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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

II.

4.

Na temelju članka 36. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09 i 19/10) Županijska
skupština je na 13. sjednici, održanoj 15. ožujka 2011.
godine, donijela
PROGRAM RADA
Županijske skupštine za 2011. godinu

I.
Programom rada okvirno se određuju
aktivnosti predstavničkog tijela tijekom godine u
ostvarivanju zakonskih i statutarnih zadaća iz
samoupravnog djelokruga koja se odnose na područje
obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog
planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne
infrastrukture, održavanja javnih cesta, planiranja i
razvoja obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i
kulturnih ustanova, kao i na druga područja propisana
posebnim zakonima.

Slijedom navedenog predlažu se teme i akti
koje je u ovom trenutku moguće identificirati s osnova
pravne norme i pravne prakse za raspravu i
odlučivanje na sjednicama Županijske skupštine
tijekom 2011. godine.

1.
Prijedlog programa rada Županijske
skupštine u 2011. godini
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i
župana
Rok rasprave: ožujak 2011.

2.
Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu decentraliziranih funkcija za
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće
održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizacija
zdravstvene djelatnosti u 2011. godini
Temeljem odredbi Vladine Odluke o
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
2011. («Narodne novine» br. 29/11) Županijska
skupština donosi za područje Brodsko-posavske
županije Odluku o kriterijima i mjerilima, te načinu
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financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u
2011. na području Brodsko-posavske županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.

3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom
obrazovanju na području Brodsko-posavske županije
u 2011. godini
Na temelju odredbi Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine br. 87/08) Vlada Republike Hrvatske donijela
je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba u osnovnom
školstvu za 2011. godinu («Narodne novine» br.
29/11) koja se odnosi na financiranje decentraliziranih
funkcija u osnovnom školstvu.
Na osnovi Vladine odluke, Županijska
skupština donosi vlastitu Odluku o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija u osnovnom obrazovanju na području
Brodsko-posavske županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.

4.
Odluka o kriterijima i mjerilima za
financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola
Brodsko-posavske županije u 2011. godini
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova («Narodne novine» br. 29/11). Na osnovi
narečene Odluke Županijska skupština donosi Odluku
o kriterijima i mjerilima za financiranje
decentraliziranih funkcija srednjih škola Brodskoposavske županije u 2011. godini.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.

5.
Prijedlog plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
Brodsko-posavske županije
Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2011.Županija donosi Plan rashoda za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini. Plan mora
sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i
opis ulaganja, ukupno planirani iznos sredstava
potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih
projektom u 2011. Isti se dostavlja Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i športa.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.

6.
Prijedlog plana rashoda za nabavku
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini za srednje škole Brodskoposavske županije u 2011.
Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2011. Županija
donosi Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u srednjim školama Brodskoposavske županije i dostavlja ga Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i športa. Plan mora sadržavati
naziv škola na koje se odnose ulaganja, vrstu i opis
ulaganja, ukupan planirani iznos potreban za
realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom i
planirani iznos u 2011. godini .
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Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.
7. a) Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola u
2011.
b) Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja srednjih škola u 2011.
Prema Vladinim odlukama o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog standarda javnih potreba u
osnovnim školama u 2011. te srednjih škola i
učeničkih domova u 2011. nadležno tijelo Županije
donosi poseban Plan rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih,
odnosno srednjih škola Brodsko-posavske županije,
te iste dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
športa.
Ovim planovima specificiraju se škole,
namjene i iznosi sredstava za pojedinu školu, a na
osnovi operativnih planova za 2011.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.

8. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu
financiranja centara za socijalnu skrb Brodskoposavske županije i financiranje pomoći za troškove
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011.
Te m e l j e m O d l u k e o m i n i m a l n i m
financijskim standardima materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima
(«Narodne novine» br. 29/11) Županijska skupština
donosi Odluku o kriterijima i mjerilima, te načinu
financiranja centara za socijalnu skrb Brodskoposavske županije i financiranje pomoći za troškove
stanovanja korisnicima koji se griju na drva za
područje Brodsko-posavske županije.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.

9. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu
financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske
imovine i hitnih intervencija investicijskog i tekućeg
održavanja Doma za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod u 2011.
Te m e l j e m O d l u k e o m i n i m a l n i m
financijskim standardima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe
(«Narodne novine» br. 29/11) Županijska skupština
svojom Odlukom utvrđuje kriterije za raspodjelu i
dodjeljuje sredstva Domu za starije i nemoćne osobe,
čiji je Brodsko-posavska županija osnivač.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.

10.
Prijedlog mreže dječjih vrtića na području
Brodsko-posavske županije
Plan mreže dječjih vrtića na području
Županije na prijedlog gradova i općina donosi
Županijska skupština, sukladno odredbi članka 14.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(„Narodne novine“ br. 107/07).
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak/travanj 2011.

11.

Prijedlog županijske razvojne strategije

Prema odredbi članka 20. Zakona o
regionalnom razvoju („Narodne novine“ br. 153/09)
jedinice područne (regionalne) samouprave
nositeljice su razvoja na regionalnoj razini i u
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planiranju razvoja suradnje s jedinicama lokalne
samouprave sa svojeg područja.
U tu svrhu donose se strateški planovi razvoja
za razinu države, regije i grada Zagreba, kojima se
utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja.
Županijsku razvojnu strategiju donosi
predstavničko tijelo u skladu s načelom partnerstva i
suradnje.
Sukladno navedenom Radna skupina
zadužena za izradu Županijske razvojne strategije u
suradnji s nadležnom konsultantskom institucijom
pripremila je radni tekst Strategije i istu uputila
Partnerskom vijeću Brodsko-posavske županije.
Očekuje se da će u zadanom roku biti usklađeni svi
elementi ovog dokumenta i dostavljeni županu i
Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

Vodno područje rijeke Dunav,
Jadransko vodno područje,
a ova područja mogu se podijeliti na podslivove,
male slivove i sektore.
Slijedom ovih podjela u Brodsko-posavskoj
županiji nalaze se dva područja malih slivova i to:
Brodska Posavina i Šumetlica-Crnac.
Planom upravljanja vodnim područjem
obuhvaćeno je upravljanje malim slivovima, pa će se
predstavničkom tijelu prezentirati izvješće o
upravljanju na ova dva mala sliva u Brodskoposavskoj županiji.
Uz izvješće dat će se i informacija o svim
novinama – organizacijske, upravljačke, razvojne i
druge naravi, propisanih Zakonom o vodama koji je
stupio na snagu 1. siječnja 2010.

Nositelj izrade: Radna skupina za izradu Županijske
razvojne strategije
Predlagatelj: župan i Županijsko partnersko vijeće
Rok rasprave: ožujak/travanj 2011.

Nositelj izrade: Hrvatske vode - Vodno gospodarske
ispostave u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški u
koordinaciji s UO za poljoprivredu
Predlagatelji: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2011.

12.
Informacija o elementarnim nepogodama na
području Brodsko-posavske županije
U Informaciji će se dati svi relevantni podaci
o elementarnim nepogodama tijekom 2010. godine na
poljoprivrednim usjevima, građevinskim i drugim
objektima, zatim o obavljenoj procjeni šteta, visini
šteta, kao i o dodijeljenim sredstvima Vlade
Republike Hrvatske za djelomično ublažavanje
posljedica šteta i njihovoj raspodjeli onima koji su
pretrpjeli štete.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
Rok rasprave: travanj 2011.

13.
Izvješće o provođenju Plana upravljanja
vodama na području malih slivova:
Brodska Posavina i Šumetlica-Crnac
Zakonom o vodama („Narodne novine“ br.
153/09) utvrđena su dva vodna područja u Republici
Hrvatskoj:

14.
Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i
Godišnjeg programa zaštite održavanja, očuvanja,
promicanja i korištenja zaštićenog područja
Prema odredbi članka 76. stavak 6. Zakona o
zaštiti prirode («Narodne novine» br. 70/05 i 139/08)
Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodskoposavske županije osnivaču dostavlja izvješće o
ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa
zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i
korištenja zaštićenog područja do 1. ožujka tekuće
godine za prethodnu godinu.
Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ
Predlagatelj:Upravno vijeće Javne ustanove
Rok rasprave: ožujak 2011.

