ISSN 1846-0267

God. XXV

3. veljače 2017.

Broj: 1/2017.

SADRŽAJ:

Županija:
-

akti župana:

1.

Odluka o rasporedu sredstava
vijećnicima i predstavnicima nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj
županiji za 2017. .............................
Odluka o povjeravanju poslova
izrade 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Staro
Petrovo Selo ...................................
Odluka o provedbi mjera suzbijanja
štetnika na području Brodskoposavske županije u 2017. godini ....
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
pismena za 2017. godinu .................
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju i imenovanju Stožera

2.

3.

4.

5.

6.

7.
3

civilne zaštite Brodsko-posavske
županije ......................................... 17
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite Brodsko-posavske
županije ......................................... 18
Pravilnik o dodjeli subvencija,
donacija i pomoći iz Proračuna
Brodsko-posavske županije iz
djelokruga Upravnog odjela za
gospodarstvo .................................. 18

4
Općina Donji Andrijevci:
5
1.
6
2.

Plan prijema u službu u Jedinstveni
upravni odjel općine Donji
Andrijevci za 2017. godinu ............. 22
Odluka o određivanju službenika za
informiranje ................................... 23

Strana: 2

»SLUŽBENI VJESNIK«
Općina Vrpolje:

Općina Gornja Vrba:
1.
2.
3.
4.

III. izmjena i dopuna Plana nabave
općine Gornja Vrba za 2016. godinu
Plan klasifikacijskih i brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja akata
Odluka o blagajničkom maksimumu
za 2017. godinu ..............................
Plan nabave općine Gornja Vrba za
2017. godinu ..................................

1.
25
27
2.
32
33
3.

Općina Klakar:
1.
2.

3.

4.

5.

Odluka o izmjeni dopuni Proračuna
općine Klakar za 2016. godinu ........
Izmjena i dopuna programa gradnje
objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Klakar za
2016. godinu ..................................
Izmjena i dopuna Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini ..........................
Izmjena i dopuna programa javnih
potreba i potrebnih sredstava u
području društvenih djelatnosti za
koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Klakar za 2016.
godinu ............................................
Izmjene i dopune Programa socijalne
skrbi i zdravstvene zaštite na
području općine Klakar za 2016.
godinu ............................................

36

48

4.

5.
6.

49

7.
50

52

8.

Općina Oprisavci:
9.
1.

1.

2.

Broj: 1

Izmjene i dopune Proračuna općine
Oprisavci za 2016. godinu .............. 54

10.

Općina Sibinj:

11.

Plan prijema u službu u Jedinstveni
upravni odjel općine Sibinj za 2017.
godinu ............................................ 65
Zaključak o utvrđivanju Nacrta
Plana gospodarenja otpadom općine
Sibinj za razdoblje 2017. - 2023. za
javni uvid ....................................... 67

Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu imovine općine
Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2016.
godine ............................................
Odluka o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad
političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Vrpolje za
2017. godinu ..................................
odluka o sufinanciranju prijevoza
redovitih učenika srednjih škola sa
područja općine Vrpolje za razdoblje
siječanj-svibanj 2017. godine .........
Program korištenja prihoda od
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada na području
općine Vrpolje za 2017. godinu .......
Program utroška sredstava Šumskog
doprinosa za 2017. godinu ..............
Program korištenja prihoda
ostvarenih od zakupa, prodaje i
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području
općine Vrpolje za 2017. godinu .......
Program korištenja prihoda od
naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta na
području općine Vrpolje za 2017.
godinu ............................................
Program financiranja vatrogastva i
zaštite od požara i sustava civilne
zaštite iz Proračuna općine Vrpolje
za 2017. godinu ..............................
Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području općine Vrpolje ...
Zaključak o usvajanju Analize stanja
sustava civilne zaštite na području
općine Vrpolje za 2016. godinu .......
Analiza stanja sustava civilne zaštite
na području općine Vrpolje za 2016.
godinu ............................................

68

69

70

71
72

72

73

74
75

76

77

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3

ŽUPANIJA

-

II.

akti župana:


U Županijskoj skupštini za 2017. planirano
je ukupno 200.000,00 za djelatnost vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina, a podrazumijeva
izdatke za:

1.

Na temelju članka 11. Odluke o izvršenju
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017.
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
25/16) i Odluke o utvrđivanju naknade troškova
članovima vijeća i predstavnika nacionalnih
manjina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/07) župan Brodsko-posavske
županije donio je
ODLUKU
o rasporedu sredstava vijećima i
predstavnicima nacionalnih manjina
u Brodsko-posavskoj županiji za 2017.
I.

Ovom Odlukom raspoređuju se financijska
sredstva izabranim vijećima i predstavnicima
nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji
za 2017.

-

-

-

naknade članovima vijeća u neto iznosu od
170,00 kuna po članu po sjednici kojoj su
pribivali,
nagrada predsjedniku vijeća u iznosu od
500,00 kuna mjesečno,
nagrada izabranom predstavniku
nacionalne manjine 500,00 kuna mjesečno
za svakog predstavnika,
materijalne troškove vijeća i predstavnika
nacionalne manjine.
III.


Proračunska sredstva iz točke II.
raspoređuju se:
A) Vijeću romske nacionalne manjine
80.000,00 kn
ili za:
- naknade članovima Vijeća 40.000,00 kn
- nagradu predsjedniku Vijeća 6.000,00 kn
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materijalne troškove
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VIII.

34.000,00 kn

B) Vijeću srpske nacionalne manjine 80.000,00
kn
ili za:
- naknade članovima Vijeća 40.000,00 kn
- nagradu predsjedniku Vijeća 6.000,00 kn
- materijalne troškove 34.000,00 kn


Provedba ove Odluke povjerava se Stručnoj
službi Županijske skupštine i župana i Upravnom
odjelu za proračun i financije Brodsko-posavske
županije te predsjednicima vijeća.

C) predstavnicima nacionalnih manjina:


Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja te se primjenjuje od 1. siječnja 2017., a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

1. albanskoj nacionalnoj manjini 10.000,00 kn
2. ukrajinskoj nacionalnoj manjini 10.000,00
kn
IV.

IX.

KLASA: 023-01/17-01/05
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 2. siječnja 2017.
Ž U PAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.


Nagradu predsjednicima vijeća nacionalnih
manjina isplaćuje Upravni odjel za proračun i
financije mjesečno na njihov žiro račun.
V.

Nagrade i materijalni troškovi
predstavnicima nacionalnih manjina isplaćuje
Upravni odjel za proračun i financije u jednakim
tromjesečnim iznosima na žiro račun predstavnika
nacionalnih manjina, na temelju pisanog naloga za
isplatu pročelnika nadležne Stručne službe.
VI.

Sredstva za naknade članovima vijeća
nacionalnih manjina i za materijalne troškove
Upravni odjel za proračun i financije, na temelju
pisanog naloga, doznačuje u jednakim tromjesečnim
iznosima na žiro račun vijeća.
VII.

Sredstva tekuće pričuve namijenjena su za
pokriće nepredviđenih izdataka koji će proisteći iz
programa vijeća nacionalnih manjina, odnosno
predstavnika nacionalnih manjina.

O korištenju sredstava iz stavka 1. ove točke
odlučuje Župan na temelju pisanih zamolbi manjine.

2.
Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o
prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
15/13-pročišćeni tekst), na zahtjev načelnika općine
Staro Petrovo Selo, župan Brodsko-posavske
županije donosi sljedeću
ODLUKU
o povjeravanju poslova izrade 4. izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja općine Staro
Petrovo Selo
I.

Brodsko-posavska županija povjerava
obavljanje poslova izrade 4. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Staro Petrovo Selo
Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske
županije.
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Međusobna prava i obveze Zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i
općine Staro Petrovo Selo u svezi izrade prostornoplanskog dokumenta iz točke I. ove Odluke, uredit će
se posebnim Ugovorom.
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(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti, a čiji je prijedlog
sukladno čl.5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti („Narodne novine„ 9/07,113/08 i
43/09 ) izradio Zavod za javno zdravstvo Brodskoposavske županije.

III.
II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 023-01/17-01/16
URBROJ:2178/1-11-01-17-1
Slavonski Brod, 9. siječnja 2017.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Općine i gradovi na području Brodskoposavske županije dužni su sukladno članku 5.
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (
„Narodne novine „ 79/07, 113/08 i 43/09 ) na
prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Brodskoposavske županije, donijeti godišnji program mjera
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje
svoje nadležnosti.
III.

3.
Na temelju članka 4.stavak 1. i članka 5.
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(„Narodne novine„ 79/07, 113/08 i 43/09), a u svezi s
točkom VI. stavak 2. Programa mjera suzbijanja
patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku
(„Narodne novine“ 128/11) i članka 56.Statuta
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» 15/13 - pročišćen
tekst), župan dana 20. siječnja 2017. godine donosi

Općine i gradovi u obvezi su donijeti i svoje
Odluke o provedbi mjera suzbijanja štetnika kao
mogućih prijenosnika zaraznih bolesti za područje
svoje nadležnosti, sukladno točki VI. stavak 1.
Programa mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku
(„Narodne novine“ 128/11), te omogućiti
provođenje obveznih mjera dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao posebnih mjera
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti sukladno
važećim zakonskim odredbama, odnosno točkama
II. i VI. navedenoga Programa.

ODLUKU
IV.
o provedbi mjera suzbijanja štetnika
na području Brodsko-posavske županije u
2017. godini
I.
Usvaja se Program mjera zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti na području Brodsko-posavske
županije za 2017. godinu – suzbijanje patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca

Program mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti na području Brodsko-posavske
županije za 2017. godinu – suzbijanje patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti bit će objavljen na web
stranici Brodsko-posavske županije.
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V.

PLAN

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dane objave u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja pismena
za 2017. godinu

Klasa : 500-01/17-01/19
Urbroj: 2178/1-11-01-17-1
Slavonski Brod, 20. siječnja 2017. godine

Članak 1.

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

4.
Temeljem članka 18. stavka 3. Uredbe o
uredskom poslovanju (Narodne novine broj 7/09) i
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/13 - pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske
županije utvrđuje

Oznaka klasifikacije prema sadržaju

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i
brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za
2017. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuju se
klasifikacijske oznake predmeta i brojčane oznake
stvaratelja i primatelja akata u sklopu djelokruga
rada župana i Županijske skupštine Brodskoposavske županije, županijskih upravnih tijela,
Stručne službe Županijske skupštine i župana, Ureda
župana i Ureda za unutarnju reviziju u Brodskoposavskoj županiji.
Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifikacije prema
sadržaju, koje proizlaze iz djelokruga rada tijela iz
članka 1. ovoga Plana. Klasifikacije prema sadržaju
koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake
predmeta, kao brojčane oznake predmeta, na
pojedinim vlastitim i primljenim aktima, kako
slijedi:

Oznaka
klasifikacije
prema obliku Dosje

Opis

DRUŠTVO, DRŽAVNO UREĐENJE I
UPRAVA
004-01

01

ljudska prava

004-02

01

ravnopravnost spolova

006-01

01

političke stranke

006-04

01

sindikati

007-01

01

društvene organizacije (udruge i si) - općenito

007-02

01

udruge

007-04

01

mladi

008-01

01

odnosi s javnošću i si. - općenito

008-02

01

pravo na pristup informacijama

Broj: 1
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010-04

01

državna tijela

010-05

01

županije

010-06

01

općine i gradovi

011-01

01

donošenje i objavljivanje propisa - općenito

012-03

01

statuti

012-04

01

opći akti - ostalo

013-01

01

izbori (za EU parlament, zastupnike u Hrvatski
sabor, predsjednički izbori, lokalni izbori, izbori za
predstavnike nacionalnih manjina)

013-02

01

birački spiskovi

013-03

01

izbori i opoziv

015-01

01

teritorijalna razgraničenja - općenito

016-01

01

nacionalne manjine - općenito

016-02

01

prava nacionalnih manjina

017-01

01

grbovi, amblemi, zastave i himne - općenito

017-03

01

zastave

017-04

01

himne

018-01

01

politički odnosi s inozemstvom - općenito

018-02

01

politički odnosi s drugim državama - općenito

018-04

01

018-05

01

odnosi s jedinicama područne (regionalne)
samouprave drugih država
sporazumi o suradnji

020-01

01

020-04

01

021-01

01

organizacija i rad župana i zamjenika župana općenito
organizacija i rad župana i zamjenika župana ostalo
organizacija i rad predstavničkih tijela - općenito

021-04

01

organizacija i rad županijske skupštine

022-05

01

Gospodarsko-socijalno vijeće

023-01

01

organizacija i rad upravnih tijela - općenito

023-04

01

organizacija i rad upravnih tijela županije

023-08

01

organizacija i rad upravnih tijela - ostalo

024-01

01

trgovačka društva - općenito

024-04

01

trgovačka društva od posebnog interesa

031-06

01

poštanske usluge

031-10

01

usluge čišćenja

031-12

01

ostalo

032-05

01

stručni časopisi, službena glasila i druga stručna
literatura

034-04

01

izdavanje uvjerenja i drugih potvrda

035-01

01

uredsko poslovanje - općenito

035-02

01

klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi

035-07

01

uredsko poslovanje - ostalo

036-03

01

čuvanje registraturne građe
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036-04

