere civilne zaštite:
a)
Mjera
sklanjanja,
b)
Mjera
evakuacije,
c)
Mjera
zbrinjavanja
4. VATROGASTVO
Za DVD Gornja Vrba, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu osigurati
sredstva za... (navesti što ?)
- nabavku vatrogasne opreme - koje i vozila - kakvih;
- razvoj kadrovskih kapaciteta – eventualno uposlenje novih vatrogasaca i broj vatrogasaca koje
planirate za polaganje stručnog ispita;
- planirane vježbe – koje, gdje, kada i planirani troškovi;
- sustav organizacije i djelovanja - dežurstva, preseljenja i sl.).
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SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje
TELEFON

Redn

Vlasnik

i br.
1

ADRESA

LIDIJA

Stan

V. ŽRTAVA 177

457 -568

V. ŽRTAVA 179

457 -962

Pov
Mobitel

ršin
a

099 -8100108

Gornja Vrba

RESANOVIĆ
2

MARTIĆ

3

SKORUPSKI

IVICA
MAT

V. ŽRTAVA

3

O
4

MARIJIĆ BLAŽAN

V. ŽRTAVA 173

5

BARIŠIĆ JOSIP

V. ŽRTAVA 66

457 -121

6

DRAŽEN GABRIĆ

V. ŽRTAVA 72

457 -122

7

MARTIN KREŠIĆ

V. ŽRTAVA 171

457 -088

8

KRAJINA

V. ŽRTAVA 75

457 -220

S V. FILIPA I

423 -544

099 -8084900

MIROSLAV
1

VALJETIĆ ANTUN

JAKOVA 6
2

VALJETIĆ IVŠA

SV. FILIPA I

423 -552

JAKOVA 12
3

VALJETIĆ JAKOB

SV. FILIPA I

423 -554

JAKOVA 66
Donja Vrba

4
5
6

MARUNICA

SV. FILIPA I

RUŽICA

JAKOVA 5

EMANOVIĆ

SV. FILIPA I

VERICA

JAKOVA 11

BAČIĆ JOSIP

SV. FILIPA I

459 -041

JAKOVA 25
7

KURKUTOVIĆ IVO

SV. FILIPA I
JAKOVA 49

8

PUTNIK PERO

SV. FILIPA I
JAKOVA 95

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju
imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih
ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.
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Udruge građana:
RED.
BROJ

TELEFON
IME I PREZIME

TELEFON

ADRESA
POSAO

STAN

24 SATA

Sportsko ribolovna udruga „Bistro“
1.

Predsjed nik

Gornja Vrba,

Zlatko Mikinac

Braće Radić bb

Tajnik

Gornja Vrba,

Vlado Rajković

Vrbskih žrtava 90

260 -126
457 -054

098 812371
098 9882828

7.
OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU OPĆINE
7.1. Operativne snage zaštite i spašavanja
1. Općinski stožer zaštite i spašavanja
2. Tim civilne zaštite opće namjene
3. Povjerenici civilne zaštite
4. DVD Gornja Vrba
5. Vlastiti pogon, općina Gornja Vrba
7.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine
1. Ambulanta opće medicine
2. CER izgradnja, vl. Ivan Marić
3. Arambašić gradnja vl. Pejo Arambašić
4. Veterinarska ambulanta “Argus” d.o.o.
5. „Jakob Becker d.o.o.
6. MERCEDES-BENZ leasing HRVATSKA D.O.O. za leasing nekretnina
7. EURO Univerzal D.O.O.
8. SKELA-MONT D.O.O.
9. AUTOPRIJEVOZNČKI OBRT „Jerković“
10. KAMEN-GRADNJA D.O.O.
11. BIMBO D.O.O.
12. PROJEKTGRADNJA D.D.
13. LAČIĆ D.O.O.
14. Područna škola „Gornja Vrba“
15. Sičić d.o.o.
16. Pekarna „Kajtazi“
17. Pekara „Tolić“
18. Jednostavne ugostiteljske usluge pod šatorom „Amić“
ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i spašavanja
zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su smotriranja i
popuna Tima civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim
dokumentima, a stožer zaštite i spašavanja aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja.
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U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i spašavanja kroz
provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih
zadaća.
IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini
Red
broj

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO

PLANIRANO

u 2015. god. (kn)

u 2016. god. (kn)

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opce namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i

5.000,00 kn

5.000,00 kn

10.000,00 kn

20.000,00 kn

12.000,00 kn

15.000,00 kn

50.000,00 kn

50.000,00 kn

30.000,00

30.000,00 kn

spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja - odore
-Postrojb a CZ opće namjene - odore
1.