15.
Informacija o dodijeljenim stipendijama
Brodsko-posavske županije za 2011.
Na temelju čl. 34. Statuta Brodsko-posavske
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županije «Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/09 i 19/10), a sukladno čl. 2. Odluke o
uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz
sredstava Županijskog proračuna («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 15/08 i 17/09).
Komisija za stipendiranje studenata daje informaciju
predstavničkom tijelu o dodijeljenim stipendijama za
2011. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2011.
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18.
Odluka o dodjeli županijskih priznanja u
2011. godini
U prigodi obilježavanja Dana Županije
dodjeljuju se pravnim i fizičkim osobama županijska
priznanja, pa će nadležno Povjerenstvo pravodobno
provesti postupak prikupljanja prijedloga i dostaviti
Skupštini konačan Prijedlog odluke za dodjelu
priznanja.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i
župana
Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu županijskih
priznanja
Rok rasprave: travanj 2011.

16.
Izvješće o radu Županijske uprave za ceste u
2010. godini
Sukladno odredbama Zakona o ustanovama
(«Narodne novine» br. 76/93, 29/97, 47/99), te Odluci
o osnivanju Županijske uprave za ceste, Županijska
skupština najmanje jedanput godišnje razmatra
Izvješće o radu i poslovanju Županijske uprave za
ceste, odnosno o izvršenju Programa građenja i
održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
Županije iz svoje nadležnosti u 2010. godini.
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste
Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2011.

17.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod za
2010. godinu
Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi
osnivačka prava nad Domom za starije i nemoćne
osobe, nad kojim ima osnivačka prava Brodskoposavska županija. Ustanova ima obvezu najmanje
jedanput godišnje osnivača izvijestiti o svom
financijskom poslovanju i provođenju politike
upravljanja.
Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2011.

19.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju u
2010. zdravstvenih ustanova:
-

Opće bolnice «Dr. J. Benčević»,
Slavonski Brod
Opće bolnice Nova Gradiška,
Doma zdravlja Slavonski Brod,
Doma zdravlja Dr. A. Štampar Nova
Gradiška,
Ljekarne Slavonski Brod,
Zavoda za javno zdravstvo Brodsko –
posavske županije

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i
Zakona o zdravstvenom osiguranju, te pravima i
obvezama Županije nad zdravstvenim ustanovama,
čiji je osnivač, Županijska skupština razmatra stanje i
problematiku zdravstvenih ustanova na osnovu
godišnjih izvješća o poslovanju u prethodnoj godini.
Izvješća trebaju obuhvaćati prikaz stanja i poslovanja
zdravstvenih ustanova, rezultate provedenih
reformskih zadataka i prijedloga mjera za poboljšanje
stanja u zdravstvu u Županiji, s posebnim osvrtom na
financijsku problematiku.
Nositelji izrade: zdravstvene ustanove
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2011.
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20.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju u
2010. godini:
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
c) Zajednice športskih udruga i saveza BPŽ
d) Zajednice tehničke kulture Slavonski Brod
e) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod
f) Hrvatskog Crvenog križa - Društvo Crveni križ BPŽ
Polazeći od prava, obveza i odgovornosti
osnivača, odnosno vlasnika ustanova, utvrđenih
Zakonom o ustanovama, Zakona o lokalnoj upravi i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim
posebnim zakonima, Skupština će razmotriti godišnja
izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova u
kulturi, te udruga iz područja tehničke kulture i športa
u prethodnoj godini.
Nositelj izrade: ustanove, nadležne zajednice i udruge
Predlagatelji:župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.

21.
Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata na području Brodsko-posavske županije u
2010.
Izvješće će sadržavati prikaz ostvarenja
zadaća Povjerenstva s konkretnim pokazateljima o
broju pisanih i usmenih predstavki građana/pacijenata
i poduzetim mjerama na njihovom rješavanju.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelji:župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2011.

22.
Inicijativa za pokretanje postupka izrade
izmjena i dopuna Mreže socijalnih ustanova u RH za
područje Brodsko-posavske županije
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Brodskoposavska županija donijela je Mrežu socijalnih
ustanova i istu dostavila Ministarstvu zdravstva i
socijalne skrbi. U razdoblju od donošenja Mreže do
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danas pokazuje se potreba za određenim izmjenama, i
to u odnosu na utvrđeni kapacitet socijalnih ustanova
u vlasništvu Brodsko-posavske županije zbog sve
većeg broja zahtjeva za smještaj u ustanovama
mogućnost udovoljavanja novih zahtjevima vidi se u
dogradnji postojećeg Doma s kapacitetom od novih
100-120 smještajnih jedinica. Plan dogradnje Doma
prihvaćen je na Županijskoj skupštini, ali njegova
realizacija ovisi o Mreži koja se treba dopuniti. Stoga
se predlaže pripremiti i prihvatiti akt o pokretanju
postupka izmjena i dopuna Mreže i zatražiti
suglasnost Ministarstva.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: I. tromjesečje 2011.

23.
Informacija o provedbi Nacionalne strategije
suzbijanja zlouporabe droga na području Brodskoposavske županije u 2010. godini
Informacija će sadržavati sve relevantne
pokazatelje vezano za provedbu Nacionalne strategije
suzbijanja zlouporabe droga na području Brodskoposavske županije, s prikazom aktivnosti pojedinih
tijela u provođenju preventivnih mjera i to: Službe za
prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo
(Centar za prevenciju ovisnosti, Policijska uprava
Brodsko-posavska, centara za socijalnu skrb, škola,
vjerskih zajednica, udruga, te Povjerenstva za
praćenje Nacionalne strategije.
Informacija treba sadržavati i prijedlog novih
preventivnih mjera za suzbijanje zlouporabe droga.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb u suradnji s institucijama zaduženim za
provođenje Nacionalne strategije
Predlagatelj: župan BPŽ i Povjerenstvo za praćenje
provođenja Nacionalne strategije
Rok rasprave: svibanj 2011.

24.
Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u
Brodsko-posavskoj županiji u 2010. godini
Izvješće će sadržavati podatke o broju
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zaposlenih u pravnim osobama, zaposlene kod
fizičkih osoba, obrtnika, individualne
poljoprivrednike – aktivne osiguranike mirovinskog
osiguranja i samostalne profesionalne djelatnosti,kao
i registriranu nezaposlenost u Područnoj službi HZZZ
Slavonski Brod.
Pored ovakvih statističkih pregleda u
Izvješću se daje i prikaz aktivnosti vezano za
profesionalno usmjeravanje, materijalno osiguranje
za vrijeme nezaposlenosti, prijavljene potrebe za
radnicima i na kraju, poseban osvrt na Vladine mjere
za poticanje zapošljavanja.
Cilj Izvješća je upoznavanje predstavničkog
tijela sa stvarnim stanjem zaposlenosti i aktivnom
politikom u području zapošljavanja.

Županijska skupština donijela je Plan davanja
koncesija iz područja komunalne djelatnosti na
području Brodsko-posavske županije.
Prema tom Planu u 2011. treba provesti
postupak i donijeti odluke o dodjeli koncesije za
sakupljanje ambalažnog i građevinskog postupka.
Postupak razumijeva osnivanje stručnog Povjerenstva
za dodjelu koncesija, izradu studije/analize
opravdanosti, objavi obavijest za dodjelu koncesija,
odabir najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora
s koncesionarom.

Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje Slavonski Brod,
Predlagatelj: Župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2011.

Nositelj izrade: Stručno povjerenstvo i Upravni odjel
za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelji:župan BPŽ
Rok rasprave: drugo polugodište 2011.