01

izlučivanje arhivske građe

038-02

01

odobrenja za izradu pečata i žigova

038-03

01

upotreba, čuvanje i uništavanje pečata i žigova

040-01

01

upravni nadzor, upravna inspekcija

043-01

01

izvješća unutarnje revizije

050-01

01

predstavke, pritužbe, molbe i prijedlozi

052-01

01

predstavke i pritužbe - općenito

053-01

01

zamolbe, prijedlozi - općenito

060-01

01

odlikovanja, nagrade i priznanja

061-01

01

županijska javna priznanja - općenito

070-05

01

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

080-02

01

dužnosnici

080-03

01

rukovodeći službenici

080-07

01

ocjenjivanje službenika i namještenika

080-08

01

ovlaštenja o potpisivanju i zamjenjivanju

100-01

01

112-01

01

112-02

01

zapošljavanje, nezaposlenost, zanimanja,
usmjeravanje u zanimanja i si.
zasnivanje i prestanak radnog odnosa, ugovor o
djelu i dopunski rad - općenito
radni odnos na neodređeno vrijeme

112-03

01

radni odnos na određeno vrijeme

112-04

01

ugovor o djelu

112-06

01

vježbenici

112-07

01

ostalo

113-01

01

113-02

01

radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustave
rada
općenito
radno- vrijeme

113-03

01

godišnji odmori

113-04

01

dopusti

113-05

01

bolovanja

114-01

01

radni sporovi, radna disciplina, materijalna i
disciplinska odgovornost - općenito

115-01

01

zaštita na radu, općenito

115-04

01

nesreće na radu

116-01

01

inspekcija rada - općenito

119-01

01

kadrovi, općenito

119-03

01

kadrovske evidencije

120-02

01

utvrđivanje, raspodjela i ostalo vezano za plaće

120-08

01

osobni dohodci - općenito

121-05

01

troškovi prijevoza s posla i na posao

RAD I RADNI ODNOSI
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121-07

01

regres za godišnji odmor

121-09

01

pomoć u slučaju smrti

121-10

01

jubilarne nagrade

121-11

01

otpremnine

121-15

01

ostalo

130-01

01

stručno usavršavanje - općenito

130-02

01

tečajevi

130-03

01

savjetovanja, seminari

130-04

01

stručna putovanja

130-05

01

kongresi i simpoziji

133-02

01

stručni ispiti

200-01

01

sigurnost i zaštita - općenito

214-01

01

zaštita od požara i eksplozija - općenito

214-02

01

215-01

01

mjere zaštite od požara - planovi i procjene,
inspekcija
kriminalitet

230-01

01

udruge

300-01

01

općenito o gospodarskoj politici

301-01

01

gospodarska kretanja - općenito

302-01

01

gospodarski razvoj- općenito

302-02

01

programi razvoja

303-01

01

gospodarska suradnja - općenito

306-01

01

310-01

01

ekonomska politika, strategije, programi, aktivnosti i
mjere
općenito

310-02

01

elektroprivreda

310-05

01

plin i nafta

311-01

01

obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo, općenito

311-08

01

kreditiranje obrtništva i malog i srednjeg
poduzetništva

320-01

01

poljoprivreda - općenito

320-02

01

poljoprivredno zemljište

320-04

01

voćarstvo

320-05

01

sufinanciranja - općenito

UNUTRAŠNJI POSLOVI

GOSPODARSTVO

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO,
VETERINARSTVO, LOVSTVO,
RIBARSTVO, VODOPRIVREDA
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320-07

01

povrtlarstvo

320-08

01

stočarstvo

320-09

01

pčelarstvo

320-12

01

štete u poljoprivredi

320-13

01

cvjećarstvo

320-14

01

vinogradarstvo i vinarstvo

320-16

01

peradarstvo

320-21

01

ostalo

321-01

01

šumarstvo - općenito

322-01

01

veterinarstvo - općenito

322-04

01

umjetno osjemenjivanje

323-01

01

lovstvo - općenito

323-02

01

lovišta i lovna područja

325-01

01

vodoprivreda - općenito

325-02

01

zaštita od štetnog djelovanja voda

326-02

01

zadruge

334-01

01

turizam - općenito

334-04

01

selektivni oblici turizma

334-05

01

razvoj i planiranje

334-08

01

turistička djelatnost

340-01

01

cestovni promet - općenito

340-05

01

prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu

340-07

01

inspekcija cesta

340-09

01

cestovni promet - ostalo

341-01

01

željeznički promet - općenito

343-03

01

aerodromi

344-01

01

veze - općenito

344-03

01

telefonski promet

PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA
ČOVJEKOVE OKOLINE I PRIRODE
350-01

01

prostorno planiranje - općenito

350-02

01

prostorni planovi

350-05
350-07

01
01

uvjeti uređenja prostora
ostalo

351-01

01

zaštita čovjekove okoline - općenito

351-02

01

mjere zaštite čovjekove okoline

351-03

01

studije utjecaja na okoliš

351-04

01

ostalo

361-07

01

elementarne nepogode – procjena šteta

PROMET I VEZE

Broj: 1
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GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI
POSLOVI
360-01

01

građevinski poslovi - općenito

360-02

01

građevinski poslovi, pojedinačni predmeti

361-01

01

izgradnja objekata - općenito

361-02

01

izgradnja objekata

361-03

01

građevinska dozvola

361-04

01

tehnički pregled objekata

361-05

01

dozvola za upotrebu objekata

361-06

01

rješenje o uvjetima uređenja prostora

361-08

02

ostalo

363-01

01

komunalni poslovi - općenito

363-02

01

komunalne djelatnosti

363-03

01

komunalna naknada i komunalni doprinos

363-05

01

ostalo

STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR
370-03

01

stanovi i stanovanje

371-01

01

stambeni krediti - općenito

372-01

01

poslovni prostor - općenito

372-03

01

zakup poslovnog prostora

380-01

01

gospodarske manifestacije - općenito

381-02

01

strategija tehnološkog razvoja

381-03

01

izumi i inovacije

382-01

01

promotivne aktivnosti

400-01

01

financije - općenito

400-02

01

financijski planovi

400-04

01

periodični obračuni

400-05

01

završni računi

400-06

01

proračun

400-07

01

bilance

GOSPODARSKE MANIFESTACIJE,
TEHNOLOŠKI RAZVOJ,
REKLAMIRANJE I MARKETING,
STANDARDI I TEHNIČKI NORMATIVI

FINANCIJE
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400-08

01

kapitalna ulaganja – općenito

400-09

01

financije - ostalo

401-01

01

401-02

01

knjigovodstveno-računovodstveno poslovanjeopćenito
knjigovodstvena evidencija

401-05

01

knjigovodstveno poslovanje - ostalo

402-01

01

financiranje - općenito

402-06

01

refundacija

402-07

01

sufinanciranje

402-08

01

financiranje iz proračuna

402-10

01

ostalo

403-01

01

kreditiranje - općenito

403-02

01

zajmovi

403-05

01

potraživanja

404-01

01

investicije - općenito

406-01

01

upravljanje imovinom i nabava imovine

406-03

01

osnovna sredstva

406-06

01

inventar

406-07

01

obvezni odnosi

406-08

01

inventure

406-09

01

upravljanje imovinom i nabava imovine - ostalo

410-01

01

porezi - općenito

410-14

01

porez na tvrtku ili naziv

410-15

01

porez na kuće za odmor

410-23

01

porezi - ostalo

415-01

01

420-01

01

naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza općenito
regresi, premije i kompenzacije- općenito

421-01

01

dotacije i subvencije - općenito

470-03

01

financijska revizija

470-04

01

sustav unutarnjih financijskih kontrola

500-01

01

500-03

01

zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje općenito
planiranje potreba u zdravstvenoj zaštiti

501-01

01

zdravstvena zaštita - općenito

502-10

01

prava iz zdravstvenog osiguranja, ostalo

510-01

01

subjekti u zdravstvu

530-08

01

promet i proizvodnja droga - općenito

550-01

01

socijalna zaštita, općenito

550-06

01

novčane pomoći

555-01

01

korisnici socijalne zaštite, općenito

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Broj: 1
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OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA

601-01

01

predškolski odgoj - općenito

602-01

01

školstvo - općenito

602-02

01

osnovno obrazovanje

602-03

01

srednje obrazovanje

602-04

01

visoko obrazovanje

604-01

01

stipendiranje - općenito

604-02

01

stipendije i krediti

610-01

01

kultura - općenito

610-02

01

kulturne manifestacije

610-04

01

kultura - ostalo

611-05

01

spomenici

612-01

01

kulturne djelatnosti - općenito

612-02

01

likovna djelatnost

612-03

01

glazbeno-scenska djelatnost

612-04

01

bibliotečna djelatnost

612-05

01

muzejsko-galerijska djelatnost

612-06

01

arhivska djelatnost - općenito

612-07

01

zaštita prirode - općenito

612-08

01

zaštita spomenika kulture

612-10

01

izdavačko-novinska djelatnost

612-12

01

radio i TV

612-13

01

ostalo

620-01

01

šport - općenito

620-02

01

sportske organizacije

620-03

01

sportska natjecanja i priredbe

630-01

01

tehnička kultura-općenito

650-01

01

informatika - općenito

650-02

01

informatička oprema

710-01

01

organizacija i rad pravosudnih organa - općenito

740-06

01

obvezni odnosi

740-11

01

ovršni postupak

740-15

01

ostalo

PRAVOSUĐE
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OBRANA I ZAŠTITA
801-01

01

mobilizacijski poslovi - općenito

810-01

01

civilna zaštita - općenito

810-03

01

mjere zaštite i spašavanja

810-04

01

skloništa

810-05

01

jedinice civilne zaštite

810-06

01

štabovi civilne zaštite i drugi organi rukovođenja
civilnom zaštitom

814-01

01

pripreme privrednih i društvenih djelatnosti općenito

815-01

01

obrana - općenito

816-01

01

radna obveza - općenito

816-03

01

popuna i ratni raspored

900-01

01

predmetni koji ne spadaju u glavne grupe 0-8

900-03

01

domaća suradnja - općenito

910-01

01

suradnja s inozemstvom - općenito

910-03

01

međuregionalna suradnja

910-04

01

910-08

01

suradnja s međunarodnim i međuregionalnim
asocijacijama
ostalo

920-07

01

obrana od tuče

920-11

01

elementarne nepogode

930-01

01

geodetsko - katastarski poslovi - općenito

932-01

01

katastar zemljišta - općenito

940-01

01

943-01

01

evidencija nekretnina u društvenom vlasništvu općenito
promjena režima vlasništava - općenito

947-01

01

imovinsko-pravni poslovi - općenito

950-0

01

statistika - općenito

958-01

01

statistički podaci – općenito

DRUŠTVO, DRŽAVNO UREĐENJE I
UPRAVA
008-02

01

pravo na pristup informacijama - općenito

080-02

01

dužnosnici

080-03

01

rukovodeći službenici

080-09

01

ostalo

OSTALO

STATISTIKA

UP/I

Broj: 1
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RAD I RADNI ODNOSI
080-07

01

ocjenjivanje službenika i namještenika

112-01

01

112-02

01

zasnivanje i prestanak radnog odnosa, ugovor o
djelu i dopunski rad - općenito
radni odnos na neodređeno vrijeme

112-03

01

radni odnos na određeno vrijeme

112-06

01

vježbenici

112-07

01

ostalo

113-01

01

113-03

01

radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja,
obustave
rada - općenito
godišnji odmori
- općenito

113-04

01

dopusti

113-05

01

bolovanja

114-01

01

radni sporovi - općenito

120-01

01

stjecanje osobnog dohotka - općenito

121-01

01

ostala primanja po osnovi rada - općenito

121-09

01

pomoć u slučaju smrti

121-10

01

jubilarne nagrade

121-11

01

otpremnine

133-01

01

stručni i pravosudni ispit - općenito

133-02

01

stručni ispiti

340-01

01

cestovni promet - općenito

340-05

01

prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu

340-09

01

ostalo

PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA
ČOVJEKOVE OKOLINE
350-01

01

prostorno planiranje - općenito

350-05

01

uvjeti uređenja prostora

351-01

01

zaštita čovjekove okoline - općenito

351-03

01

studija utjecaja na okoliš

361-01

01

izgradnja objekata - općenito

361-02

01

izgradnja objekata

361-03

01

građevinska dozvola

PROMET I VEZE

GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI
POSLOVI
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361-04

01

tehnički pregled objekta

361-05

01

dozvola za uporabu objekta

361-06

01

rješenje o uvjetima uređenja prostora

361-08

01

ostalo

406-01

01

406-03

01

upravljanje imovinom i nabavljanje imovine općenito
osnovna sredstva

406-05

01

sredstva opreme

406-06

01

inventar

430-01

01

raspolaganje društvenim sredstvima - općenito

470-01

01

kontrola financijskog poslovanja - općenito

500-01

01

550-01

01

zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje općenito
socijalna zaštita - općenito

551-01

01

socijalna skrb - općenito

555-01

01

korisnici socijalne zaštite - općenito

112-01

01

112-02

01

zasnivanje i prestanak radnog odnosa, ugovor o
djelu i dopunski rad - općenito
radni odnos na neodređeno vrijeme

112-03

01

radni odnos na određeno vrijeme

112-06

01

vježbenici

112-07

01

ostalo

113-03

01

godišnji odmori

113-04

01

dopusti

363-02

01

komunalne djelatnosti

363-03

01

komunalna naknada

363-04

01

naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
u prostoru

410-01

01

porezi - općenito

410-23

01

ostalo

550-01

01

socijalna skrb - općenito

555-01

01

korisnici socijalne zaštite - općenito

01

spomenička renta

FINANCIJE

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

UP/II
RAD I RADNI ODNOSI

GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI
POSLOVI

FINANCIJE

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA

612-08
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Članak 3.