-Poslovi zaštite i spašavanja
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene
i vježba
- redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata –
Čl. 17 st. 3. zakona
UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

2.

-Vatrogasna zapovjedništva Općine
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

3.

-Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA

4.

NAVESTI KOJE
UKUPNO:

KLASA: 810-01/15-01/7
URBROJ: 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 21.12.2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.
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63.

Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 09/09, 09/11 i 3/13), a na prijedlog
općinskog načelnika općine Gornja Vrba, Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 14. sjednici općinskog vijeća
održanoj dana 21.12.2015.god., donijelo je:
PLAN
razvoj sustava civilne zaštite općine Gornja Vrba za 2016. – 2018.g.

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
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g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
izvršava sljedeće zadaće:
–
u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje
se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
–
osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red
broj

1.

2.

3.

OPIS POZICIJE

2016.g.

2017.g.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite – odore, veza,
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora,
20.000,00
10.000,00
edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja
30.000,00
30.000,00
sustava CZ
Vježba operativnih snaga zaštite i
spašavanja
Povjerenici civilne zaštite, voditelji
objekata za smještaj
Materijalna i tehnička oprema
operativnih snaga
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
15.000,00
15.000,00
podataka iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
50.000,00
50.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD
Redovne donacije
5000,00
5000,00
Opremanje

2018.g.

10.000,00
30.000,00

15.000,00

50.000,00

5000,00
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SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje
4.
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
6.
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SVEUKUPNO
120.000,00
110.000,00
110.000,00
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
KLASA: 810-01/15-01/7
URBROJ: 2178/28-02-15-2
Gornja Vrba, 21.12.2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.
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64.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br. 174/04, 79/97, 38/09 i 127/10), članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj“ 9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 14. sjednici održanoj 21.12.2015.god. donijelo je:
ODLUKU
o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Gornja Vrba
za razdoblje 2016.-2019.godine

Članak 1.
Donosi se Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Gornja
Vrba za razdoblje 2016.-2019.godine
Članak 2.
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Gornja Vrba za razdoblje 2016.2019.godine u prilogu su Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 810-01/15-01/7
URBROJ:2178/28-02-15/5
U Gornjoj Vrbi, 22.12.2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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65.

Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 09/09, 09/11 i 3/13), a na prijedlog
općinskog načelnika općine Gornja Vrba, Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 14. sjednici općinskog vijeća
održanoj dana 21.12.2015.god., donijelo je:
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Gornja Vrba za razdoblje 2016. – 2019.g.

UVOD
Civilne zaštite je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
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g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za
financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga
sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu
rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih
mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje
evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih
snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu
nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik, načelnik općine i načelnik općine dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u
roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.

1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj je definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima načelnik općine raspolaže u slučaju pojave
ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.
Operativne snage sustava civilne zaštite na području općine su:
a) stožer civilne zaštite
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b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe civilne zaštite
- Tim civilne zaštite opće namjene
g) povjerenici civilne zaštite
h) koordinatori na lokaciji
i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
a) stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite,
upravnih tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav
civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave.
Radom stožera civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se
proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.
Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti pružanje
stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika operativnih snaga
sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.
b) Operativne snage vatrogastva
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene posebnim
propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se
uređuje područje vatrogastva, ovoga Zakona, planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite.
c) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se
uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim
se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja
civilne zaštite.
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d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima
kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne
zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
e) Udruge
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne
djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga
sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim
sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi
civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama ovog
Zakona i planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u planovima
djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite na teret proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna Republike
Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave međusobne odnose s udrugama reguliraju
sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u
aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode osposobljavanje svojih
članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim
razinama.
f) Postrojba civilne zaštite
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, osnovana postrojba
civilne zaštite opće namjene i slijedećem sastavu:
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g) povjerenici civilne zaštite
Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave za
pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i manja naselja.
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, određeni su
povjerenici i njihovi zamjenici za 2 mjesna odbora (4 povjerenika).
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i
uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zopćinema na području svoje
nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
h) Koordinator na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim
stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne
zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
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i) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u
operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.
Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja, velike nesreće
i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni centar 112.
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim snagama
i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz stavka 6. ovog članka podmiruju se iz proračuna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna Republike Hrvatske.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su raspoređeni u operativne
snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

2.

PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE

Sklanjanje
Na području Općine Gornja Vrba nalaze se 3 (tri) objekta sa smještajnim kapacitetom za 200(dvijesto)
osoba.
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru,
potrebno je u promatranom periodu :
- uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja,
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere civilne zaštite postaviti integralno, u svim
vrstama učešća u prostornom planiranju,
- naložiti da osiguraju građenja skloništa sukladno Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti i propišu kriterije za gradnju skloništa na svom području,
- naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje sredstava za tekuće
održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa.
Uzbunjivanje
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne uprave za
zaštitu i spašavanje Područnog ureda u Slavonskom Brodu, koji postupa sukladno Pravilniku o uzbunjivanju
stanovništva. Iako gradovi nemaju obveze u razvijanju ovog sustava, potrebno je osigurati informiranost o stanju
sustava za uzbunjivanje na području općine.
Slijedom rečenog , DUZS Područni ured Slavonski Brod bi trebao kontinuirano izvještavati o stanju
sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na način da njihovo izvješće postane sastavni dio Izvješća o stanju civilne
zaštite na području općine.
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Informiranost podrazumijeva analizu sustava na način da se:
- utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na cijelom području općine,
- kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u funkciji ili je u stanju koji ne omogućava
pravovremeno upozoravanje stanovništva,
- obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u narednom periodu.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, (škole, vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.)
dužni su:
uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,
povezati sustav sa županijskim centrom 112.

3.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakon o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i 78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša i Strateški plan zaštite
okoliša dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u skladu s ukupnim gospodarskim,
društvenim i kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih,
organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite okoliša.
Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ 44/14), utvrđena je
obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i
skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirati će registar rizičnih i
potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi gospodarski subjekti na prostoru općine koji proizvode,
skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze ili skupljanja opasnih tvari.

4.

PLANSKI DOKUMENTI
Zakon o sustavu civilne zaštite ( „NN“ br. 82/15) i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova civilne zaštite („NN“ 30/14 i 67/14) utvrdio je jedinicama lokalne i područne samouprave
izradu planskih dokumenata, sa ciljem usklađenog djelovanja raspoloživih resursa u odgovoru na velike nesreće i
katastrofe.
Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao i potrebu da se prije svega vlastitim snagama i sredstvima
zaštiti stanovništvo i sva materijalna dobra na prostoru općine potrebno je:
- Izraditi procjenu rizika od velikih nesreća
- Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite

5.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito
reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može
imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo
na slijedeći način:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja ,
- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
- prema postojećem kalendar obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje ,
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- prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,
- uvrštavanjem na web stranicu općine informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za informiranje
građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti osjećaju
sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.

6.

SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE

Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa
odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.
U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju:
- uspostaviti kontakte sa Požeško-Slavonskom županijom, budući da se sustav civilne zaštite u kriznim
situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
- uspostaviti kontakte sa susjednim gradovima i općinama, budući da se sustav civilne zaštite u kriznim
situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
- uspostaviti pograničnu suradnju u području civilne zaštite sa susjednim

7.

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito
djelovanje sustava civilne zaštite.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne
zaštite. U Proračun je potrebno ugraditi sredstva za financiranje sustava civilne zaštite imajući u vidu odredbe
Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih propisa:
Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za:
- stožer civilne zaštite
- postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu,
- Postrojbi civilne zaštite (opremanje i smotriranje),
- službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
- udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području (Crveni križ ,Gorska
služba spašavanja)
- ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje,
- unapređenje sustava civilne zaštite ( edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe),
- naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite,
- naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite.

8.

ZAKLJUČAK

Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i ugroze
koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata
civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz
proračuna.
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Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će općina Gornja Vrba na kraju
planiranog razdoblja imati :
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata,
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave,
- formirane postrojbe civilne zaštite,
- djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima,
- educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja.
- educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,
višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u sustav.

načelnik općine

rujan

Siječanj-veljača

Travanj - svibanj

Izrada plana vježbi civilne zaštite

Provesti edukaciju tima opće
namjene (požar otvorenog prostora)

Prikupiti Planove rada udruga koje se
nalaze u Odluci o pravnim osobama
od interesa za zaštitu i spašavanje
Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada
vatrogasne zajednice općine
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Izraditi analizu stanja sustava civilne
zaštite
Izraditi smjernice za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

Ovlaštenik

Rujan-studeni

vatrogasna zajednica
DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite

studeni
studeni
Studeni
Studeni

Kontinuirano tijekom
godine

Udruge od interesa za zaštitu
i spašavanje.