25.
Informacija o provođenju mjera i aktivnosti
nacionalnih planova i programa na području Brodskoposavske županije vezano za:
- populacijsku politiku,
- prava i interese djece,
- prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih,
- za mlade,
- za sprečavanje nasilja među djecom i mladima,
- prava osoba s invaliditetom

27.
Prijedlozi akata vezano za dodjelu koncesije
za distribuciju plina i razvoj distribucijskog sustava
na području Brodsko-posavske županije i to:

U materijalu će se dati pregled mjera i
aktivnosti koje su utvrdila povjerenstva i
koordinacije, imenovane za područje Brodskoposavske županije, za provođenje aktivnosti iz
nacionalnih planova i programa na području Brodskoposavske županije, a u cilju promicanja razvoja i
dobrobiti određenih skupina i pojedinaca.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu i Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prvo polugodište 2011.

26.
Donošenje akata o dodjeli koncesija za:
a) sakupljanje ambalažnog otpada
b) sakupljanje građevinskog otpada

a)
Odluka o odabiru najpovoljnije
ponude za dodjelu koncesije za izgradnju
distribucijskog sustava plinovoda na dijelu
distribucijskog područja Slavonski Brod u
općini Slavonski Šamac, Sikirevci i
Oprisavci
b)
Odluka o odabiru najpovoljnije
ponude za dodjelu koncesije za distribuciju
plina na dijelu distribucijskog područja
Slavonski Brod na području općina Donji
Andrijevci, Garčin, Velika Kopanica i
Gundinci
Postupajući po Odluci Upravnog suda
Republike Hrvatske, a u svezi poništenja Ugovora o
koncesiji Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i
zaštitu okoliša, predložit će županu i Županijskoj
skupštini donošenje akata sukladno čl. 12 Zakona o
koncesijama i čl. 8. Zakona o tržištu plina, a vezano za
provedbu postupka dodjele koncesije. Županijska
skupština imenovala je Stručno povjerenstvo koje će
predložiti županu odgovarajuće dokumente, zajedno s
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obavijesti o raspisivanju koncesije za distribuciju
plina i izgradnju plinske mreže.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
na prijedlog župana, donosi Županijska skupština
Nositelj izrade: UO za komunalno gospodarstvo i
zaštitu okoliša
Predlagatelj:župan BPŽ
Rok rasprave: prvo polugodište 2011.

28. a) Izvješće o radu župana Brodsko-posavske
županije za razdoblje lipanj –prosinac 2010. godine
b) Izvješće o radu župana Brodsko-posavske županije
za razdoblje siječanj –svibanj 2011. godine
Prema odredbi članka 35. b Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) župan je obvezan dva puta godišnje podnijeti
predstavničkom tijelu izvješće o radu.
Kako je čl. 58. Statuta Brodsko-posavske
županije propisano da župan polugodišnje izvješće o
svom radu podnosi do 31. ožujka tekuće godine za
razdoblje lipanj-prosinac prethodne godine i do 15.
rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine,
postupat će se u ovim terminskim okvirima, odnosno
sukladno podnošenju godišnjeg, odnosno
polugodišnjeg financijskog izvješća o izvršenju
Proračuna, Županijskoj skupštini podnijet će se i
polugodišnje izvješće o radu župana.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i
župana u suradnji s upravnim odjelima i ustanovama
Rok rasprave:a) travanj - lipanj 2011.
b) rujan- listopad 2011.

29.
Informacija o stanju i pitanjima zaštite života
i osobne sigurnosti ljudi i imovine, te javnom redu i
miru na području Brodsko-posavske županije u 2010.
godini
Prema članku 134. Zakona o policiji
(«Narodne novine» br. 129/01) i članka 17. Zakona o
unutarnjim poslovima («Narodne novine» br. 73/91pročišćeni tekst, 19/92, 76/94, 161/98, 19/00 i 53/00)
ministar unutarnjih poslova ili osoba koju ovlasti
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najmanje jednom godišnje informira predstavničko
tijelo Županije o stanju i pitanjima zaštite života i
osobne sigurnosti ljudi, zaštite imovine, kriminaliteta,
javnom redu i miru, kao i drugim pitanjima iz
djelokruga Ministarstva na području Županije.
Vezano za spomenutu zakonsku odredbu, ali i na neke
druge relevantne činjenice, osobito geoprometni
položaj Brodsko-posavske županije, Županijskoj
skupštini prezentirat će se dva puta godišnje izvješće
Policijske uprave Brodsko-posavske o stanju
sigurnosti u javnom redu i miru na području Županije.
Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska
Predlagatelji: PU Brodsko-posavska, župan BPŽ
Rok rasprave: travanj/rujan 2011.

30.
Informacija o poslovanju Slobodne zone
Đuro Đaković-Slavonski Brod d.o.o. u2010. godini
Brodsko-posavska županija jedan je od
osnivača Slobodne zone Đuro Đaković-Slavonski
Brod d.o.o. pa će u tom svojstvu razmotriti poslovanje
te tvrtke, osobito s aspekta njenog doprinosa razvoju
gospodarstva.
Nositelj izrade: Uprava Slobodne zone Đuro ĐakovićSlavonski Brod d.o.o.
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj 2011.

31.
Informacija o gospodarenju zajedničkim
lovištima na području Brodsko-posavske županije
Polazeći od odredbi Zakona o lovstvu
(«Narodne novine» br. 140/05), kao i prava i obveza
županije u području lovstva, te Odluke o zajedničkim
lovištima, Skupštini će biti podnesena Informacija
radi sagledavanja organiziranosti i stanja lovstva na
području Brodsko-posavske županije.
Informacija će sadržavati prikaz
problematike vezane za gospodarenje lovištima, kao i
provedbu skupštinskih zaključaka iz 2010. godine.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj 2011.
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32.
Informacija o pripremama za pristupanje
Republike Hrvatske Europskoj uniji
Informacija bi sadržavala samo javne podatke
o obavljenim pripremama za pristupanje Republike
Hrvatske Europskoj uniji.
Nositelj izrade: Upravni odjel za razvoj i europske
integracije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj 2011.

33.

Informacija o prekograničnoj suradnji

U Informaciji bi se prikazali relevantni
pokazatelji o dosadašnjim aktivnostima Brodskoposavske županije na uspostavljanju prekogranične
suradnje, osobito sa susjednom Republikom BiH u
području povratka prognanih i izbjeglih, gospodarska
suradnja, zaštita okoliša i dr.
Prilog ovom materijalu bio bi i popis mogućih
što konkretnijih mjera za brzu i učinkovitiju suradnju
Brodsko-posavske županije i susjednih općina u BiH.
Nositelj izrade: Stručna služba Odbora za
međužupanijsku i međudržavnu suradnju
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: drugo polugodište 2011.

34.
Izvješće o obavljenoj reviziji Županijskog
proračuna za 2010. godinu
Sukladno odredbama Zakona o reviziji
Područni ured za reviziju obavit će kontrolu
županijskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o
tome izvijestiti župana koji će izvijestit Skupštinu o
nalazu revizije i eventualno naloženim mjerama.
Nositelji izrade: Područni ured Državne revizije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prvo polugodište 2011.
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35. a)Analiza poljoprivrede Brodsko-posavske
županije u 2010. godini
b) Analiza poticajnih mjera Vlade RH na području
BPŽ u 2010. godini
Izvješće će sadržavati sve relevantne
pokazatelje vezano za ukupno stanje u poljoprivredi,
od vlasničke strukture, proizvodnje poljoprivrednih
proizvoda novčanih poticaja i potpora do mjera
zemljišne politike koje donosi Vlada Republike
Hrvatske.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2011.

36.
Analiza poslovanja gospodarstva Brodskoposavske županije u 2010. s dostupnim pokazateljima
za 2011.
Polazeći od temeljnih zadaća Županije u
području gospodarstva koje se odnose na usklađivanje
interesa i poduzimanje aktivnosti radi ravnomjernog
gospodarskog razvitka, a time i osiguranja uvjeta za
brže i kvalitetnije zapošljavanje, izradit će se i
prezentirati Skupštini pokazatelji o poslovanju
gospodarstva u 2010. godini, a sukladno
mogućnostima i podacima o poslovanju gospodarstva
u prvih 6 mjeseci 2011.
Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u
suradnji s Uredom državne uprave, Poreznom
upravom, FINA-om, Gospodarskom i obrtničkom
komorom Brodsko-posavske županije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2011.