Brodsko-posavska županija ima brojčanu
oznaku 2178/1.
Brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca
akata označuju se:
2178/1-01 
- Županijska skupština
2178/1-11-01 - Župan
2178/1-11-02 - zamjenik župana zadužen za
područje gospodarstva
2178/1-11-03 - zamjenik župana zadužen za
područje društvenih djelatnosti
2178/1-03
- Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
2178/1-04 
- Upravni odjel za gospodarstvo
2178/1-05
- Upravni odjel za poljoprivredu
2178/1-06
- Upravni odjel za obrazovanje,
šport i kulturu
2178/1-07
- Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb
2178/1-08
- Upravni odjel za proračun i
financije
2178/1-09
- Stručna služba Županijske
skupštine i Župana
2178/1-12
- Upravni odjel za razvoj i europske
integracije
2178/1-13
- Ured župana
2178/1-14
- Ured za unutarnju reviziju
2178/1-15
- Upravni odjel za graditeljstvo i
prostorno uređenje
2178/1-16
- Upravni odjel za graditeljstvo i
prostorno uređenje – Ispostava Nova Gradiška.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca
2017.
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5.
Na temelju članka 23. Zakona o sustavu
civilne zaštite («Narodne novine» br. 82/15) kao i
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
15/13 – pročišćeni tekst) župan Brodsko-posavske
županije je 25. siječnja 2017. godine, donio
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i
imenovanju Stožera civilne zaštite Brodskoposavske županije
Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite Brodsko-posavske županija.
Članak 2.

U točki I. dosadašnji član Stožera civilne
zaštite Davorin Piha zamjenjuje se novom
članicom, tako da se redni broj 8. mijenja i glasi:


„8. Marica Babić – voditeljica
VGI Brodska Posavina“

U točki I. dopunjuje se sastav Stožera
civilne zaštite Brodsko-posavske županije s novim
članom, tako da dopuna glasi:


„ 2 1 . I v a n L u k i ć , p ro č e l n i k
Upravnog odjela za proračun i financije“
Članak 3.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

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

KLASA: 035-02/17-01/01
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 24. siječnja 2017.

KLASA: 810-01/17-01/03
UR. BROJ: 2178/1-11-01-17-1
Slavonski Brod, 25. siječnja 2017.

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

ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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6.

7.

Na temelju članka 23. Zakona o sustavu
civilne zaštite («Narodne novine» br. 82/15) kao i
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
15/13 – pročišćeni tekst) župan Brodsko-posavske
županije je 25. siječnja 2017. godine, donio

Na temelju članka 56. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”, broj 15/13 – pročišćeni tekst),
župan Brodsko-posavske županije dana 02. veljače
2017. godine donio je
PRAVILNIK

ODLUKU
o dodjeli subvencija, donacija i pomoći iz
Proračuna Brodsko-posavske županije iz
djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i
imenovanju Stožera civilne zaštite Brodskoposavske županije
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o
osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Brodsko-posavske županija.

U točki I. dosadašnji član Stožera civilne
zaštite Damir Agičić zamjenjuje se novom
članicom, tako da se redni broj 12. mijenja i glasi:

Pravilnikom o dodjeli subvencija, donacija i
pomoći iz proračuna Brodsko-posavske županije iz
djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo (u
daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti, kriteriji
te postupak odobravanja subvencija, donacija i
pomoći (u daljnjem tekstu: potpore) iz proračuna
Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu:
Proračun) iz djelokruga Upravnog odjela za
gospodarstvo.

„12. Gordana Ravlić, Veterinarski
ured Požega, Ispostava Slavonski Brod“

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 810-01/17-01/03
UR. BROJ: 2178/1-11-01-17-2
Slavonski Brod, 3. veljače 2017.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

U smislu ovog Pravilnika, pod potporama se
podrazumijevaju nepovratna financijska sredstva
odobrena iz Proračuna za programe, mjere,
aktivnosti i projekte usmjerene postizanju ciljeva
razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva,
turizma i vatrogastva utvrđenih strategijskim i
programskim odrednicama razvoja Županije, koja
su u Proračunu planirana kao subvencije, donacije i
pomoći, a za koja Proračunom ili posebnom
odlukom Županijske skupštine nisu utvrđeni krajnji
korisnici.
Pod potporama, u smislu ovog Pravilnika, ne
podrazumijevaju se financijska sredstva koja
Brodsko-posavska županija (u daljnjem tekstu:
Županija) osigurava temeljem posebnih zakona
odnosno sredstva kojima Županija, temeljem
posebnih akata, sufinancira zajedničke projekte.
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II. VRSTE POTPORA
Članak 3.
Programi, mjere, aktivnosti i projekti za koje se
dodjeljuju potpore su:
1. Potpore koje se dodjeljuju temeljem
Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva i obrtništva (MSPO sektora)
Brodsko-posavske županije 2014. – 2020. godine
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije,
broj 19/2013.), u okviru sredstava osiguranih
Proračunom Županije, kroz ciljeve i mjere kako
slijedi:
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subjekata odnosno za poticanje samozapošljavanja
Cilj 1.3. Jačanje konkurentnosti županijskog
MSPO sektora financiranjem iz strukturnih fondova
EU
Mjera 1.3.1.
Opća produktivna ulaganja u
MSPO sektor
Mjera 1.3.2.
Poslovna infrastruktura za MSPO
sektor
Mjera 1.3.3.
Tehnološko i organizacijsko jačanje
MSPO sektora
Cilj 1.4. Poboljšanje poduzetničkih vještina

Cilj 1.1. Poboljšanje ekonomske uspješnosti
županijskog MSPO sektora

Mjera 1.4.1.
Podupiranje pokretanja i
modernizacije poslovanja kroz izobrazbu subjekata
MSPO sektora

Mjera 1.1.1.
Pružanje potpore subjektima
MSPO sektora u modernizaciji postrojenja i opreme,
uvođenju novih tehnologija, postupaka i normi s
naglaskom na proizvodni sektor

Mjera 1.4.2.
Potpora unapređenju kompetencija
subjekata MSPO sektora odnosno njihovih
zaposlenika uključivanjem u razne oblike
neformalnog obrazovanja

Mjera 1.1.2.
Pružanje pomoći subjektima
MSPO sektora u procesu internacionalizacije
poslovanja

Cilj 1.5. Promocija poduzetništva i obrtništva

Mjera 1.1.3.
Poticanje razvoja PPI-a i poslovnog
udruživanja subjekata MSPO sektora u cilju jačanja
njihove konkurentnosti
Mjera 1.1.3.
Pružanje potpore subjektima
MSPO sektora za ulaganje u istraživanje, razvoj i
inovacije te povezivanje s visokoškolskim
ustanovama u cilju razvoja novih proizvoda i usluga
Mjera 1.1.4.
Pružanje potpore subjektima
MSPO sektora u primjeni tehničkih normi i sustava
kvalitete

Mjera 1.5.1.
Pružanje potpore Obrtničkoj
komori Brodsko-posavske županije u predstavljanju
županijskog obrtništva u zemlji i inozemstvu
Mjera 1.5.2.
Poticanje i promicanje tradicijskih i
umjetničkih obrta u Brodsko-posavskoj županiji
Mjera 1.5.3.
Organizacija sajmova i
manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u cilju
promocije lokalnog/regionalnog MSPO sektora
Mjera 1.5.4.
Suorganizacija i sufinanciranje
nastupa na sajmovima i manifestacijama u zemlji i
inozemstvu u cilju boljeg tržišnog pozicioniranja
subjekata MSPO sektora

Cilj 1.2. Poboljšanje pristupa financiranju
Cilj 1.6. Poboljšanje poslovnog okruženja
Mjera 1.2.1.
Pružanje potpore subjektima
MSPO sektora kroz osiguranje povoljnijeg
financiranja njihovih investicijskih projekata u
odnosu na komercijalne bankarske kredite s
naglaskom na proizvodni sektor
Mjera 1.2.2.
Pružanje pomoći subjektima
MSPO u poteškoćama
Mjera 1.2.3.
P o v e ć a n j e p o n u d e
mikrofinanciranja i ostalih inicijativa za bolji
pristup financijama za otvaranje novih MSPO

Mjera 1.6.1.
Pružanje potpore subjektima
MSPO sektora u savladavanju administrativnih
barijera prilikom realizacije investicija
Mjera 1.6.2.
Proaktivan i selektivan pristup JLS
u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu
2. Potpore koje se dodjeljuju za projekte u
turizmu kako slijedi:
Mjera 2.1.

Potpore za razvoj i unapređenje
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ruralnog turizma

Mjera 2.2.
Potpore za za autohtonu etno i
gastro ponudu
Mjera 2.3.
Potpore za organizaciju i
sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama
3. Potpore koje se dodjeljuju u vatrogastvu
kako slijedi:
Mjera 3.1.

Potpore za strukovno obrazovanje

Mjera 3.2.
DVD-a

Potpore za obilježavanje obljetnica

Mjera 3.3.
Potpore za sufinanciranje kupnje
vatrogasne opreme
III. KRITERIJI DODJELE POTPORA
Članak 4.
Potpore se odobravaju za programe, mjere,
aktivnosti i projekte u okviru sredstava osiguranih u
Proračunu Županije, Razdjel 003 Upravni odjel za
gospodarstvo, temeljem podnesenih prijava, a
iznimno temeljem podnesenih zamolbi
obrazloženih i dokumentiranih na način utvrđen
ovim Pravilnikom.
U postupku odobravanja potpora po ovom
Pravilniku koje imaju obilježja potpora male
vrijednosti primjenjuju se odredbe važeće uredbe
Europske unije kojom se uređuju potpore male
vrijednosti.
Iznosi potpora odobrenih temeljem ovog Pravilnika
ne mogu prelaziti iznose utvrđene za potpore male
vrijednosti tijekom tri proračunske godine.
Podnositelji zahtjeva, odnosno korisnici potpora iz
članka 3. ovog Pravilnika su jedinice lokalne
samouprave, subjekti malog gospodarstva,
poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne
organizacije (komore), neprofitne organizacije
(udruge, zaklade, turističke zajednice, klasteri,
LAG-ovi), obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
znanstvene i obrazovne institucije i druge fizičke i
pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno
sjedište na području Županije ili koje svoje
programe provode na području Županije te
ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Pravilnikom.
Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog
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Pravilnika, su fizičke i pravne osobe (trgovačka
društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno
obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja
dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema
kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja
malog gospodarstva.
Poduzetničke potporne institucije, u smislu ovog
Pravilnika, su poduzetnički centri, poduzetnički
inkubatori, razvojne agencije, tehnološki parkovi i
drugi oblici poduzetničkih potpornih institucija
utvrđeni Zakonom o unapređenju poduzetničke
infrastrukture i evidentirani u Jedinstvenom registru
poduzetničke infrastrukture.
Pravo na podnošenje prijave za potporu nemaju
poduzetnici u stečaju, poduzetnici u postupku
predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u
postupku likvidacije.
Pravo na podnošenje prijave imaju samo
podnositelji iz stavka 4. koji su u cijelosti opravdali
namjensko korištenje dodijeljenih sredstava iz
Proračuna.
IV. POSTUPAK DODJELE POTPORA
Članak 5.
Postupak dodjele potpora iz članka 3. ovog
Pravilnika pokreće se i provodi temeljem javnog
poziva koji se objavljuje na mrežnim stranicama
Županije.
Članak 6.
Javni poziv sadrži podatke o:
-

nazivu tijela koje objavljuje javni poziv,
predmetu javnog poziva,
namjeni i visini moguće potpore,
uvjetima za podnošenje prijava,
potrebnoj dokumentaciji,
načinu, mjestu i roku podnošenja prijava,
načinu objave odluke o dodjeli potpore.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava
planiranih u Proračunu Županije za određenu
namjenu, a najkasnije do 15. studenog tekuće
godine.
Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascu s
potrebnom dokumentacijom koji utvrđuje Upravni
odjel za gospodarstvo Županije, a objavljuje se u
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elektronskom obliku na mrežnim stranicama
Županije.
Članak 7.
Postupak obrade podnesenih prijava provodi
Povjerenstvo za potpore (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje
imenuje Župan.
U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja
sljedeće poslove:
razmatra podnesene prijave i utvrđuje
ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore,
ocjenjuje i vrednuje podnesene prijave,
utvrđuje Prijedlog Oduke o dodjeli potpore.
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Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze
korisnika potpore i Županije.
Ugovor obavezno sadrži odredbe u kojima ugovorne
strane specificiraju trajanje projekta uključujući
datum početka provedbe, iznos do kojeg Županija
preuzima obvezu sufinanciranja, opis svih
aktivnosti koje je korisnik dužan provesti, uvjete
prihvaćanja troškova i plaćanja, obvezu dostave
opisnog i financijskog izvješća o izvršenju, rokove
izvršenja pojedinih obveza korisnika, odredbe o
nemogućnosti prenamjene sredstava, nadzoru i
financijskoj provjeri na licu mjesta te odredbe o
obvezi povrata sredstava.
Članak 11.
Korisnici potpore obvezni su podnijeti
dokumentirano izvješće Županiji o namjenskom
korištenju potpore.

Članak 8.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva
predsjednik Povjerenstva.
Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje
redoslijedom zaprimanja.

Nadzor nad namjenskim korištenjem odobrene
potpore provodi Upravni odjel za gospodarstvo
temeljem dokumentiranog izvješća korisnika
porpore, a po potrebi i kontrolom na licu mjesta.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje potpore,
korisnik potpore u obvezi je nenamjenski utrošena
sredstva uplatiti u Proračun Županije.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo
obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Županije.