Siječanj-prosinac

DVD

Načelnik općine

Ovlaštenik

srpanj

travanj - lipanj

Izrada procjene rizika od velikih
nesreća

2016.g.
Nositelji izrade

Donošenje Odluke o pravnim
osobama od interesa za zaštitu i
spašavanje
Početak izrade Plana djelovanja
civilne zaštite
Izraditi plan razvoja sustava CZ

Rokovi izvršenja

Aktivnosti

-

-

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod

Ustupanjem potrebnih podataka:
sve pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti
vlasnici i korisnici kritične infrastrukture

Suradnja

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
načelnik općine daje
suglasnost na nacrt
Procjene,
PU DUZS daje svoje
mišljenje i Procjenu
prosljeđuje ravnatelju
DUZS na dobivanje
suglasnosti.
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Izvršiti obuku povjerenika civilne
zaštite
Dostaviti izvode pravnim osobama iz
Plana djelovanja civilne zaštite.
Izvršiti obuku zapovjednika i
zamjenika zapovjednika postrojbe i
zapovjednika skupina
Prikupiti Planove rada udruga koje se
nalaze u Odluci o pravnim osobama
od interesa za zaštitu i spašavanje
Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada
vatrogasne zajednice općine
Planirati sredstva za potrebe
postrojbe CZ zbog uvrštenja u
Proračun.
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja
Smjernica za 2016.
Napraviti Izvješće o stanju sustava
civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

Donijeti rješenje o imenovanju
zapovjednika i zamjenika
zapovjednika postrojbe opće
namjene
Izvršiti popunu postrojbe opće
namjene

Aktivnosti

2017.g.

ovlaštenik
Učilište za vatrogastvo i
civilnu zaštitu
Udruge od interesa za zaštitu
i spašavanje.
vatrogasna zajednica
Stožer civilne zaštite

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite

svibanj

Prema rasporedu
Učilišta
travanj

studeni
studeni

studeni

studeni

Kontinuirano tijekom
godine

studeni

DUZS PU Slavonski Brod

načelnik općine

Nositelji izrade

svibanj

ožujak

veljača

Rokovi izvršenja

Suradnja

DUZS PU Slavonski Brod

Udruge od interesa za zaštitu i
spašavanje
DUZS PU Slavonski Brod

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
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DUZS PU Slavonski Brod
DUZS PU Slavonski Brod

Učilište za vatrogastvo i
civilnu zaštitu
načelnik općine

svibanj
ožujak

prema rasporedu
Učilišta
travanj

vatrogasna zajednica
Stožer civilne zaštite

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite

studeni
studeni.

studeni

studeni

Kontinuirano tijekom
godine

studeni

Udruge od interesa za zaštitu
i spašavanje.

rujan

svibanj

načelnik općine

veljača

Donijeti odluku o pozivanju
pripadnika postrojbe opće namjene s
namjerom provjere mobilizacijske
spremnosti.
Izvršiti obuku stožera civilne zaštite
Izvršiti pozivanje postrojbe opće
namjene zbog provjere
mobilizacijske spremnosti.
Izvršiti obuku voditelja ekipa u
postrojbi opće namjene
Inicirati susret sa čelnicima susjednih
općina na temu civilne zaštite
Za web stranicu općine izraditi link
na kojemu će biti informacije za
građane .
Prikupiti Planove rada udruga koje se
nalaze u Odluci o pravnim osobama
od interesa za zaštitu i spašavanje
Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada
vatrogasne zajednice
Planirati sredstva za potrebe
postrojbi CZ zbog uvrštenja u
Proračun
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja
Smjernica za 2017.
Napraviti Izvješće o stanju sustava
civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

2018.g.
Nositelji izrade

rokovi izvršenja

Aktivnosti

DUZS PU Slavonski Brod

DUZS PU Slavonski Brod

Suradnja

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
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Udruge od interesa za zaštitu
i spašavanje.

rujan

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite

listopad

studeni

Kontinuirano tijekom
godine

studeni

Stožer civilne zaštite

listopad

rujan

DUZS PU Slavonski Brod

Suradnja

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
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KLASA: 810-01/15-01/7
URBROJ: 2178/28-02-15-3
Gornja Vrba, 21.12.2015.