37.
Izvješće o radu Povjerenstva za
ravnopravnost spolova BPŽ
Nositelj izrade: Tajništvo Povjerenstva za
ravnopravnost spolova BPŽ
Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
BPŽ
Rok rasprave: srpanj 2011.
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38.
Godišnji izvještaj o izvršenju Županijskog
proračuna za 2010.
Prema odredbi članka 110. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) župan
podnosi Županijskoj skupštini na donošenje Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće
godine za prethodnu godinu, čiji je sadržaj propisan
člankom 108. citiranog Zakona. Dakle, osim
obveznog sadržaja iz članka 108. točka 1. do 6.,
Godišnji izvještaj obuhvaća i izvršenje financijskih
planova izvanproračunskih korisnika na razini
odjeljka ekonomske klasifikacije i obrazloženje
ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka
izvanproračunskih korisnika.
Slijedom ovih zakonskih određenja Upravni
odjel za Proračun i financije do 1. svibnja tekuće za
prethodnu godinu dužan je izraditi i dostaviti županu
Brodsko-posavske županije Godišnji izvještaj, a
župan do 1. lipnja Županijskoj skupštini (čl. 107.
Zakona o proračunu).
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj/srpanj 2011.
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Predlagatelj: župan BPŽ i Županijski stožer zaštite i
spašavanja
Rok rasprave: II polugodište 2011.

40.
Informacija o provođenju Programa
održavanja građevina detaljne melioracijske
odvodnje
Provođenje Programa održavanja građevina
detaljne melioracijske odvodnje regulirano je
posebnim ugovorom između Hrvatskih voda i
Brodsko-posavske županije. Ovim Ugovorom
regulirani su međusobni odnosi ugovornih strana,
vezano za sufinanciranje radova na objektima za
melioracijsku odvodnju III. i IV. reda na područjima
malih slivova «Brodska Posavina» i «ŠumetlicaCrnac». Sufinanciranje istog u 2011. godini u
jednakim omjerima uključit će se i jedinice lokalne
samouprave na čijim se područjima radovi uređenja
budu izvodili.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u
suradnji s Hrvatskim vodama i VGI «Brodska
Posavina» i «Šumetlica-Crnac»
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: rujan 2011.

39.
Plan zaštite i spašavanja na području
Brodsko-posavske županije
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07)
utvrđena je obveza izrade i donošenja Plana zaštite i
spašavanja i Plana civilne zaštite na području
Brodsko-posavske županije.
Prema odredbi čl. 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju ove planske dokumente donosi
predstavničko tijelo, uz prethodnu suglasnost Uprave
za zaštitu i spašavanje. Kako su sredstva za izradu
ovih planova osigurana u Županijskom proračunu za
2011. godinu, izrada će se povjeriti institucijama koje
su sukladno citiranom Zakonu ovlaštene za takve
poslove, a potom će župan iste uputiti Županijskoj
skupštini na raspravu i donošenje.
Nositelj izrade: Ovlaštena stručna institucija u
suradnji s Područnim uredom Državne uprave za
zaštitu i spašavanje

41.
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2011. godinu
U praksi se do sada pokazalo da prilikom
donošenja Proračuna nisu poznati svi elementi
financiranja Županije i kod izvora prihoda i kod
izdataka, pa će se tijekom 2011. godine, ako bude
potrebno, usklađivati s Proračunom, odnosno
provoditi uravnoteženje proračunskih prihoda i
rashoda
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi
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42.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2011. godinu
Prema odredbi čl. 110. Zakonu o proračunu
(«Narodne novine» br. 96/03) župan će podnijeti
Županijskoj skupštini na donošenje Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske
županije u prvom polugodištu (I-VI mj. 2009.) do 15.
rujna tekuće godine. Sadržaj polugodišnjeg izvještaja
propisan je člankom 108. Zakona u točki od 1. do 6.
Zajedno s Polugodišnjim izvještajem izvršenja
Proračuna, podnosi se Županijskoj skupštini na
suglasnost i Polugodišnji izvještaji o izvršenju
financijskih planova izvan proračunskih korisnika.
Slijedom navedenoga, Upravni odjel za
Proračun i financije i izvan proračunski korisnici
pripremit će polugodišnje izvještaje i uputiti
Županijskoj skupštini na usvajanje.
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: listopad 2011.

43.
Prijedlog plana održavanja i građenja
županijskih i lokalnih cesta na području Brodskoposavske županije u 2012. – prethodno mišljenje
Županijska uprava za ceste obvezno svake
godine temeljem članka 12. Zakona o javnim cestama
(«Narodne novine» br. 180/05) donosi Program
građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta uz
suglasnost Ministarstva, a Županijska skupština
temeljem odredbi Statuta Županijske uprave za ceste
na isti daje prethodnu suglasnost.
Slijedom rečenog Županijska uprava za ceste
će podnijeti Skupštini Izvješće o radu u 2011. godini i
Program građenja za 2012. godinu radi davanja
suglasnosti.
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste
Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i župan BPŽ
Rok rasprave:listopad/studeni 2011.
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44.
Izvješće o realizaciji Programa poticanja
malog gospodarstva Brodsko-posavske županije u
2011. godini
Izvješće će obuhvatiti podatke o realizaciji
ostvarenih i započetih projekata poticanja malog i
srednjeg poduzetništva temeljem Županijskog
programa poticanja malog gospodarstva. Izvješće će
obuhvatiti podatke o ukupnoj svoti odobrenih i
realiziranih kredita za razvojne programe malih i
srednjih poduzetnika, o financijskoj potpori
poduzetnicima, o funkcioniranju poduzetničkih
inkubatora, poslovnih zona i poduzetničkih centara, te
o efektima cjelokupnog programa.
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni 2011.

45.a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Brodskoposavske županije za I-IX 2011. godine i Financijsko
izvješće za isto razdoblje
b) Plan rada Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske
županije za 2012. godinu i Financijski plan za 2012.
godinu
S obzirom da se Vatrogasna zajednica
Brodsko-posavske županije u cijelosti financira iz
Županijskog proračuna potrebno je Županijskoj
skupštini svake godine podnijeti Izvješće o radu i
Financijsko izvješće za tekuću godinu, te Plan rada i
Financijski plan za narednu godinu, a što je i obveza iz
Zakona o vatrogastvu. Navedeno je i u vezi s
planiranjem Županijskog proračuna za 2012. godinu.
Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodskoposavske županije
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni 2011.

46. a) Izvješće o radu Turističke zajednice Brodskoposavske županije za I-IX 2011. i Financijsko
izvješće za isto razdoblje
b) Plan rada Turističke zajednice Brodsko-posavske
županije za 2012. i Financijski plan za 2012. godinu
Županijska turistička zajednica za izvršenje
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svog Plana ostvaruje sredstva iz Županijskog
proračuna, pa je s tog osnova, ali i potrebe
upoznavanja javnosti o svojim aktivnostima na
promicanju turističkih mogućnosti Županije, dužna
izvijestiti predstavničko tijelo o svom radu u 2011.
godini, kao i o Programu rada i Financijskom planu za
2011. godinu. Navedeno je i u izravnoj svezi s
planiranjem Županijskog proračuna za 2012. godinu.
Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodskoposavske županije
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni 2011.

47. a) Izvješće o radu CTR-a županijske razvojne
agencije d.o.o. Slavonski Brod za I-IX 2011. i
Financijsko izvješće za isto razdoblje
b) Plan rada CTR-a županijske razvojne agencije
d.o.o. Slavonski Brod za 2012. i Financijski plan za
2012. godinu
Budući je Brodsko-posavska županija
osnivač tvrtke CTR županijska razvojna agencija
d.o.o. Slavonski Brod i da ista obavlja poslove
Županijske razvojne agencije, u obvezi je izvijestiti
predstavničko tijelo Županije, odnosno osnivača o
svojim aktivnostima, te polučenim efektima i
koristima za poduzetnike. Navedeno je i u funkciji
planiranja Županijskog proračuna za 2012. godinu.
Nositelj izrade: CTR županijska razvojna agencija
d.o.o. Slavonski Brod
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni 2011.