V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

Članka 9.
Prijedlog Odluke o dodjeli potpore utvrđuje
Povjerenstvo, a Odluku o dodjeli potpore donosi
Župan.
Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava
planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.
Odluka iz stavka 1. ovog članka obvezno se
objavljuje na mrežnim stranicama Županije u roku
od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o
dodjeli potpore.
Članak 10.
S korisnicima potpore iz članka 3. ovog Pravilnika
može se zaključiti i Ugovor.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
KLASA: 023-01/17-01/83
URBROJ: 2178/1-11-01-17-01
Slavonski Brod, 02. veljače 2017.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) i članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13 14/14), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela, načelnik općine Donji Andrijevci dana 16.1.2017. donosi
PLAN
prijma u službu u jedinstveni upravni odjel
općine Donji Andrijevci za 2017. godinu
Članak 1.
Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: upravno tijelo), potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se plan donosi i planira se broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i
struke.
Izrazi koji se u ovom Planu koriste za osobe u muškom rodu su neutralne i odnose se na muške i ženske
osobe.
Članak 2.
Navedeni plan temelji se na prijedlogu pročelnika upravnog tijela, vodeći računa o potrebama upravnog
tijela i planiranim financijskim sredstvima u Proračunu općine Donji Andrijevci za 2017. godinu.
Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnom tijelu općine Donji Andrijevci na dan donošenja
ovog Plana je sljedeći:
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Naziv upravnog tijela
Jedinstveni
upravni
odjel
UKUPNO
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Broj
sistematiziranih
radnih mjesta
7

Broj
popunjenih
radnih mjesta
5

Broj
nepopunjenih
radnih mjesta
2

7

5

2

Članak 4.
U upravno tijelo ne planira se prijam u službu u 2017. godini.
Članak 5.
Plan prijma u službu u upravno tijelo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko – posavske županije“.
Klasa: 023-01/17-01/01
Urbroj: 2178/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 16.1.2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

2.
Na temelju članka 13. Zakona o ostvarivanju prava na pristup informacijama ("Narodne novine2 br. 25/13
i 85/15) i članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09,
2/11, 3/14 i 14/14), načelnik općine Donji andrijevci dana 17. 1. 2017. godine donosi
ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se posebna službena osoba koja je u općini Donji Andrijevci mjerodavna za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
Članak 2.
Službenikom za informiranje određuje se Milan Šutler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine
Donji Andrijevci.
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Članak 3.
Ova Odluka dostavit će se povjereniku za informkiranje Republike Hrvatske u roku od mjesec dana od
dana donošenja.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za
rješavanje prava na pristup informacijama ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/06.).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 035-04/17-01/01
Urbroj: 2178/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 17. 1. 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Marijanović, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

1.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 40.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11 i 3/13“) općinski
načelnik donio je:
III IZMJENU I DOPUNU
Plana nabave općine Gornja Vrba za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom vrše III Izmjene i dopune Plana nabave općina Gornja Vrba za 2016. godinu,
KLASA:400-01/16-01/1; URBROJ: 2178/28-01-16-1 od 12.01.2016.godine, radi usklađenja sa Odlukom o
izmjeni i dopuni Proračuna općine Gornja Vrba a u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
U Planu nabave općine Gornja Vrba za 2016. godinu., mijenja se članak 2:

Sitni inventar

Službena, radna i zaštitna odjeća

Usluge promidžbe i informiranja

Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja
Uredska oprema i namještaj

Oprema za održavanje i zaštitu

Provedba Zakona o zaštiti na radu
Provođenje sustavne deratizacije

Opremanje postrojbe civilne zaštite

Provedba Zakona o zaštiti stanovništva

Postavljanje ploča s natpisima ulica

Modernizacija javne rasvjete

Modernizacija kolnika – ( izgradnja u Firovoj i
Brkićevoj, ceste u naselju G. Vrba )

Modernizacija nogostupa
- D. Vrba ( Ul. M.Naletilića - 65.000,00 kn)

Nogostupi
Sv. Filipa i Jakova, Vr bskih žrtava

Izrada izmjena PPU i DPU

3

5

7

8

9
10

11

13
14

15

16

17

19

20

21

22

25

PREDMET NABAVE

2

Red.
broj

25/16

JN 22/16

JN 21/16

20/16

19/16

17/16

16/16

15/16

13/16
14/16

11/16

9/16
10/16

8/16

7/16

5/16

3/16

2/16

Evid. br.
nabave

120.000,00 kn

665.000.00 kn

250.000,00 kn

65.000,00 kn

180.000,00 kn

30.000,00 kn

10.500,00 kn

17.000,00 kn

0,00 kn
30.200,00 kn

7.000,00 kn

0,00 kn
12.300,00 kn

20.000,00 kn

7.000,00 kn

15.000,00kn

1.000,00 kn

8.000,00 kn

Planirana
sredstva

96.000,00 kn

532.000,00 kn

200.000,00 kn

52.000,00 kn

144.000,00 kn

24.000,00 kn

8.400,00 kn

13.600,00 kn

0,00 kn
24.160,00 kn

5.600,00 kn

0,00 kn
9.840,00 kn

16.000,00 kn

5.600,00 kn

12.000,00 kn

800,00 kn

6.400,00 kn

Procijenjena
vrijednost
nabave

Bagatelna

Otvoreni

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Postupak
javne
nabave
Bagatelna

Ugovor-bag.

Sklapanje ugovora
JN

Ugovor-bagatelna

Ugovor-bagatelna

Sklapanje ugovora
JN

Ugovor-bag.

Narudžbenica

Narudžbenica

Ugovor- bag.

Narudžbenica

Narudžbenica

Narudžbenica

Narudžbenica

Narudžbenica

Narudžbenica

Nadmetanje
uključuje:
sklapanje
ug-sporazu.
Narudžbenica

Kroz tekuću
godinu

Kroz tekuću
godinu

Kroz tekuću
godinu

Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu

Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu

Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu
Kroz tekuću
godinu

Početak
postupka

Radovi
izvršeni

Radovi
izvršeni

Radovi
izvršeni

Radovi
izvršeni
Radovi
izvršeni

Trajanje
Ugovorasporazuma
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Članak 3.
Ostale odredbe Plana nabave za 2016. ostaju neizmjenjene.
Članak 4.
Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ i na internetskim stranicama općine Gornja Vrba www.gornja-vrba.hr.
KLASA: 400-01/16-01/1
URBROJ: 2178/28-01-16-4
Gornja Vrba, 15. 12. 2016..godine
Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

2.
Na temelju članka 18. točka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, Broj 007/09) i članka
čl. 40. Statuta općine Gornja Vrba ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11 i 3/13“),
općinski načelnik općine Gornja Vrba donosi:
PLAN
klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se klasifikacijske oznaka i brojčane oznaka stavratelja i primatelja akata koji se
primjenjuju u uredskom poslovanju upravnog odjela općine Gornja Vrba
Članak 2.
Klasifikacijske oznake akata prema njihovom sadržaju i obliku utvrđuju se kako slijedi:
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Klasifikacijska
oznaka
004
004-01
006
006-1
007-01
007-02
008
008-01
008-02
008-02
011
011-01
012
012-02
013
013-01

Oznaka
dosjea
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

014
014-01
021
021-01
021-05
021-06

01
01
01
01

023
023-01
023-02
023-03
023-05
026
026-01
030
034-01
034-04
035
035-01
035-02
035-04
036
036-01
037
037-01
038
038-01
038-02
038-03
040
040-01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Broj: 1

Opis
SLOBODE, PRAVA I DUŽNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA
Općenito
DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE
Političke stranke
Općenito
Udruge
INFORMIRANJE
Općenito
Zahtjevi o pravu na pristup informacija-pojedinačni predmeti
Rješenja po zahtjevu o pravu na pristup informacija
DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA
Općenito
USTAVNI PROPISI I STATUTI
Statut
IZBORNI SUSTAV
Općenito-izbori
REFERENDUM I DRUGI OBLICI OSOBNOG
IZJAŠNJAVANJA
Općenito
ORGANIZACIJA I RAD VIJEĆA
Općenito
Općinsko vijeće-sjednice
Sjednice radnih tijela
ORGANIZACIJA I RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,
LOKLNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE
Općenito
Akti načelnika
Izvješća o radu
Jedinstveni upravi odjel
ORGANIZACIJA I RAD MJESNE SAMOUPRAVE
Općenito
UPRAVNO POSLOVANJE
Općenito (upravni postupci)
Izdavanje potvrda
UREDSKO POSLOVANJE
Općenito
Kasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
Evidencije i obrasci
ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA
Općenito
OVJERE
Općenito
PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI
Općenito
Odobrenje za izradu
Upotreba, čuvanje i uništavanje
UPRAVNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATA
Općenito

Broj: 1
041
041-01
050
050-01
053
053-01
061
061-01
080
080-01
100
100-01
112
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01
01
01
01
01
01

112-01
112-02
112-03
112-06
113

01
01
01
01

113-01
115
115-01
120
120-01
121
121-01
130
130-01
140
140-01
214
214-01
214-02
311
311-01
320
320-01
320-02
320-03
320-12
322-01
323-01
325
325-01
340
340-01
341

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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UPRAVNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA
Općenito
PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD ORGANA UPRAVE
Općenito
MOLBE I PRJEDLOZI
Općenito
JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA
Općenito
RADNICI U ORGANIMA UPRAVE
Općenito (imenovanja i razrješenja)
RADNI ODNOS ZAPOŠLJAVANJE
Općenito
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR
O DJELU I DOPUNSKI RAD
Općenito
Na neodređeno vrijeme
Na određeno vrijeme
Pripravnici
RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA,
OBUSTAVE RADA
Općenito
ZAŠTITA NA RADU
Općenito
STJECANJE DOHOTKA
Općenito
OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA
Općenito
TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA
Općenito
MIROVINSKO OSIGURANJE
Općenito
ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Općenito
Planovi zaštite od požara
OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
Općenito
POLJOPRIVREDA
Općenito
Pojoprivredno zemljište
Potvrdnice
Štete u poljoprivredi
VETERINARSTVO
Općenito
VODOPRIVREDA
Općenito
CESTOVNI PROMET
Općenito
ŽELJEZNIČKI PROMET
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341-01
350
350-01
350-02
351
351-01
360
361-01
363
363-01
363-02
363-03
363-04
363-05
372
372-01
400
400-01
400-08
402
402-01
402-08
404
404-01
406
406-01
406-09
430
430-01
500
500-01
540
540-01
550
550-01
550-03
602
602-01
604
604-01
612
610-01
700
711-01
711-02
810
810-01
930
930-01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Općenito
PROSTORNO PLANIRANJE
Općenito
Prostorni planovi općine
ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
Općenito
GRAĐEVINSKI POSLOVI
Općenito
KOMUNALNI POSLOVI
Općenito
Grobna naknada i dodjela grobnih mjesta
Komunalna naknada
Komunalno redarstvo
Ostalo
POSLOVNI PROSTOR
Općenito
FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI
Općenito
Proračuni
FINANCIRANJE
Općenito
Financiranje iz proračuna
INVESTICIJE
Općenito
UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE
Općenito
Postupci javne nabave
RASPOLAGANJE DRUŠTVENIM SREDSTVIMA
Općenito
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
Općenito
SANITARNI I ZDRAVSTVENI NADZOR
Općenito
SOCIJALNA ZAŠTITA
Općenito
Pojedinačni predmeti
ŠKOLSTVO
Općenito
STIPENDIRANJE
Općenito
KULTURA
Općenito
POSLOVI PRAVOSUDNE UPRAVE
Općenito
Ovrhe
CIVILNA ZAŠTITA
Općenito
GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI
Općenito

Broj: 1

Broj: 1
940
940-01
940-01
944-01
944-10
950
950-01
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IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
Općenito
Upravljanje zemljištem i stjecanje imovine
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Općenito
Komunalni doprinos, legalizacija
STATISTIKA
Općenito

Članak 3.
Brojčane oznake organizacijskih jedinica su:
Urudžbeni broj:
2178/28 – godina-br. unutarnje ustrojstvene jedinice/redni broj pismena unutar predmeta

Unutarnje ustrojstvene jedinice su:

01- Općinski načelnik i radna tijela općinskog načelnika
02- Općinsko vijeće i radna tijela općinskog vijeća
04- Jedinstveni unutarnji upravni odjel
04-1 Komunalni redar

Članak 4.
Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2017. godine.
Članak 5.
Danom primjene ovog Plana prestaje primjena Plana brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata,
KLASA: 035-02/15-01/01; URBROJ: 2178/28-01-15-1; od 05. siječnja 2015.
KLASA: 035-02/17-01/
URBROJ: 2178/28-01-17-1
Gornja Vrba, 2. siječnja 2017.
Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.
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Broj: 1

3.

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (“Narodne novine“, broj
133/12) te čl. 40. Statuta općine Gornja Vrba (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11,
3/13), donosim slijedeću:
ODLUKU
o blagajničkim maksimumu za 2017. godinu
I.
Blagajnički maksimum za 2017.godinu u blagajni općine Gornja Vrba utvrđuje se u iznosu od
3.000,00 kn.
II.
Blagajnički maksimum iz čl. 1. Ove Odluke sastoji se od podignute gotovine sa računa općine Gornja
Vrba za potrebe pokrivanja materijalnih troškova nastalih prilikom odlaska na službena putovanja, poštanske
usluge, nabavu upravnih i sudskih pristojbi te nabave ostalih proizvoda i usluga.
III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
KLASA: 401-01/17-01/1
URBROJ: 2178/28-01-17-1
U Gornjoj Vrbi, 2.1.2017. god.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Vuleta, dipl. ing.,v.r.