Planirati sredstva za potrebe
postrojbi CZ zbog uvrštenja u
Proračun.
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja
Smjernica za 2018.
Napraviti Izvješće o stanju sustava
civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

načelnik općine

travanj

vatrogasna zajednica

DUZS PU Slavonski Brod

ožujak

Rujan

načelnik općine

veljača

Donijeti odluku o pozivanju
pripadnika postrojbe opće
namjene s namjerom provjere
mobilizacijske spremnosti.
Izvršiti pozivanje postrojbe opće
namjene zbog provjere
mobilizacijske spremnosti.
Izvršiti pozivanje povjerenikazbog
provjere mobilizacijske spremnosti
Inicirati susret sa čelnicima susjednih
općina na temu civilne zaštite.
Prikupiti Planove rada udruga koje se
nalaze u Odluci o pravnim osobama
od interesa za zaštitu i spašavanje
Prikupiti potrebe u zaštiti i
spašavanju pravnih osoba i vlasnika
kritične infrastrukture koji su izradili
vlastite planske dokumente.
Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada
vatrogasne zajednice

2019.g.
Nositelji

Rokovi izvršenja

Aktivnosti
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66.

Na temelju članka 6. i 7., stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta općine Gornja
Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj“ 9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba, na 14. sjednici održanoj 21.12.2015.
godine, donosi:
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova predstavničkih
tijela izabranih s liste grupe birača u
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba
za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom se odlukom raspoređuju sredstva
osigurana u Proračunu općine Gornja Vrba za
redovno godišnje financiranje političkih stranaka i
članova predstavničkih tijela
zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba za
2016.godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Gornja
Vrba za 2016. godinu osigurana sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću u iznosu od 13.000,00 kuna.
Raspored sredstava iz prethodnog stavka izvršit će se
u tekućoj godini prema odredbama ove Odluke.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje
imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu u
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na
način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog
člana u Općinskom vijeću, s tim da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju
njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao
pripadnicu podzastupljenog spola utvrđuje se
naknada u visini 10% većoj od iznosa sredstava
predviđenih po svakom vjećniku..

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje
se iznos sredstava od 1.000,00 kuna godišnje.
Članak 5.
Sukladno članku 3. i 4. ove Odluke
političkim strankama zastupljenim u Općinskom
vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih
članova, doznakom na žiro račun političke stranke,
odnosno na poseban račun članova izabranih s liste
grupe građana, kako slijedi:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
(5x1000) = 5000,00 KN
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
(4x1000) = 4000,00 KN
STRANKA UMIROVLJENIKA
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE
(2x1000) = 2000,00 KN
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA
STRANKA
4. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ
SLAVONIJE I BARANJE (1x1000) = 1000,00 KN
5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (1x1000) =
1000,00 KN

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
KLASA: 023-01/15-01/29
URBROJ: 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 21.12.2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

48.

Pozicija 029 - Pristojbe i naknade - 3.000,00 kn
povećava se za 1.300,00 kn i sada iznosi 4.300,00 kn.

Na temelju članka 5. Odluke o izvršavanju
proračuna općine Slavonski Šamac za 2015. godinu,
općinska načelnica donosi

Pozicija 057.02-Cesta-Požarni put- 106.000,00 kn
povećava se za 100,00 kn i sada iznosi 106.100,00
kn.

ODLUKU

Pozicija 054.02 - Kapitalne donacije - Sanacija
crkve sv. petra i Pavla - 2.000,00 kn povećava se za
500,00 kn i sada iznosi 2.500,00 kn.

o preraspodjeli sredstava između proračunskih
pozicija Proračuna općine Slavonski Šamac za
2015. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom sredstva proračunskih
stavki Proračuna općine Slavonski Šamac za 2015.
godinu preraspodjeljuju se na sljedeći način:

Pozicija 084. - Usluge tek. i inv. održavanja - javna
rasvjeta - 10.000,00 kn povećava se za 6.300,00 kn i
sada iznosi 16.300,00 kn.
Članak 2.

Rashodi Proračuna po pozicijama:

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Služđbenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Pozicija 069.01 - Kanalizacija - 500.000,00 kn
umanjuje se za 25.000,00 kn i sada iznosi 475.000,00
kn.

Klasa : 431-01/15-01/43
Urbroj: 2178/09-01-15-1
Slavonski Šamac, 21. prosinca 2015. g.

Pozicija 005.01 - Doprinosi za zapošljavanje - 0,00
kn povećava se za 6.800,00 kn i sada iznosi 6.800,00
kn.
Pozicija 018 - Komunalne usluge - 190.000,00 kn
povećava se za 10.000,00 kn i sada iznosi
200.000,00 kn.

Načelnica općine
Vera Bošnjak, dipl.oec., 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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