48. a) Izvješće o radu Hrvatske poljoprivredne
komore – Područnog ureda Brodsko-posavske
županije za 2011. s Planom rada za 2012.
b) Izvješće o radu Hrvatske poljoprivredne agencije –
Županijskog ureda Brodsko-posavske županije za
2011. s Planom rada za 2012.
Budući je djelatnost navedenih službi i ureda
u Slavonskom Brodu izuzetno značajna za poticanje
razvoja i unapređenje poljoprivrede i stočarstva u
Županiji, za njihovo financiranje planiraju se sredstva
i u Županijskom proračunu. Izvješće će sadržavati
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prikaz ostvarenja Programa rada i Financijskih
sredstava u 2011. godini, te o njihovoj iskorištenosti
prema stajalištu Skupštine, a u planovima rada pobliže
će se definirati aktivnost navedenih ureda u 2012.
godini s naznakom potrebitih sredstava za njegovu
realizaciju.
Nositelj izrade: a) Hrvatska poljoprivredna komora –
Područni ured BPŽ
b) Hrvatska poljoprivredna agencija –
Županijski ured BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: studeni 2011.

49.
Programi rada i financijski planovi za 2012.
godinu:
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
c) Županijskog saveza športova
d) Zajednice tehničke kulture
e) Županijskog crvenog križa
f) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Temeljem osnivačkih prava i obveza osnivača
ovih ustanova propisanih Zakonom o ustanovama i
posebnim zakonima, kao i odlukama predstavničkog
tijela, Županija osigurava sredstva za njihov rad, pa su
slijedom toga spomenute ustanove kao korisnici
Županijskog proračuna dužne sa svojim programima
rada i financijskim planovima za narednu godinu
upoznati Županijsku skupštinu i župana.
Nositelj izrade: ustanove i zajednice
Predlagatelji: upravna vijeća, župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2011.

50. a) Izvješće o radu HCK – Društva Crveni križ
Brodsko-posavske županije u razdoblju I-IX 2011. i
Financijsko izvješće za to razdoblje
b) Plan rada HCK Društva Crveni križ Brodskoposavske županije za 2012. i Financijski plan za 2012.
Nositelj izrade: HCK – Društvo Crveni križ BPŽ
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Predlagatelji: upravna vijeća, župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2011.

51.Izvješće o stanju zaštite i spašavanja s prijedlogom
smjernica za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja
na području Županije
Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Narodne
novine", br. 174/04) između ostalog propisana su
određena prava i obveze u području zaštite i
spašavanja za predstavnička i izvršna tijela. Ista su
sadržana u odredbi članka 28. i 29. Zakona i odnose se
na: razmatranje stanja, zaštite i spašavanja na
području županija najmanje jednom godišnje, te
utvrđivanje smjernica za razvoj tog sustava; na
osiguranje sredstava u županijskom proračunu (1%
izvornog proračuna) te određivanje kontakt osobe;
donošenje procjene ugroženosti; planova zaštite i
spašavanja i dr.
Postupajući po odredbama ovog Zakona
nadležna služba u suradnji s Područnim uredom za
zaštitu i spašavanje i drugim institucijama će Izvješće
o stanju zaštite i spašavanje, kao i smjernice za razvoj
sustava zaštite i spašavanja u Brodsko-posavskoj
županiji, te uputiti nadležnim tijelima na raspravu i
usvajanje, do kraja godine.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i
župana u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2011.

52.
Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
na području Brodsko-posavske županije
Zakonom o zaštiti okoliša («Narodne novine»
br. 11/07) i Zakonom o zaštiti zraka («Narodne
novine» br. 178/04 i 60/08) obvezana su
predstavnička tijela jedinica područne (regionalne)
samouprave na donošenje Programa zaštite i
poboljšanja kvalitete zraka za razdoblje od 4 godine
(čl. 10), a isti mora sadržavati mjesta prekomjernog
onečišćenja, opće informacije, vrstu i procjenu
onečišćenja, porijeklo onečišćenja, nadležno
odgovorno tijelo, analizu stanja, mjere za smanjenje
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onečišćenja zraka, redoslijed i rokove ostvarivanja
mjera, te procjenu sredstava za provedbu Programa.
Kako se radi o vrlo kompleksnom projektu,
odnosno o projektu za izradu kojeg je neophodno
pribaviti niz relevantnih podloga, ali i osiguranje
financijskih proračunskih sredstava, moguće je da će
donošenje istog biti spremno potkraj 2011. godine.
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave:prosinac 2011.

53.
Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u
2011. i Program rada za 2012. godinu
Sukladno Zakonu o savjetu mladih u
Brodsko-posavskoj županiji ustrojen je Županijski
savjet mladih20. svibnja 2008. godine.
Savjet svoje obveze izvršava temeljem
Programa rada koji odobrava Županijska skupština, a
najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće o radu i
djelovanju Županijskoj skupštini.
Savjet će zajedno s Izvješćem podnijeti
Županijskoj skupštini i Program rada za 2012. godinu
radi davanja suglasnosti na isti.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i
župana
Predlagatelji: Savjet mladih BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2011.

54.
Prijedlog programa javnih potreba u
osnovnom i srednjem školstvu u 2012. godini
Prema odredbi članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne
novine» br. 87/08) Županija može utvrditi šire javne
potrebe u osnovnom i srednjem školstvu
(sufinanciranje prehrane učenika, materijalni
troškovi, sufinanciranje prijevoza, cjelodnevni
boravak učenika ostalih programa osnovnog školstva
od zajedničkih interesa jedinica lokalne samouprave,
kapitalna ulaganja u prostor i opremu), te osigurati
sredstva u Proračunu za njihovu realizaciju.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2011.

55.
Program javnih potreba u kulturi na području
Brodsko-posavske županije u 2012. godini
Zakonom o financiranju javnih potreba u
kulturi («Narodne novine» br. 47/90 i 27/93)
propisano je da županija donosi Program javnih
potreba u kulturi od zajedničkog interesa za gradove i
općine u svom sastavu, kao i županije u cjelini,
usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi
ravnomjernog kulturnog razvitka gradova i općina,
zatim utvrđuje odnose u financiranju kulture
pojedinih općina i gradova na području županije i
županije kao cjeline, te usklađuje razvitak. Program
javnih potreba u kulturi donosi Skupština na prijedlog
župana, zajedno s Proračunom.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2011.

56.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Brodsko-posavske županije u 2012. godini
Zakonom o tehničkoj kulturi («Narodne
novine» br. 76/93 i 11/94) propisano je da županija
donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi od
zajedničkog interesa za gradove i općine od interesa
za Županiju, usklađuje interese i poduzima aktivnosti
radi ravnomjernog razvitka tehničke kulture na
području Županije.
Program donosi Skupština na prijedlog
župana BPŽ.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2011.
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57.
Program javnih potreba u športu na području
Brodsko-posavske županije u 2012. godini
Člankom 37. Zakona o športu («Narodne
novine» br. 71/06 i 150/08) propisano je da Županija
utvrđuje javne potrebe u športu i za ostvarivanje
Programa osigurava financijska sredstva u Proračunu.
župan će temeljem članka 39. narečenog Zakona
predložiti Županijskoj skupštini Program javnih
potreba u športu za 2012. godinu, zajedno sa
sredstvima za planirane namjene.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2011.

58.a) Prijedlog proračuna Brodsko-posavske županije
za 2012. godinu
b) Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Brodskoposavske županije za 2012.godinu
Sukladno odredbi čl. 39 Zakona o proračunu
župan će predložiti Županijskoj skupštini na
donošenje Proračun za 2012. godinu i projekciju na
razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduće
dvije Proračunske godine do konca tekuće godine, i to
u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1.
siječnja godine za koju se donosi Proračun. Proračun
se sastavlja po uputama Ministarstva financija
izrađenih na osnovi smjernica Vlade RH i uputa
Upravnog odjela za Proračun i financije za izradu
Županijskog proračuna koje obvezno dostavlja
korisnicima Proračuna radi izrade prijedloga
financijskih planova za iduću godinu.
Županijska skupština u okviru donošenja
Proračuna za iduću godinu razmatra i daje suglasnost
na prijedlog financijskog plana izvan proračunskih
korisnika (čl. 36 Zakona).
Odlukom o izvršenju Proračuna propisuje se
izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka u skladu s
namjenom, a istom se propisuje način i uvjeti
izvršavanja Proračuna s računom Proračuna, sukladno
odredbi čl. 55. Zakona o proračunu.
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije u
suradnji s proračunskim korisnicima i izvan
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proračunskim korisnicima
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2011.