Broj: 1
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4.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 40.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11 i 3/13“) općinski
načelnik donio je:
PLAN
nabave općine Gornja Vrba za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim se Planom određuje plan i način trošenja sredstava Proračuna općine Gornja Vrba za 2017. godinu, a
koja će se utrošiti u postupku nabave roba i usluga te ustupanju radova u skladu s odredbama Zakona o javnoj
nabavi.
Članak 2.
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu:

Modernizacija nogostupa
( Ul. Fra Antuna Bačića, Savska)

Nogostupi
Vrbskih žrtava, M. Naletilića

Izgradnja objekata-tribine

25

26

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar
Službena, radna i zaštitna odjeća
Usluge telefona i pošte
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Premije osiguranja
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Ulaganja u računalne programe
Provedba Zakona o zaštiti na radu
Provođenje sustavne deratizacije
Opremanje postrojbe civilne zaštite
Provedba Zakona o zaštiti stanovništva
Nabava i sadnja stabala
Postavljanje ploča s natpisima ulica
Nabava božićnih ukrasa
Izgradnja sustava odvodnje na području općine
(saniranje odvodnje)
Modernizacija javne rasvjete
(projekti, Gos.zona, Klis)
Modernizacija kolnika – ( izgradnja u Firovoj i
Brkićevoj )

PREDMET NABAVE

24

23

22

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.
2
3
4.
5

Red.
broj

JN 26/17

25/17

24/17

JN 23/17

22/17

6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17

1/17
2/17
3/17
4/17
5/17

800.000,00 kn

300.000.00 kn

100.000,00 kn

2.000.000,00 kn

150.000,00 kn

25.000,00kn
170.000,00 kn
12.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
30.000,00 kn
20.000,00 kn
35.000,00 kn
10.000,00 kn
15.000,00 kn
100.000,00 kn
50.000,00 kn
40.000,00 kn
100.000,00 kn

16.000,00 kn
10.300,00 kn
2.000,00 kn
30.000,00 kn
5.000,00 kn

Evid. br. nabave
Planirana sredstva

640.000,00 kn

240.000,00 kn

80.000,00 kn

1.600.000,00 kn

120.000,00 kn

20.000,00 kn
136.000,00 kn
9.600,00 kn
16.000,00 kn
16.000,00 kn
16.000,00 kn
16.000,00 kn
24.000,00 kn
16.000,00 kn
28.000,00 kn
8.000,00 kn
12.000,00 kn
80.000,00 kn
40.000,00 kn
32.000,00 kn
80.000,00 kn

Otvoreni

Bagatelna

Bagatelna

Otvoreni

Bagatelna

Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna

Procijenjena
vrijednost nabave Postupak
javne
nabave
12.800,00 kn
Bagatelna
8.240,00 kn
Bagatelna
1.600,00 kn
Bagatelna
24.000,00 kn
Bagatelna
4.000,00 kn
Bagatelna

Sklapanje
ugovora JN

Ugovor- bag.

Ugovor- bag.

Sklapanje
ugovora JN

Ugovor- bag.

Narudžbenica
Ugovor-bag.
Narudžbenica
Narudžbenica.
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Ugovor- bag.
Narudžbenica
Ugovor- bag.
Narudžbenica
Narudžbenica
Ugovor- bag.
Ugovor-bag.
Ugovor- bag.
Ugovor- bag.

Nadmetanje
uključuje:
sklapanje
ug-sporazu.
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Ugovor-bag.
Narudžbenica

Rujan 2017

Kroz tekuću
godinu

Srpanj 2017

Kroz tekuću
godinu

Početak
postupka

3 mjeseca

3 mjeseca

3 mjeseca

30 dana

Trajanje
Ugovorasporazuma
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Energetska obnova doma D. Vrba

Uređenje javnih površina-igralište
(Rupača, Klis, D. Vrba)

Izrada prostorno planske dokumentacije

Izgradnja biciklističkih staza

28

29

30

31

31/17

30/17

29/17

28/18

27/17

Članak 3.

5.000.300,00kn

100.000,00 kn

100.000,00 kn

100.000,00 kn

400.000,00 kn

200.000,00 kn

4.000.240,00 kn

80.000,00 kn

80.000,00 kn

80.000,00 kn

320.000,00 kn

160.000,00 kn

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Bagatelna

Ugovor-bag.

Ugovor-bag.

Ugovor-bag.

Ugovor- bag.

Ugovor- bag.

Kroz tekuću
godinu

Veljača 2017

Kroz tekuću
godinu

Kroz tekuću
godinu

Veljača 2 017

3 mjeseca

Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

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

Članak 4.

Za nabavu roba, usluga te ustupanje radova općinski načelnik kao odgovorna osoba naručitelja donosi odluku o početku postupka javne nabave
sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Administrativne poslove za provođenje postupaka nabave provodit će Povjerenstvo kojeg će imenovati općinski načelnik.

Ukupno

Adaptacija mjesnog doma G. Vrba

27
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OPĆINA KLAKAR

1.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08,136/12,15/15), Općinsko vijeće
Općine Klakar na svojoj 29. sjednici održanoj 29.prosinca 2016.godine, donijelo je:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Klakar za 2016. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.

Članak 2.
Prihodi i rashodi u izmjenama i dopunama Proračuna općine Klakar za 2016.godinu utvrđeni su u
tabelarnom prikazu, te se povećavaju ili smanjuju kako slijedi:

Broj: 1
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II POSEBNI DIO
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe
i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2016.godinu.
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Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a primjenjivat će se od 01.siječnja 2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-06/16-01/07
URBROJ: 2178/07-02-16-1
Klakar, 29.prosinca 2016.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.
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Broj: 1
Članak 2.

2.

Na temelju stavka 4.članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
br.26/03. –pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15 – Uredba) i članka 29.
Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni
i dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 12/09 i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 29. sjednici
održanoj 29. prosinca 2016.godine, donosi:
IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Klakar za
2016. godinu

Članak 1.
Izmjenama i dopunama Programa određuje se
izgradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Klakar za
2016.godinu za:
I. Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za :
javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja,
javnu rasvjetu.
II. Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
prijevoz putnika,
održavanje čistoće,
odlaganje komunalnog otpada.
Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis
poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih
objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom
izvora financiranja.

U 2016.godini gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz članka 1.ovog Programa obuhvaća
slijedeće:
- Javne površine
1. Izgradnja staza (nogostupa) u Gornjoj Bebrini i
Ruščici, planirana financijska sredstva 226.000,00
kuna.
Izvršenje ovih radova će se financirati iz
sredstava komunalnog doprinosa, proračuna općine
Klakar.

- Ugibališta
1. Izgradnja ugibališta u Ruščici, Gornjoj Bebrini
i Klakaru financirat će se iz sredstava Županijske
uprave za ceste.

- Izgradnja rasvjete
1. Izgradnja javne rasvjete u Ruščici
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 33.000,00 kuna, a financirat će se iz
komunalnog doprinosa i proračuna općine Klakar.

- Opskrba pitkom vodom
1. Proširenje i izgradnja vodovodne mreže na
području općine
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 123.000,00 kn, a financirat će se iz
proračuna općine Klakar.

- Proširenje postojeće komunalne
infrastrukture
1. Izgradnja plinske mreže – proširenje postojeće
plinske mreže
Sredstva za izvršenje radova planiraju se u
iznosu 30.000,00 kn, a financirat će se iz proračuna
općine Klakar.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016.godine.

Broj: 1
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/16-02/28
URBROJ: 2178/07-02-16-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

3.
Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
br.26/03. –pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15 – Uredba) i članka 29.
Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 12/09. i 6/13.), Općinsko
vijeće na svojoj 29.sjednici održanoj 29.prosinca
2016. donosi:
IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanje komunalne
infrastrukture u 2016.godini

Članak 1.
Izmjenama i dopunama Programa određuje se
održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini
na području općine Klakar za komunalne
djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja,
6. javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje Programa s naznakom izvora
financiranja
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U 2016. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovoga Programa u općini
Klakar obuhvaća:
1. odvodnja atmosferskih voda
izmuljivanje i čišćenje cestovnih kanala u
naseljima u dužini 1.000 metara.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se pod
stavkom 3.održavanje ostale nenavedene
komunalne infrastrukture, a financirati će se iz
Proračuna općine Klakar.
2. održavanje javnih površina
redovito održavanje javnih zelenih površina,
košenje trave i čišćenje parkova i površina ispred
objekata u vlasništvu općine.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se pod
stavkom 6.održavanje ostale nenavedene
komunalne infrastrukture, a financirati će se iz
Proračuna općine Klakar.
3. održavanje nerazvrstanih cesta
čišćenje snijega, košenje bankina i kanala i dr.
nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
kamenom, ugradnja cijevnih propusta i tarupiranje
poljskih putova.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 500.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
Proračuna općine Klakar.

4. održavanje groblja
redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja – 45.000,00 kn;
održavanje mrtvačnica – 5.000,00 kn.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 50.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
grobne naknade i Proračuna općine Klakar.
5. održavanje javne rasvjete
troškovi zamjene rasvjetnih tijela – 18.000,00
kn;
troškovi potrošnje električne energije za javnu
rasvjetu – 142.000,00 kn.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
160.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
Proračuna općine Klakar.
6. održavanje ostale nenavedene komunalne
infrastrukture
održavanje pješačkih staza i nogostupa, plinske
infrastrukture
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Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
101.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
Proračuna općine Klakar.

Članak 3.
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine Klakar za
2016. godinu iznose 811.000,00 kuna.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 01.siječnja 2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/16-02/29
URBROJ: 2178/07-02-16-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Broj: 1
Članak 1.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne Novine“ br.10/97, 107/07,
94/13) Općina Klakar provodi organizirani program
rada sa djecom predškolske dobi i to:
održavanje igraonice i „Male škole“ za djecu u
godini dana prije polaska u osnovnu školu;
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 18.500,00 kuna.
Za donacije područnim školama u naravi.
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 3.500,00 kuna.
za potrebe financiranja školskog likovnog
pribora učenicima prvih razreda s područja općine.
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 3.000,00 kuna.
Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i
školskom odgoju u 2016. godini potrebno je
osigurati: 25.000,00 kuna.
ODRŽAVANJE PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I RAZVOJA TURIZMA
-  izrada projektne dokumentacije poučnih staza i
panoa na području Posebnog ornitološkog rezevata
bare „Dvorine“, Donja Bebrina i na poplavnom
području (inundaciji) na K.O. Klakar i K.O. Gornja
Bebrina („Kopitarski put“).

4.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 12/09. i 6/13.), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
Novine“ br. 33/01 , 60/01 , 129/05 , 109/07 ,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 29. sjednici
održanoj 29.prosinca 2016.godine, donosi:
IZMJENE I DOPUNE
Programa Javnih potreba i potrebnih sredstava
u području društvenih djelatnosti za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine
Klakar za 2016. godinu

Ukupno za realizaciju aktivnosti održavanja
prirodnih vrijednosti u 2016. godini potrebno je
osigurati 30.000,00 kuna.
-

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

-  Tijekom 2015. godine prepisana i pripremljena
je rukopisna građa učitelja Luke Lukića pod
nazivom „Narodni život i običaji sela Klakarja“.
Namjera je općine Klakar u suradnji sa Hrvatskom
akademijom znanosti i umjetnosti (HAZU) tiskati
ukupno 4 knjige. U općinskom proračunu se
predviđaju troškovi tiskanja knjige u iznosu
137.000,00 kn.
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Ukupno za realizaciju ovog projekta osigurano je
137.000,00 kuna.
POMOĆ UDRUGAMA U KULTURI I
KULTURNOJ DJELATNOSTI
Praćenje i poticanje programa rada:
Kulturno umjetničkog društva „Kolo“ Donja
Bebrina u iznosu 10.000,00 kuna;
Pučke pjevačke skupine „Snaše“ Klakar u
iznosu 5.000,00 kuna;
Šokačke glumačke družine „Matini
kripoštoli“ u iznosu 5.000,00 kuna;
Udruge za zaštitu životinja „Ruščica“ u
iznosu 7.000,00 kuna;
Ekološke udruga „Bacalica“ Donja Bebrina u
iznosu 3.000,00 kuna;
Športsko ribolovne udruge „Graničar“ Klakar
u iznosu 3.000,00 kuna;
Paintball kluba „Komandosi“ u iznosu
1.000,00 kuna;
- Konjogojske udruge „Lipicanac“ Ruščica u
iznosu 15.000,00 kuna;
Lovačko društvo „Jelas“ Ruščica za Lovni
revir,
– Ruščica

2.000,00 kuna,
– Gornja Bebrina  2.000,00 kuna,
– Klakar

2.000,00 kuna,
– Donja Bebrina 
2.000,00 kuna;
ostale udruge u iznosu 3.000,00 kuna.
Ukupno potreba sredstva za pomoć udrugama u
kulturi i kulturnoj djelatnosti iznose 60.000,00 kuna.
MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE
ZNAČAJNIH DOGAĐAJA
Tijekom godine na području općine Klakar se
održavaju i obilježavaju slijedeće manifestacije:
„Pokladno jahanje“ u organizaciji konjogojske
udruge „Lipicanac“ Ruščica u iznosu 3.000,00
kuna;
Smotra pučkog pjevanja „Kad zapjevam i malo
zagudim“, Donja Bebrina u organizaciji KUD-a
„Kolo“ Donja Bebrina u iznosu 7.000,00 kuna;
3.Klakar open paintball turnir - KOPT u
organizaciji Paintball kluba „Komandosi“ iz
Klakara u iznosu 2.000,00 kuna;
Koncert u Klakaru u organizaciji Pučke
pjevačke skupine „Snaše“ iz Klakara u iznosu
2.000,00 kuna.
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Memorijalni nogometni turnir „Zvonko
Mikolčević“ drugi tjedan u srpnju u organizaciji NK
„Posavac“ Ruščica u iznosu 10.000,00 kuna;
Memorijalni nogometni turnir „Tomislav
Matičević“ u organizaciji NK „Mladost“ Donja
Bebrina, u iznosu 3.000,00 kuna;
Malonogometni turnir povodom Dana
državnosti u organizaciji NK „Slavonca“ Gornja
Bebrina, u iznosu 2.000,00 kuna;
Malonogometni ljetni turnir u organizaciji NK
„Graničar“, Klakar u iznosu 2.000,00 kn;
Memorijalni šahovski turnir Drago Mandić, u
organizaciji ŠK „Posavac“ Ruščica, u iznosu
2.000,00 kuna;
Općinski nogometni turnir 4.000,00 kuna.
Sredstva potrebna za realizaciju ovih aktivnosti
osiguravaju se u Općinskom Proračunu u iznosu
37.000,00 kuna.
-