59.
Informacija o aktivnostima na izradi
godišnjeg i trogodišnjeg plana promicanja zdravlja na
području Brodsko-posavske županije
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti («Narodne
novine» br. 150/08) propisane su izuzetno velike
obveze osnivačima zdravstvenih ustanova u sklopu
kojih posebno jedinicama područne (regionalne)
samouprave, koje će svoja prava, obveze, zadaće i
ciljeve na području zdravstvene zaštite ostvarivati
tako što će između ostalog donositi i spomenute
planske dokumente u rokovima određenim Zakonom
(čl. 9. Zakona).
Kako Županijski plan zdravstvene zaštite
mora biti sukladan Republičkom planu, realno je
očekivati da će Županijska skupština odlučivati o
ovom Planu nakon donošenja Republičkog plana, a o
svim aktivnostima upoznat će i Županijsku skupštinu.
Rokovi za davanje koncesije za obavljanje
javne zdravstvene službe određeni su člankom 211.
Zakona, pa će i Županijska skupština u okviru svoje
nadležnosti donositi odgovarajuće odluke sukladno
Zakonu o koncesijama i Zakonu o zdravstvenoj
zaštiti.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2011.

60.
Prijedlog izmjena i dopuna Županijskog
prostornog plana - usvajanje
Temeljem Odluke o pristupanju izmjenama
Županijskog prostornog plana Županijski zavod za
prostorno uređenje temeljem Zakona o elektroničkim
medijima, te Uputa za postupanje po smjernicama i
općim uvjetima za izradu izmjena i dopuna
Prostornog plana županija, a poštujući zakonsku
proceduru za ovakve planske dokumente, izradit će i
uputiti nadležnim tijelima Županije konačan Prijedlog
izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana na
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raspravu i usvajanje.
Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: drugo polugodište 2011.

61.
Izvješće o stanju u prostoru Brodskoposavske županije
Prema odredbi članka 38. Zakona o
prostornom uređenju («Narodne novine» br. 76/07)
Zavod za prostorno planiranje dužan je pripremiti
izvješće o stanju u prostoru na području Brodskoposavske županije, te sukladno članku 26. Zakona,
isto upućivati nadležnim tijelima Županije na
prihvaćanje.
Nositelj izrade: Zavod za prostorno planiranje
Predlagatelj:župan BPŽ
Rok rasprave: drugo polugodište 2011.

62.
Davanje suglasnosti na statute ustanova čiji je
osnivač Brodsko-posavska županija
Županijska skupština će razmotriti i dati
suglasnost ili prethodnu suglasnost na sve prijedloge
koje, sukladno zakonima, budu dostavljeni radi
davanja suglasnosti/prethodne suglasnosti na statute
ustanove čiji je osnivač (zdravstvene ustanove,
obrazovne ustanove, ustanove u kulturi i drugim
javnim djelatnostima).
Nositelj izrade: stručne službe ustanova
Predlagatelj: upravna vijeća ustanova i župan BPŽ
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine

63.

Kadrovska pitanja

Županijska skupština će tijekom 2011.
godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim
nadležnostima, raspravljati i odlučivati o konkretnim
prijedlozima izbora i imenovanja.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i
župana

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana:164

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine

PROVEDBENE ODREDBE
III.
Osim navedenih tema iz točke II. Skupština će
raspravljati i odlučivati i o svim drugim pitanjima
koja, iz bilo kojeg razloga, u ovom Programu nije
moguće preciznije iskazati, a u datom trenutku će biti
aktualna, kako za Županiju, tako i za jedinice lokalne
samouprave u njenom sastavu.

IV.
Sjednice Županijske skupštine u pravilu će se
održavati prema terminskom planu koji će se
utvrđivati na Predsjedništvu Županijske skupštine.

Broj:2

5.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 10/09 i 19/10) i članka 8.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne
i područne (regionalne) samouprave («Narodne
novine» broj 33/01, 10/02, 45/03, 43/04, 44/06 i
109/07) Županijska skupština na 13. sjednici održanoj
15. ožujka 2011. godine donijela je
ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata vijećnice i
početku obnašanja dužnosti zamjenika člana
Županijske skupštine

I.

O provedbi Programa rada brinu predsjednik
Županijske skupštine, Predsjedništvo Županijske
skupštine uz stručnu pomoć Stručne službe
Županijske skupštine i župana.

Utvrđuje se da je Jelena Adrović, dipl.iur., s
nadnevkom 15. ožujka 2011. godine stavila mandat
vijećnice u mirovanje, jer je prihvatila obnašanje
poslova koji se u smislu odredbi Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
(regionalne) samouprave («Narodne novine» br.
33/01, 10/02, 45/03, 43/04, 44/06 i 109/07) smatraju
nespojivim s dužnošću člana predstavničkog tijela.

VI.

II.

Ovaj Program rada donosi se za razdoblje siječanjprosinac 2011., a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Mato Opačak, neizabrani kandidat na
stranačkoj listi HDZ-a sukladno odredbama Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
(regionalne) samouprave («Narodne novine» br.
33/01, 10/02, 45/03, 43/04, 44/06 i 109/07) i članku
18. Poslovnika Županijske skupštine, 15. ožujka
2011. godine počinje obnašati dužnost zamjenika
člana Županijske skupštine.

V.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/23
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/13
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/40
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

6.

7.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 10/09 i 19/10) Županijska
skupština na 13. sjednici održanoj 15. ožujka 2011.
godine donijela je

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 10/09 i 19/10) Županijska
skupština na 13. sjednici održanoj 15. ožujka 2011.
godine donijela je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju jednog člana
Komisije za izbor i imenovanja

o razrješenju i imenovanju jednog člana
Mandatnog povjerenstva

I.

I.

Jelena Adrović, dipl.iur. razrješuje se
dužnosti članice Komisije za izbor i imenovanja.

Jelena Adrović, dipl.iur. razrješuje se
dužnosti članice Mandatnog povjerenstva.

II.

II.

Mato Opačak imenuje se za člana Komisije za
izbor i imenovanja.

Davorin Slišurić, dipl.iur. imenuje se za člana
Mandatnog povjerenstva.

III.

III.

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

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/41
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.

Broj:2

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/39
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod,15. ožujka 2011.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

8.

9.

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 41/99 i 35/08),
članka 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne
novine“ br. 15/08, 71/10, 139/10 i 22/11) i članka 34.
Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 10/09 i
19/10) Županijska skupština na 13. sjednici održanoj
15. ožujka 2011. godine donijela je

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti
i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07), i
članka 4. i 8. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne
novine» br. 40/08 i 44/08),kao ičlanka 34. Statuta
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 10/09 i 19/10)
Županijska skupština Brodsko-posavske županije je
na 13. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine,
donijela

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za
hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja Brodsko-posavske županije

I.
Za članove Upravnog vijeća Zavoda za hitnu
medicinu Brodsko-posavske županije imenuju se:
1.
2.
3.

Davor Vlaović, dipl.ing., za predsjednika
Katica Mišković, dipl.ing., za članicu
Marija Jurčević, prof., za članicu
II.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri
godine i na istu dužnost mogu biti ponovno
imenovani.

I
Razrješuju se dužnosti člana Stožera za zaštitu i
spašavanje Brodsko-posavske županije
1.
Mijo Kršić, dipl.kriminalista, načelnik PU
Brodsko-posavske
2.
Marija Azapović, prof.defektologije,
ravnateljica Centra za socijalnu skrb
Slavonski Brod
3.
Branko Medunić, dipl.soc. radnik, ravnatelj
Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška
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II

RJEŠENJE

U Stožer za zaštitu i spašavanje Brodsko-posavske
županije po dužnosti imenuju se:

o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog
suda u Brodsko-posavskoj županiji
I.

-

načelnik/ica Policijske uprave Brodskoposavske
ravnatelj/ica Zavoda za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije
ravnatelj/ica Centra za socijalnu skrb
Slavonski Brod
ravnatelj/ica Centra za socijalnu skrb Nova
Gradiška

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 810-01/11-01/1
Ur.broj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.

Draženka Ilak, dipl.iur., imenuje se za
predsjednicu Službeničkog suda.
Za članova Službeničkog suda imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Davorin Slišurić, dipl.iur.
Snježana Dorić, dipl.iur.
Jadranka Babić Milberg, dipl.iur.
Darija Kovač, dipl.iur.
Ivan Rajković, dipl.iur.
Branka Vlaović, dipl.iur.

II.
Službenički sud u Županiji nadležan je za
vođenje postupka zbog teške povrede službeničkih
dužnosti protiv službenika upravnih tijela gradova,
općina i Županije.

III.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

10.

Na temelju članka 48. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08) i članka 5.
Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Brodskoposavskoj županiji („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 17/08) Županijska skupština je
na 13. sjednici, održanoj 15. ožujka 2011., donijela

Klasa: 021-01/11-01/36
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod,15.ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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11.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2011. godini («Narodne novine» broj
29/11),Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2011.godini («Narodne novine» broj 29/11)
i članka34. Statuta Brodsko–posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj
10/09 i 19/10), Županijska skupština Brodsko–
posavske županije na 13. sjednici, održanoj 15. ožujka
2011. godine, donijela je

Broj:2

2.
rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg
investicijskog održavanja
3.
rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Članak 3.
Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2011. godini ( «Narodne novine»
broj 29/11.) utvrđena su ukupna bilancirana sredstva za
Brodsko-posavsku županiju
u iznosu od
27.656.161,00 kn koja su raspoređena na:

ODLUKU

-

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011.
godini na području Brodsko-posavske županije

-

-

materijalne i financijske rashode u iznosu
od22.045.662,00 kn
rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
3.657.762,00 kn
rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 1.952.737,00 kn

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila, te način
rasporeda sredstava u 2011. godini, planiranih za
materijalne troškove, kapitalne projekte i investicijsko
održavanje u osnovnom školstvu Brodsko-posavske
županije, a provođenje iste bit će usklađeno s
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini.

Članak 2.

U Proračunu Brodsko-posavske županije za
financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva osiguravaju se sredstva za:
1.
materijalne i financijske rashode osnovnih
škola nužne za realizaciju nastavnog plana i programa

Članak 4.
Materijalni i financijski rashodi sukladno
Računskom planu za proračunsko računovodstvo
obuhvaćaju:
skupinu32-Materijalni rashodi
skupinu 34 -Financijski rashodi
Osnovnim školama nad kojima Brodskoposavska županija ima osnivačka prava, odobravaju se
financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode prema:
1.
kriteriju stvarnih rashoda za:
energiju
hitne intervencije (redovite propisane
kontrole radnog prostora,instalacija i postrojenja i
otklanjanje nedostataka utvrđenih inspekcijskim
nalazima kada ti nedostaci ugrožavaju sigurnost
učenika i zaposlenih)
pedagošku dokumentaciju
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-

-

zakupnine i najamnine
prijevoz učenika sukladnoZakonu o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi
zdravstvene preglede zaposlenika
premije osiguranja

2.
kriteriju broja učenika, broja razrednih odjela,
osnovnoj školi, broju područnih škola, broju računala
za:
naknade troškova zaposlenih (službena
putovanja, stručno usavršavanje)
uredski materijal i ostali materijalni rashodi
sitni inventar i auto gume
usluge telefona i pošte
usluge promidžbe i informiranja
komunalne usluge

-

ostale usluge
intelektualne usluge
računalne usluge
reprezentaciju
članarine
financijske usluge
nespomenuti rashodi poslovanja

Mjerila za ovu vrstu rashoda i navedene
kriterije su:
20,00 knpo učeniku
255,00 kn po razrednom odjelu
2.500,00 kn po osnovnoj školi
300,00 kn po područnoj školi
za korištenje računalne opreme 50,00 kn po
računalu

Opseg djelatnosti osnovnog školstva u školskoj godini 2010./ 2011.god.:

(podaci iz tablice – rujan2010. god.)
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Članak 5.

Sredstva za financiranje minimalnog
financijskog standarda osnovnog školstva isplaćuje se
korisnicima (škole iz članka 4. ove Odluke) na temelju
financijskog plana škole usklađenim ovom Odlukom i
mjesečnog zahtjeva o ostvarenim rashodima za
protekli mjesec, do 1/12 godišnjeg plana.
Zahtjev za doznaku sredstava za protekli
mjesec, uz preslike računa stvarnih rashoda škole
dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i
kulturu najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za
protekli mjesec. Račune stvarnih rashoda ovjerava
ravnatelj škole.

funkcioniranje škole. Ove troškove škola iskazuje u
okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova uz koju
prilaže račun ovjeren od strane ravnatelja.
Izdaci tekućeg održavanja škole su:
-

Članak 6.
Hitne intervencije
Rashode za propisane kontrole radnog
prostora, instalacija i postrojenja, rashode nastale
zbog otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim
nalazom, bojenje zidova, škola realizira uz prethodnu
suglasnost Upravnog odjela za obrazovanje, šport i
kulturu.
U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom priznaju se:
-

-

ispitivanje hidrantske mreže
periodični pregled i kontrolno ispitivanje, te
servisiranje vatrogasnih aparata,
ispitivanje aparata i oruđa s povećanim
opasnostima
pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih
sustava centralnog grijanja prije početka
sezone grijanja
ispitivanje električnih instalacija
ispitivanje gromobranskih instalacija
izrada procjene opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se regulira
zaštita na radu i zaštita od požara

Školama se priznaju izdaci za tekuće
održavanje koje se odnosi na popravak kvarova koji se
ne mogu planirati, a nužni su radi održavanja sredstava
rada i opreme i osiguranja pretpostavki za redovito

Broj:2

-

izvanredne intervencije na
elektro instalacijama
izvanredne intervencije na uređajima
centralnog grijanja
izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima
izvanredne intervencije na kanalizaciji
izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži
izvanredne intervencije na krovovima
popravak peći na kruta goriva i čišćenje
dimnjaka na objektima koji za grijanje koriste
kruta goriva
servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,
detektora plina i ostalog u vezi sa centralnim
grijanjem

Članak7.
Energenti

Rashodi za energente koje škola koristi za
grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola
iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova,
koju s preslikama ovjerenih računa dobavljača,
dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i
kulturu, najkasnije do10. u mjesecu za prethodni
mjesec.
Škola usklađuje nabavku energenata s
godišnjim planom potrošnje, uz prethodnu suglasnost
Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.
Sredstva za utrošene energente škola je dužna
doznačiti dobavljaču u roku od dva dana od dana
doznačenih sredstava za materijalne troškove na žiro
račun škole.
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Članak 11.

Prijevoz učenika

Zakupnine

Sredstva namijenjena za prijevoz učenika
osnovnih škola posebnim linijskim prijevozom
namjenski se koriste za prijevoz učenika, za potrebe
odgojno – obrazovnog procesa, a u okviru nastavnog
plana i programa, a isplaćuju se po ispostavljenim
računima u mjesecu za prethodni mjesec.
Prijevoznik dostavlja račun Upravnom odjelu
za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske
županije koji je prethodno prekontroliran i ovjeren od
strane škole.
Brodsko-posavska županija sredstva
doznačava prijevozniku u skladu s Ugovorom.

Rashodi za zakupnine podmiruju se u
stvarnim iznosima utvrđenim ugovorom koji korisnik
zaključuje sa zakupodavcem.
Za ove izdatke
škola treba dostaviti
prijedloge ugovora o uzimanju ili davanju u zakup
prostora i opreme Upravnom odjelu za obrazovanje,
šport i kulturi,na suglasnost, u skladu s Odlukom o
uvjetima i kriterijima za uzimanje i davanje u zakup
prostora i opreme u školskim objektima Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije» broj13/ 02 ).