OBILJEŽAVANJE DANA općine

Dan općine Klakar obilježava se 26.06. na blagdan
Sv. Ivana i Pavla.
Za program obilježavanja osiguravaju se sredstva u
iznosu 27.500,00 kn.
-

POMOĆI SPORTSKIM UDRUGAMA

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih
potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti
udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i
Zakonu o udrugama.Općina je obvezna pomagati rad
športskih udruga vodeći računa o:
stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,
poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana
u cilju unaprjeđenja športa na području općine,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti
građana.
Na području općine Klakar djeluju 4 nogometna
kluba, 1 šahovski klub, 1 stolnoteniski klub i ostale
sportske udruge koje se financiraju sredstvima iz
općinskog proračuna i doniraju se:
NK „Posavac“ Ruščica u iznosu 20.000,00
kuna;
Škola nogometa NK „Posavac“ Ruščica u
iznosu 5.000,00 kuna;
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NK „Slavonac“ Gornja Bebrina u iznosu
16.000,00 kuna;
NK „Graničar“ Klakar u iznosu 16.000,00
kuna;
NK „Mladost“ Donja Bebrina u iznosu
16.000,00 kuna;
ŠK „Posavac“ Ruščica u iznosu 5.000,00
kuna;
Stolnoteniski klub „Klakar“ Klakar u iznosu
3.000,00 kuna;
Ostale udruge u iznosu 5.000,00 kuna;

Broj: 1

KLASA: 021-05/16-02/30
URBROJ: 2178/07-02-16-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

5.
Za praćenje i poticanje programa rada ovih športskih
udruga u Proračunu za 2016. godinu osiguravaju se
sredstva u iznosu 86.000,00 kuna.
POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA –
RELIGIJA
Na području općine Klakar djeluju dvije RKT
župne zajednice:
RKT župa „Rođenja Blažene Djevice Marije“
Ruščica;
RKT župa „Sv. Jakoba apostola starijeg“ sa
dvije filijale:
– filijalna crkva „Sv. Duha“ u Gornjoj Bebrini
– filijalna crkva „Sv. Ilije“ u Donjoj Bebrini

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“
br. 157/13, 152/14. 99/15.) i članka 29. Statuta
općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ br. 12/09.i 6/13.) Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 29. sjednici održanoj 29. prosinca
2016. godine, donijelo je:
IZJENE I DOPUNE
Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području općine Klakar za 2016. godinu

Članak 1.
Za potrebe pomoći župama u Proračunu općine
Klakar osiguravaju se sredstva u iznosu 116.000,00
kuna.

Članak 2.
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju Programa
javnih potreba i potrebnih sredstava u području
društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Klakar za 2016.
godinu iznose 518.500,00 kuna.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 1.siječnja 2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Izmjenama i dopunama Programa se određuje način
i iznos financiranja djelatnosti socijalne skrbi,
korisnici socijalne skrbi, način i iznos financiranja
stipendija i prijevoz učenika, sufinanciranje rada
humanitarnih udruga u organizacija i zaštite zdravlja
i ljudi.
1. OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi Općina je
obavezna u svome Proračunu osigurati sredstva za
ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje, a
Općinskom Odlukom o obavljanju djelatnosti i
ostvarivanju novčanih naknada i potpora i socijalnih
usluga u djelatnosti socijalne skrbi na području
općine Klakar i sredstva za ostvarivanje prava na
jednokratnu novčanu pomoć i socijalnu skrb.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosi
se na:
troškove najamnine, plaćanja računa za
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utrošenu električnu energiju, plin, vodu, drva i druge
troškove stanovanja;
pomoć u plaćanju komunalne naknade,
osobama koje su sukladno Odluci o komunalnoj
naknadi oslobođenje plaćanja komunalne naknade;
Jednokratne novčane pomoći, odnosi se na:
pomoć obiteljima za novorođeno dijete u
iznosu 2.000,00 kuna po djetetu;
pomoć u plaćanju školske kuhinje za djecu čiji
roditelji nisu u mogućnosti plaćati te troškove, a
prema spisku škole i zahtjevu roditelja;
sufinanciranje troškova ljetovanja školske
djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim
odmaralištima u iznosu 24.000,00 kuna;
jednokratna novčana pomoć obiteljima
poginulih hrvatskih branitelja u iznosu 4.000,00
kuna;
pomoći podmirenja najosnovnijih pogrebnih
troškova, ako plaćanje ovih troškova nije ostvareno
po drugoj osnovi ili ustanovi (Zavod za socijalnu
skrb);
pomoć za podmirenje troškova liječenja i
smještaja u slučaju bolesti;
pomoći u slučaju elementarne nepogode i
nabavke obuće i odjeće u iznosu 74.000,00 kuna.
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u
pravilu jednom u tijeku godine, a visina se određuje
do iznosa koji podmiruje potrebu, ovisno o
posebnim uvjetima i okolnostima u kojima živi
podnositelj zahtjeva.
Socijalne usluge, odnose se na:
usluge stručne pomoći pri uključivanju djeteta
s poteškoćama u razvoju u programe predškolske i
školske ustanove (asistent u nastavi);
usluge boravka djece s teškoćama u razvoju u
vrtićima i školama.
Troškovi ovih usluga se sufinanciraju udrugama,
vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama
koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju.
Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s
teškoćama u razvoju i drugim korisnicima socijalne
skrbi u Proračunu općine Klakar za 2016.godinu
predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od
102.000,00 kuna.
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2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA
VISOKOG OBRZOVANJA – STIPENDIJE
U Proračunu općine Klakar za 2016.godinu
osiguravaju se sredstva za stipendiranje svih
redovnih studenata sa područja općine Klakar u
ukupnom iznosu od 162.000,00 kuna.
Kriterije i uvjete za dodjelu stipendija odrediti će se
Odlukom Općinskog vijeća.

3. SUFINANCIRANJE RADA
HUMANITARNIH UDRUGA I
ORGANIZACIJA
Za rad humanitarnih udruga i organizacija u
Proračunu općine Klakar za 2016.godinu
predviđena su financijska sredstva u iznosu
28.000,00 kuna:



a) Crveni križ 
25.000,00 kuna
b) Udruga slijepih 3.000,00 kuna

4. ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
Deratizacija i dezinsekcija na području općine
Klakar u pravilu se provodi dva puta godišnje, a
sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u
Proračunu općine Klakar u iznosu do 35.000,00
kuna.
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 1.siječnja 2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/16-02/31
URBROJ: 2178/07-02-16-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

1.


Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08),
Općinsko vijeće općine Oprisavci je na svojoj 27. sjednici, održanoj 31. prosinca 2016.godine, donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Oprisavci za 2016. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
.
PRORAČUN 2016

POVEČANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN 2016

13.550.204,00

-7.239.523,18

6.310.680,82

6.000,00
2.716.500,00

-16.000,00
229.500,00

22.000,00
2.946.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE
3 RASHODI
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE

10.839.704,00

-7.689.704,00

3.150.000,00

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

---

--

236.680,82

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

---

---

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE

---

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

---

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

--

0,00

-

-20.000,00
0,00

-216.680,82

--

--
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Članak 2.

Opći dio izmjena i dopuna Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka , rashoda i izdataka te
planiranog manjka prihoda Proračuna.
Članak 3.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna
raspoređenih u tekuće programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2016. godinu.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2016.godine i bit će
objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01//16-01/08
URBROJ: 2178/14-02-16-1
Oprisavci, 31. prosinca 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Matej Kolobarić, v.r.

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 65

OPĆINA SIBINJ

Članak 4.

1.

Temeljem članaka 10. stavak 2. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN - 86/08,
61/11), članka 45.Statuta općine Sibinj („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 04/2013)
i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“
br. 23/14), općinski načelnik općine Sibinj, dana 2.
siječnja 2017. godine donosi
PLAN
Prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
općine Sibinj za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se
prijam službenika i namještenika u Jedinstveni
upravni odjel općine Sibinj tijekom 2017. godine.
Članak 2.
Plan prijma u službu određuje se sukladno
tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio
ovog Plana.
Članak 3.
Plan prijma sadrži:
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta
na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Sibinj
Potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme u 2017. godini u Jedinstveni
upravni odjel općine Sibinj

U 2017. godini ne planira se primanje u
službu vježbenika za vježbeničko osposobljavanje.
Članak 5.
U toku 2017. godine planira se
popunjavanje radnog mjesta „viši stručni suradnik
za računovodstveno-financijske poslove“ -1
izvršitelj, na neodređeno vrijeme.
Članak 6.
Popunjavanje radnog mjesta „viši stručni
suradnik za računovodstveno-financijske poslove“ 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, popunit će se na
temelju članka 91. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN - 86/08, 61/11).
Članak 7.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel općine Sibinj stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 080-01/17-01/1
URBROJ:2178/08-03-17-1
Sibinj, 2. siječnja 2016. godine
Općinski načelnik:
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.

Ukupno

Jedinstveni upravni odjel
općine Sibinj

6

Broj sistematiziranih
radnih mjesta

1

mag./ VSS

0

univ.bacc./ VŠS

3

SSS

1

NS ili OŠ

Stvarno stanje popunjenosti
na dan 31.12.2016. (službenici i namještenici na
neodređeno vrijeme)

1

mag./
VSS
0

univ.bacc./
VŠS
0

SSS

0

NS ili
OŠ

Potreban broj službenika i namještenika u
2017. godini
na neodređeno vrijeme

1

Ukupno planirana popuna
u 2017. godini

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SIBINJ ZA 2017. GODINU
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2.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13), i članka 45. Statuta općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
broj:04/13) općinski načelnik općine Sibinj,
donosi:
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja
otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017-2023.
za javni uvid

1. Utvrđuje se nacrt Plana gospodarenja
otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017.2023. godine za javni vid.
2. Javni uvid će početi 16. siječnja 2017. i
trajati do zaključno 16. veljače 2017.
godine.
3. Nacrt Plana gospodarenja otpadom općine
Sibinj biti će, za trajanje javnog uvida,
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dostupan na službenim stranicama općine
S i b i n j www.sibinj.hr i i z l o ž e n u
prostorijama općine Sibinj, na adresi: 108.
brigade ZNG 6, radnim danom i to od
ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do
15,30 sati.
4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i
primjedbe na Nacrt Plana mogu se do kraja
javnog uvida dostaviti u pisanom obliku na
adresu općine sibinj, 108. brigade ZNG 6,
35252 Sibinj odnosno na e-mail adresu :
opcina.sibinj@sb.t-com.hr ili na linku
Savjetovanja s javnošću na službenoj
stranici općine Sibinj www.sibinj.hr
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, na
Oglasnoj ploči općine i na službenoj
stranici općine Sibinj.
KLASA: 351-01/17-01/01
URBROJ: 2178/08-03-17-1
Sibinj, 11. siječnja 2017. godine
Općinski načelnik
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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Broj: 1

OPĆINA VRPOLJE

Članak 2.

1.

Na temelju članka 15. i 16. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(«Narodne novine» br. 124/14. i 115/15.) i članka
31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,5/13. i
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
33. sjednici održanoj 31. siječnja 2017. godine
donijelo je sljedeću
ODLUKU
o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu
imovine općine Vrpolje sa stanjem
31. 12. 2016. godine
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće Povjerenstva o izvršenom popisu imovine u
vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca
2016. godine.


Povjerenstvo je izvršilo popis imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i
obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2016.
godine te sastavilo Izvješće, odnosno zapisnik o
izvršenom popisu imovine koja je iskazana u
inventurnim popisnim listama, stanje blagajne u
blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12.
2016. godine.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-2
Vrpolje, 31. siječnja 2017.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 1
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od 1.000,00 kuna, što je ukupno 13.000,00 kuna.

2.

Na temelju članka 5. članka 7. stavka 2.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe («Narodne novine» br. 24/11.,
61/11., 27/13. i 48/13- pročišćeni tekst, 2/14. i
96/16.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 33. sjednici održanoj 31. siječnja
2017. godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju financijskih sredstava
predviđenih za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrpolje
za 2017. godinu
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje osiguralo je
u Proračunu općine Vrpolje za 2017. godinu
redovita financijska sredstva u iznosu od 13.000,00
kuna za rad, djelovanje i aktivnosti političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Vrpolje te ih ovom Odlukom raspoređuje.

Članak 5.

Za prvih šest mjeseci 2017.godine
raspoređuje se iznos od 6.500,00 kuna ili 500,00
kuna po vijećniku zbog isteka mandata ovog saziva
Općinskog vijeća prema broju vijećnika kako
slijedi:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 9
vijećnika
2. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje
– HDSSB – 2 vijećnika
3. Socijaldemokratska partija – SDP – 1 vijećnik
4. Hrvatska seljačka stranka – HSS – 1 vijećnik
Članak 6.

Političkim strankama zastupljenim u
Općinskom vijeću za prvih šest mjeseci 2017.
godine raspoređuju se sredstva osigurana u
Proračunu općine Vrpolje za 2017. godinu u
iznosima kako slijedi:
1. HDZ 
– 9 x500,00 = 4.500,00 kuna
2. HDSSB - 2 x 500,00 = 1.000,00 kuna
3. SDP
- 1 x 500,00 =
500,00 kuna
4. HSS
- 1 x 500,00 =
500,00 kuna
što ukupno iznosi 6.500,00 kuna.

Članak 2.

Članak 7.


Pravo na redovito godišnje financiranje iz
sredstava Općinskog proračuna imaju političke
stranke koje imaju člana - vijećnika u Općinskom
vijeću općine Vrpolje.


Raspoređena financijska sredstva iz članka
6. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke
stranke tromjesečno odnosno kvartalno u jednakim
iznosima koji im pripadaju.

Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako
da pojedinoj stranci pripadaju sredstva razmjerno
broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Članak 4.

Općinsko vijeće općine Vrpolje ima 13
vijećnika, tako da za svakog vijećnika pripada iznos

Članak 8.

Preostalih osiguranih 6.500,00 kuna za
drugih šest mjeseci 2017.godine, odnosno 500,00
kuna po vijećniku rasporediti će se političkim
strankama nakon održanih lokalnih izbora
razmjerno broju osvojenih mandata ili broju
vijećnika koji budu pripadali svakoj pojedinoj
političkoj stranci ili nezavisnom vijećniku u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
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Članak 9.


Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-3
Vrpolje, 31. siječnja 2017.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 1

mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od
mjesta škole do mjesta prebivališta.
Članak 3.

Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje
javnog prijevoza su:
prebivalište na području općine Vrpolje
redovito pohađanje srednje škole
da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili
zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju
financijskog duga s bilo koje osnove prema općini
Vrpolje većeg od 200,00 kuna
da ne koriste sufinanciranje od 25% sa neke
druge osnove propisane zakonskim odredbama
Članak 4.

3.
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13,
152/14 i 99/15), članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 21/14. i 23/16.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 14/14), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 33. sjednici održanoj
31. siječnja 2017.godine donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika
srednjih škola sa područja općine Vrpolje za
razdoblje siječanj - svibanj 2017.godine
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i
način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova
javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa
područja općine Vrpolje za razdoblje od siječnja do
svibnja 2017.godine, odnosno 2. polugodište
školske godine 2016/2017.
Članak 2.

Pod javnim prijevozom redovitih učenika
srednjih škola podrazumijeva se prijevoz vlakom od


Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove
Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova
prijevoza vlakom u iznosu 25% cijene mjesečne
karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste
usluge prijevoza za razdoblje od siječnja do svibnja
2017.godine.
Članak 5.

Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih
učenika ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe
Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje
slijedeće dokumentacije:
OIB učenika
OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji
račun će se izvršiti uplata
Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje da
učenik redovito pohađa školu
Kopiju iskaznice HŽ-a
Kopije mjesečnih karti
Preslik IBAN računa roditelja na koji će se
izvršiti isplata financijskih sredstava
Članak 6.

Pravo na sufinanciranje prijevoza redovnih
učenika srednjih škola ostvaruje se donošenjem
rješenja o isplati novčane pomoći za pet mjesečnih
karti.

Broj: 1
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Članak 7.

PROGRAM


Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su
u Proračunu općine Vrpolje za 2017.godinu i
planirana su Programom socijalne skrbi na području
općine Vrpolje za 2017.godinu.

korištenja prihoda od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
na području općine Vrpolje za 2017. godinu

Članak 1.
Članak 8.

Općinsko vijeće općine Vrpolje zadužuje
općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove
Odluke.


U Proračunu općine Vrpolje za 2017. godinu
predviđen je prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada na području općine
Vrpolje u iznosu od 155.000,00 kuna.

Članak 9.

Članak 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.


Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno financijska
sredstva koristit će se ili utrošiti za poboljšanje
komunalne infrastrukture sukladno Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u općini Vrpolje za 2017. godinu i to za:
izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-4
Vrpolje, 31. siječanj 2017.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

4.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12. i 143/13.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 33.
sjednici održanoj 31. siječnja 2017. godine donijelo
je

Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-5
Vrpolje, 31. siječnja 2017. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Broj: 1

5.

6.

Na temelju članka 65.stavka 3. Zakona o
šumama („Narodne novine“ br. 140/05, 82/06,
129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 94/14.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 33.
sjednici održanoj 31. siječnja 2017.godine donijelo
je
PROGRAM

Na temelju odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 39/13 i
48/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09, 5/13 i 14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje
na svojoj 33. sjednici održanoj 31. siječnja 2017.
godine donijelo je

utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2017. godinu

korištenja prihoda ostvarenih od zakupa
prodaje i privremenog korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Vrpolje za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina
prihoda i namjena korištenja sredstava šumskog
doprinosa ostvarenog temeljem uplate šumskog
doprinosa u Proračun općine Vrpolje za 2017.
godinu.

Članak 2.

Prihod od šumskog doprinosa u 2017.
godini planiran je u iznosu od 45.000,00 kuna i
utrošit će se za kapitalna ulaganja u komunalnu
infrastrukturu, održavanje i izgradnju.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-6
Vrpolje, 31. siječnja 2017.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

PROGRAM

Članak 1.

U Proračunu općine Vrpolje za 2017.godinu
predviđen je prihod od zakupa, prodaje i
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Vrpolje u iznosu od 1.250.000,00 kuna.

Članak 2.

Ostvareni prihodi od zakupa i privremenog
korištenja, dugogodišnjeg zakupa i prodaje,
odnosno financijska sredstva koristiti će se ili
utrošiti za nasipanje i održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih putova, održavanje kanalske mreže,
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, uređenje i
izgradnja ruralne infrastrukture vezane za
poljoprivredu, sufinanciranje rada LAG-a i
sufinanciranje aktivnosti izrade projekata i ostalih
dokumenata za provedbu mjera potpore iz Programa
ruralnog razvoja 2014. – 2020.godine.

Članak 3.

Planirani prihodi u iznosu od 1.250.000,00
kuna utrošit će se za sljedeće:
Geodetsko-katastarske usluge (sređivanje
zemljišno-knjižnog stanja nerazvrstanih cesta,

Broj: 1
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izdavanje gruntovnih i posjedovnih listova, izrada
Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta
itd = 125.000,00 kuna
Članarina LAG-u „Slavonska Ravnica“ =
10.000,00 kuna
Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova = 500.000,00 kuna
Projektna dokumentacija i izgradnja
komunalne odnosno ruralne infrastrukture (ceste i
javna rasvjeta) = 550.000,00 kuna
Izrada projekata i ostale dokumentacije za
provedbu mjere potpore PRR 2014 – 2020.g.
= 65.000,00 kuna
UKUPNO:
= 1.250.000,00 kuna
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PROGRAM

korištenja prihoda od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta na
području općine Vrpolje za 2017. godinu

Članak 1.

U Proračunu općine Vrpolje za 2017.godinu
predviđen je prihod od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta na području
općine Vrpolje u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 2.
Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“ a primjenjuje
se sa 1. siječnja 2017.godine.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-7
Vrpolje, 31. siječnja 2017.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.


Ostvareni prihodi od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta na području
općine Vrpolje, odnosno financijska sredstva
koristit će se ili utrošiti za okrupnjavanje, privođenje
funkciji, povećanje vrijednosti poljoprivrednog
zemljišta, sređivanje zemljišnoknjižnog i
katastarskog stanja poljoprivrednog zemljišta te
druge aktivnosti vezane za poljoprivredno zemljište.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se sa 1. siječnja 2017.godine.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

7.

Na temelju odredbi Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br.
39/13. i 48/15.) i članku 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 33. sjednici održanoj 31. siječnja
2017.godine donijelo je

Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-8
Vrpolje, 31. siječanj 2017.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 74

Broj: 1
Članak 2.

8.

Na temelju članka 43. i 45. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), članka 16., 70.
i 72. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ br. 82/15) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 33. sjednici održanoj 31.
siječnja 2017.godine donijelo je
PROGRAM
financiranja vatrogastva i zaštite od požara i
sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2017. godinu


Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa financiranja vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2017.godinu iznose 185.000,00 kuna, a
raspoređuju se u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.

Članak 3.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivati će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.

Članak 4.
Članak 1.

Sukladno zakonskim propisima i potrebama
općine Vrpolje u Proračunu općine Vrpolje za
2017.godinu predviđena su financijska sredstva za
financiranje vatrogastva i zaštite od požara i sustava
civilne zaštite kako slijedi:
I.
VATROGASTVO I ZAŠTITA OD
POŽARA
1.
Tekuće donacije za vatrogastvo i zaštitu od
požara – ukupno 100.000,00 kuna, a
raspoređuju se kako slijedi:
Za financiranje redovne djelatnosti –
redovna sredstva u iznosu 90.000,00 kuna
isplatit će se na poslovni račun VZO Vrpolje
Izvanredna sredstva u iznosu 10.000,00
kuna koristit će se za izvanredne potrebe
vatrogastva i zaštite od požara
2.
Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu
od požara – ukupno 70.000,00 kuna za
ulaganja u vatrogasne objekte i opremu
II.
1.
2.

CIVILNA ZAŠTITA
Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski
Brod – ukupno 5.000,00 kuna
Kapitalne donacije – zaštita i spašavanje –
ukupno 10.000,00 kuna


Ovaj Program primjenjuje se sa 1. siječnja
2017. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-9
Vrpolje, 31. siječnja 2017.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 1
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9.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak
1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ br. 82/15) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 33. sjednici održanoj 31.
siječnja 2017.godine donijelo je
GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području
općine Vrpolje

Članak 1.

Sukladno razvoju opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara te
okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava civilne zaštite (civilna zaštita, vatrogasne
postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od
značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe
koje se bave zaštitom i spašavanjem u okviru
redovne djelatnosti) donosi se ovaj Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite u u 2017.godini na
području općine Vrpolje.
I
PLANSKI DOKUMENTI
1. Općina Vrpolje izvršiti će reviziju planskih
dokumenata sukladno Zakonu o sustavu civilne
zaštite nakon stupanja na snagu provedbenih akata
vezanih uz navedeni Zakon.
2. Izradu planskih dokumenata povjeriti će se
ovlaštenim pravnim osobama u području planiranja
sustava civilne zaštite.
3. Financijska sredstva osigurati u Proračunu općine
Vrpolje
II
CIVILNA ZAŠTITA
1.
Provesti osposobljavanje stožera i
spašavanja i civilne zaštite općine Vrpolje
2.
Kontinuirano provoditi osposobljavanje
postrojbe civilne zaštite
3.
U okviru postrojbe civilne zaštite osnovati
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ekipu koja će educirati u smislu pružanja prve
pomoći, edukaciji priključiti članove DVD-a iz sva
tri naselja.
4.
Potrebno je osigurati primjeren skladišni
prostor za opremu postrojbi civilne zaštite.
5.
Za postrojbu civilne zaštite općine Vrpolje
oprema će se nabavljati prema planu i financijskim
mogućnostima.

III
VATROGASTVO
1.
Za Vatrogasnu zajednicu općine Vrpolje
odnosno dobrovoljna vatrogasna društva na
području općine Vrpolje odnosno dobrovoljna
vatrogasna društva na području općine Vrpolje
osigurana su financijska sredstva u Proračunu
općine Vrpolje u skladu sa zakonskim odredbama
koja će istima služiti za nabavu sredstava i opreme
prema njihovom planu i programu opremanja.
2.
Predsjednik Vatrogasne zajednice općine
Vrpolje je Ivan Novoselović, a zapovjednik je Josip
Čivić. Predsjednik DVD-a Vrpolje je Josip Čivić, a
zapovjednik Željko Abramović. Predsjednik DVD-a
Čajkovci je Ivan Novoselović, a zapovjednik je
Tomislav Perčević. Predsjednik DVD-a Stari
Perkovci je Željko Kucjenić, a zapovjednik Marko
Funarić.

IV
SKLONIŠTA
1.
Planirati sredstva za održavanje postojećih
kapaciteta skloništa na području općine Vrpolje
sukladno planovima za potrebe sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilnih
financijskih katastrofa.
2.
Potrebno je poduzimati mjere na izgradnji,
održavanju i sanaciji pristupnih putova.

V

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
BAVE CIVILNOM ZAŠTITOM U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

1.
Na području općine Vrpolje nije registrirana
niti jedna pravna osoba kojoj bi civilna zaštita bila u
okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije za
distribuciju zemnog plina je Brod-plin d.o.o. iz
Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodnom
mrežom provode Đakovački vodovod d.o.o. iz
Đakova i Vodovod d.o.o. iz Slavonskog Broda.
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Koncesionar za odvoz otpada i ukop pokojnika je
Runolist d.o.o. iz Vrpolja. Na području općine
Vrpolje djeluju Ambulante opće medicine u
vlasništvu dr. Predraga Vučkovića i dr. Marije Tečer.
Djeluje i Veterinarska ambulanta Vrpolje u
vlasništvu dr. Josipa Ostrogonca. Svi navedeni
obnašaju svoju dužnost u okviru redovitog
obavljanja radnih zadaća, a između ostalog rade i na
prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i
materijalnih dobara.
2.
Omogućiti kontakte sa Zavodom za javno
zdravstvo Brodsko-posavske županije koje provodi
nadzor nad zaraznim bolestima, vodom za piće i
kupanje itd. te provoditi obavezne DDD mjere
sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
3.
Provoditi obveze koje proizlaze iz Zakona o
crvenom križu.
4.
U organizaciji općine Vrpolje pokušati
provoditi osposobljavanje učenika Osnovne škole
„Ivan Meštrović“ Vrpolje u pružanju prve pomoći.

Broj: 1

Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-10
Vrpolje, 31.01. 2017.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

10.

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 9/09., 5/13. i 14/14.) Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 33. sjednici održanoj 31.
siječnja 2017. godine donijelo je
ZAKLJUČAK

VI
FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE

Za provedbu ovog Plana osiguravaju se
financijska sredstva u Proračunu općine Vrpolje u
skladu sa zakonskim propisima i mogućnostima.

Proračunom općine Vrpolje za 2017.godinu
predviđena su financijska sredstva:
Civilna zaštita 10.000,00 kuna
Vatrogastvo 100.000,00 kuna
Crveni križ Slavonski Brod 12.000,00 kuna
HGSS Stanica Slav. Brod 5.000,00 kuna
Prijedlogom projekcije Proračun za
razdoblje od 2017. do 2019. godine predviđena su
jednaka financijska sredstva za 2018.godinu, a za
2019.godinu predviđeno je povećanje sredstava.

Članak 2.

Ovaj Godišnji Plan primjenjuje se sa
1.siječnja 2017.godine i objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

o usvajanju Analize stanja sustava civilne
zaštite na području općine Vrpolje
za 2016. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Analizu stanja sustava civilne zaštite na području
općine Vrpolje za 2016. godinu koja je sastavni dio
ovog Zaključka.
Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-11
Vrpolje, 31. siječnja 2017.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

11.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.
i članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13.
i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 33.
sjednici održanoj 31. siječnja 2017. godine donosi
ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite na području
općine Vrpolje za 2016. godinu

I UVOD

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i
sudjelovanja sudionika civilne zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te
ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih
snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranja na
katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa i velikih nesreća.

Općina Vrpolje, u okviru svojih prava i
obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje,
planira, organizira, financira i provodi zaštitu i
spašavanje.

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ 82/15) propisano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave prilikom donošenja
proračuna razmatraju i usvajanu godišnju analizu
stanja sustava civilne zaštite i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite.

II UGROZE – VRSTE PRIRODNIH
KATASTROFA

Bitne ugroze kojima je podložno područje
općine Vrpolje su prirodne katastrofe:
1.
Poplave
2.
Požari
3.
Suše
4.
Snježne oborine
5.
Tuče
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1. POPLAVE
Općina Vrpolje prema ustrojstvu vodnog
gospodarstva pripada vodnom području sliva za
srednju i donju Savu, Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv „Brodska Posavina“.
Hrvatske vode VGO za srednju i donju Savu,
VGI za mali sliv „Brodska Posavina“ kao pravna
osoba za upravljanje vodama su temeljni nositelj i
organizator provođenja preventivnih mjera,
pripremnih radnji i mjera obrane od poplave. Sve
ove mjere razrađene su u Planu obrane od poplava
Brodsko-posavske županije.
Prema statističkim podacima, pokazateljima i
iskustvima najkritičniji mjeseci u godini za polavu
su veljača, ožujak, travanj i svibanj zbog topljenja
snijega i jakih kiša unazad par godina. Za ljudske i
materijalne štete opasnosti i prijetnje od poplave
postoje u manjoj mjeri i iste se otklone uz
angažiranje Hrvatskih voda i vlastitim lokalnim
udrugama i institucijama.

2. POŽARI
Na osnovi iskustvenih podataka za proteklih pet
godina na području općine Vrpolje bilo je oko
desetak požara na godinu, dok je u 2016.godini na
području općine Vrpolje bilo 9 požara.
Iako je mogućnost i opasnost izbijanja požara
otvorenog prostora s obzirom na velike površine pod
žitaricama, unazad par godina kao i 2016. nije bilo
požara sa većim posljedicama.
Na području općine Vrpolje raspolaže se
ljudskim i materijalno-tehničkim resursima
potrebnim za otklanjanje opasnosti od požara
otvorenog prostora i smanjenja stradanja
stanovništva i materijalnih dobara.
Na području općine Vrpolje postoje 3 DVD-a sa
oko 60 aktivnih članova, a imaju sljedeću opremu: 4
navalna vozila, 2 kombi vozila, 1 traktorska
vatrogasna cisterna i 1 zapovjedno osobno terensko
vozilo.
Za očekivati je na osnovu iskustvenih podataka
da će trend izbijanja požara otvorenog prostora
nastaviti istom učestalošću, a snage kojima
raspolažemo mogu otkloniti požare otvorenog tipa.
U gašenju požara u 2016.godini sudjelovale su
postrojbe DVD Vrpolje, DVD Čajkovci i DVD Stari
Perkovci. DVD Vrpolje je sudjelovao i izvršio
lokalizaciju i gašenje 9 i sudjelovali su na 2 tehničke
intervencije požara, DVD Čajkovci je izvršio
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lokalizaciju i gaženje 2 požara i DVD Stari Perkovci
je izvršio lokalizaciju i gašenje 6 požara.

3. SUŠA
Zbog dužeg nedostatka oborina, visoke
temperature i niske vlage zraka dosta brzo se
isparava voda iz zemljišta i biljaka što dovodi do
isušavanja zemljišta pa i korijenja biljaka.
Suša je elementarna nepogoda koja je zadnjih
par godina pogodila područje općine Vrpolje i
nanijela neprocjenjive štete na poljoprivrednim
kulturama. Najkritičniji mjeseci za pojavu suše su
od svibnja do rujna i traje u prosjeku 90 dana.
Za 2016.godinu ne može se baš reći da je suša
uzrokovala štete na poljoprivrednim kulturama.

4. SNJEŽNE OBORINE
Oborine u obliku snijega na našem području
javljaju se unazad par godina prosječno oko 25-30
dana u godini, ali se ne zadržavaju dugo.
Snježne oborine kod nas su redovita pojava i to u
hladnijem dijelu godine, ali ne uzrokuju veće
teškoće i probleme zbog male visine snježnog
pokrivača i kratkog zadržavanja snijega na tlu.
Prema dosadašnjim iskustvima nije bilo
slučajeva da su snježne oborine izazvale posebne
poremećaje u svakodnevnom životu i radu
stanovništva. Najkritičniji mjeseci u godini su
prosinac, siječanj i veljača.
U cilju sprječavanja štetnih posljedica koje
mogu prouzročiti snježne oborine, a koje baš nisu
kratkoročne za područje općine Vrpolje, provode se
preventivne mjere organizacijom nadležnih službi
za zimsko održavanje cesta (državne, županijske,
lokalne i nerazvrstane).

5. TUČA
Tuča kao atmosferska pojava je na našem
području relativno česta i uz sušu najvjerojatnija.
Unazad par godina, Općinu Vrpolje je pogodila tuča
i to najkritičniji mjeseci za tuču su travanj, svibanj i
lipanj kad neki usjevi niču, a neki su za berbu kao i
šteta na voćarstvu. Općina Vrpolje unazad par
godina financira provođenje sustava protugradne
obrane.

Broj: 1

III PLANSKI I PROVEDBENI
DOKUMENTI

Kako bi u cijelosti bili pripremljeni i
reagirali na katastrofe, velike nesreće i nepogode,
Općinsko vijeće i Općinska načelnica donijeli su
planske i provedbene dokumente kako slijedi:
1.
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija
2.
Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite
3.
Odluku o osnivanju postrojbi opće namjene
4.
Procjenu ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara, Plan zaštite
i spašavanja i Plan civilne zaštite
5.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja
6.
Plan sakupljanja otpadnih vozila koje je
nepoznata osoba odbacila u okoliš na
području općine Vrpolje
7.
Plan gospodarenja otpadom
8.
Agrotehničke mjere za zaštitu od požara
poljoprivrednih i šumskih područja
9.
Zaključke o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika vatrogasnih postrojbi
10.
Rješenja za imenovanja Povjerenstva za
procjenu šteta u poljoprivredi i na
stambenim objektima
11.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području općine
Vrpolje
12.
Prostorni plan uređenja općine Vrpolje
13.
Odluku o imenovanju povjerenika civilne
zaštite općine Vrpolje i njihovih zamjenika
14.
Plan vježbi civilne zaštite općine Vrpolje
Kroz navedene Planove, Odluke,
Zaključke, Rješenja i Smjernice utvrđen je broj
ljudskih i materijalnih resursa kojima općina Vrpolje
raspolaže u cilju zaštite i spašavanja.

IV POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Postrojbe civilne zaštite su osnovane u
skladu sa Odlukom o osnivanju ustroju i popuni
postrojbi civilne zaštite, i prema Planu zaštite i
spašavanja i Planu civilne zaštite općine i izvršena je
smotra postrojbi civilne zaštite Opće namjene

Broj: 1
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općine Vrpolje te smo u dostavili prijedloge za
imenovanje Povjerenstva Civilne zaštite. U 2014.
godini održano je osposobljavanje Stožera zaštite i
spašavanja u općini Vrpolje zajedno sa susjednim
općinama od strane DUZS PU Slav. Brod.

V
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Općina Vrpolje održava redovne kontakte i
ima vrlo dobre odnose sa Crvenim križem iz
Slavonskog Broda za koji se također izdvajaju
sredstva iz Općinskog proračuna.

Općina Vrpolje ima sklopljen Ugovor sa
HGSS Stanica Slavonski Brod

SKLONIŠTA


Općina Vrpolje nema na svom području
izgrađene objekte čija je namjena isključivo za
sklonište.

VI VATROGASTVO

DVD Vrpolje je središnje vatrogasno
društvo koje djeluje i obavlja vatrogasnu djelatnost
na području općine Vrpolje, a aktivno je i društvo
DVD Čajkovci i DVD Stari Perkovci.

DVD Vrpolje je središnje vatrogasno
društvo koje u skladu Procjeni i Planu zaštite od
požara, vatrogasna postrojba mora imati najmanje
20 operativnih vatrogasaca koji su osposobljeni za
zvanje vatrogasca, posjeduju liječnička uvjerenja i
osigurani su od posljedica nesretnog slučaja.

U DVD-u Vrpolje, DVD-u Čajkovci i DVD
Stari Perkovci nema uposlenih profesionalnih
vatrogasaca.

VI I UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje
na području općine Vrpolje aktivne su i djeluju:
Lovna udruga «Srna» Vrpolje-Čajkovci-St.
Perkovci sa tri lovne grupe
Športsko ribolovna udruga «Štuka» Vrpolje
Konjogojska udruga «Mrkov» Vrpolje
Konjogojska udruga Stari Perkovci
Konjogojska udruga Čajkovci

Navedene udruge broje preko 170 aktivnih
članova koji svojim radom osiguravaju prohodnost
šumskih putova i upoznati su sa stanjem okolnih
vodotokova, te dobro poznaju lokalni teren i mogu
biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i
spašavanja. Njihov rad se također pomaže iz
Proračuna općine Vrpolje.

VIII
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Na području općine Vrpolje nije registrirana
niti jedna pravna osoba kojoj bi zaštita i spašavanje
bili u okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije
za distribuciju zemnog plina je Brod-plin d.o.o. iz
Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodnom
provode Đakovački vodovod d.o.o. iz Đakova i
Vodovod d.o.o. iz Slavonskog Broda. Koncesionar
za odvoz komunalnog otpada i ukop pokojnika je
Runolist d.o.o. iz Vrpolja. Na području općine
Vrpolje djeluju dvije Ambulante opće medicine u
vlasništvu dr. Predraga Vučkovića i dr. Marije Tečer.
Djeluje i Hitna medicinska služba sa sjedištem u
Slavonskom Brodu, Ispostava – Punkt Vrpolje.
Djeluje i Veterinarska ambulanta Vrpolje u
vlasništvu dr. Josipa Ostrogonca. Svi navedeni
obnašaju svoju dužnost u okviru redovitog
obavljanja radnih zadaća, a između ostalog rade i na
prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i
materijalnih dobara.

Sukladno Planu zaštite i spašavanja i Planu
civilne zaštite općine Vrpolje koji su izrađeni,
navedene službe i pravne osobe mogu zadaću i
obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja.

IX
1.

2.

INSPEKCIJSKI NADZORI
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Samostalna služba za inspekcijske poslove,
Područna jedinica Slavonski Brod obavila
je inspekcijski nadzor za vatrogastvo u
2016. godini gdje nisu utvrđene nikakve
nepravilnosti temeljem Zakona o
vatrogastvu, odnosno Općina Vrpolje je
ispoštovala sve zakonske odredbe i
financijske obveze za vatrogastvo.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
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Samostalna služba za inspekcijske poslove,
PJ Slavonski Brod obavila je inspekcijski
nadzor provođenja obveza iz Zakona o
sustavu civilne zaštite te su naložili
Rješenjem da donesemo odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite, početi voditi bazu
podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga civilne zaštite i
ustrojiti vođenje evidencije o pripadnicima
civilne zaštite.

XI ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava civilne
zaštite na području općine Vrpolje daje se zaključak:
1.
2.

Stanje sustava civilne zaštite u 2016. godini
bilo je zadovoljavajuće.
Također treba nastaviti suradnju s
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje
Slavonski Brod sa ciljem jačanja i
usavršavanja operativnih i drugih snaga
zaštite i spašavanja na području općine
Vrpolje.

3.

4.

Broj: 1

Stanje spremnosti operativnih snaga zaštite
i spašavanja u slučaju nastanka nesreće i
katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti
ocjenjuje se kao dobro zbog mogućnosti
brzog djelovanja na terenu, obučenosti i
opremljenosti ljudstva koje sudjeluje u
sustavu civilne zaštite.
Ova Analiza stupa na snagu danom
donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2178/11-01/17-12
Vrpolje, 31. siječanj 2017.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 37, Slavonski Brod

Broj: 1