Članak 12.
Članak9.
Osiguranje imovine
Pedagoška dokumentacija
Rashode za pedagošku dokumentaciju za
početak i kraj školske godine škola iskazuje i dostavlja
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu u
okviru mjesečnih ukupnih troškova s priloženom
kopijom računa ovjerenom od strane ravnatelja škole.
Popis potrebne pedagoške dokumentacije
utvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Uprava za školstvo.

Članak 10.
Zdravstveni pregledi zaposlenika
Rashodi za zdravstvene preglede
zaposlenika, iskazuju se temeljem Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj
60/92 ) i članka 72.Temeljnog kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u javnim službama
(„Narodne novine“ broj 84/07). Ovu vrstu rashoda
škola iskazuje u okviru ukupnog mjesečnog zahtjeva
s ovjerenom preslikom računa i popisom djelatnika.

Škola zaključuje ugovor s osiguravajućom
kućom, a sredstva za osiguravanje imovine planira u
okviru stvarnih troškova.

Članak13.
Kapitalna ulaganja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima
postoji opravdana potreba. Pri tome se obavezno
primjenjuju standardi i normativi prostora i opreme
koje utvrđuje ministar znanosti, obrazovanja i športa.
Sredstva za kapitalne projekte će biti
raspoređena prema Planu rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
Brodsko-posavske županije u 2011. god. kojim se
planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji će
se realizirati tijekom 2011. god., a za koje će
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dati
suglasnost.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana:172
Članak 14.

Broj:2

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Investicijsko održavanje i opremanje
Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola podrazumijeva se:
-

-

investicijsko održavanje školskog prostora
kao predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje školskih zgrada
predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje
ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena
pokretne opreme, nastavnih sredstava i
pomagala

Sredstva za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola raspoređivat će se
prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja u 2011.
Redoslijed prioriteta u izvođenju
investicijskih radova na školskim objektima
-

Klasa: 021-01/11-01/33
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.

održavanje kotlovnica i sustava grijanja
održavanje sanitarija i vodovodnih
instalacija
održavanje krovova
održavanje elektroinstalacija
održavanje vanjskih zatvora (prozori i vrata)
ostali zahvati

Članak15.
Sredstva za pokriće navedenih
decentraliziranih funkcija osiguravaju se putem
izvornih prihoda iz dodatnog udjela poreza na
dohodak po stopi od 3,1% i s pozicije potpore
izravnanja za decentralizirane funkcije Državnog
proračuna Republike Hrvatske u 2011.godini.

Članak16.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u«Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije«.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

12.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2011.godini („Narodne novine“ broj
29/11), točke IV. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2011.godini (Narodne novine br.
29/11) i članka 34. StatutaBrodsko-posavske županije
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
10/09 i 19/10), Županijska skupština Brodskoposavske županije na 13. sjednici, održanoj 15. ožujka
2011. godine, donijela je
PLAN RASHODA
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u 2011.godini
Članak 1.
Sukladno točki IV. i V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini
(Narodne novine broj 29/11) ukupno bilancirana
sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u iznosu od 1.952.737,00
kn raspoređuju se kako slijedi:

Broj:2
a)
b)
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tekuće i investicijsko održavanje školskih
objekata1.477.537,00 kn
opremanje školskih objekata 475.200,00 kn

a) Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2011.
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b) opremanje školskih objekata - po utvrđenim prioritetima opreme i školskih objekata

Članak 2.
Plan stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-01/11-01/32
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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PLAN RASHODA

13.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u 2011.godini („Narodne
novine“ broj 29/11), točke V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2011.godini
(Narodne novine br. 29/11) i članka 34.
StatutaBrodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/09 i
19/10), Županijska skupština Brodsko-posavske
županije na 13. sjednici, održanoj 15. ožujka 2011.
godine, donijela je

Napomena:

za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
osnovnih škola Brodsko-posavske županije
u 2011. godini
Članak 1.
Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini
(Narodne novine broj 29/11) ukupno planirana
sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za
osnovne škole Brodsko-posavske županije u
ukupnmom iznosu od 3.657.752,00 kn rasporeðuju se:

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

OŠ "V. Klaić" Garčin, rekonstrukcija i
dogradnja objekta, vrijednost ugovorenih radova
6.011.504,79 kn. Planirana II faza realizacije u 2011.
OŠ "A. Mihanović" Nova Kapela,
rekonstrukcija objekta, planirana vrijednost ulaganja
6.500.000,00 kn.
Realizacija ulaganja planirana u 2011., 2012.
i 2013. godini.
Članak2.
Plan stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Klasa: 021-01/11-01/31
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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Temeljem članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći
izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave za 2011. godinu («Narodne
novine» broj 29/11.), točke IX. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
2011. godini («Narodne novine» broj29/11) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 10/09 i
19/10.) Županijska skupština Brodsko-posavske
županije na 13. sjednici održanoj 15. ožujka 2011.
godine donijela je

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola i
učeničkih domova u 2011.godini («Narodne novine»
broj 29/11.) utvrđena su ukupna bilančna sredstva za
Brodsko-posavsku županiju u 2011. godini za srednje
školstvo u iznosu od16.513,864 kune.
Navedena sredstva namijenjena su za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjeg školstva u srednjim školama
za koje Brodsko-posavska županija ima osnivačka
prava prema sljedećem popisu:
Broj učenikaBroj odjela
2009./2010. 2009./2010.
1.

ODLUKU

2.

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih
škola u 2011. godini

3.
4.

5.
Članak 1.
6.
Ovom Odlukom određuju se kriteriji i mjerila za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola na području Brodsko-posavske
županije u 2011. godini u okviru bilančnih sredstava,
temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini
(«Narodne novine» broj 29/11).
Ova Odluka će se provoditi sukladno uvodno
navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o
kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i
učeničkih domova u 2011. godini .

7.
8.
9.

10.

11.

12.
Članak 2.
Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za

Broj:2

SREDNJA ŠKOLA
973
33
MATIJE ANTUNA RELKOVIĆA
SLAVONSKI BROD,
OBRTNIČKA ŠKOLA 599
37
SLAVONSKI BROD,
GIMNAZIJA «MATIJA MESIĆ»
SLAVONSKI BROD, 1119 38
I N D U S T R I J S K O - O B RT N I Č K A
ŠKOLA
983
39
SLAVONSKI BROD,
TEHNIČKA ŠKOLA 763
27
SLAVONSKI BROD,
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA
ŠKOLA
707
25
SLAVONSKI BROD,
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
SLAVONSKI BROD, 408
15
GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA,
437
16
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA
ŠKOLA
565
23
NOVA GRADIŠKA,
ELEKTROTEHNIČKA
ŠKOLA
420
20
NOVA GRADIŠKA,
KLASIČNA GIMNAZIJA
FRA MARIJANA
240
8
LANOSOVIĆA s.p.j. SLAVONSKI BROD.
GLAZBENA ŠKOLA,
SLAVONSKI BROD- 14
3
Programi srednje glazbene škole
Uk u p n o:
7228 284
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Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja
i športa sredstva za financiranje javnih potreba
Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom
javnosti Slavonski Brod osiguravaju se u Proračunu
Brodsko-posavske županije.
Osnivač Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića
Slavonski Brod je Hrvatska franjevačka provincija
svetog Ćirila i Metoda, Zagreb.

-

-

Članak 3.
Za osiguranje minimalnog financijskog standarda
srednjih škola u 2011. godini osiguravaju se sredstva
za sljedeće rashode:

-

1.

-

2.

3.

Materijalne i financijske rashode srednjeg
školstva nužne za realizaciju nastavnog plana
i programa srednjoškolskog obrazovanja.
Ukupni iznos u 2011. godini: 13.098.076
kuna.
Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.
Ukupni iznos u 2011. godini: 2.295.672
kuna.
Rashodi za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja.
Ukupni iznos u 2011. godini: 1.120.116
kuna.

Članak 4.
Srednjim školama nad kojima Brodsko-posavska
županija ima osnivačka prava, odobravaju se
financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode prema sljedećim kriterijima:

-

-

-

uredski materijal, materijal za nastavu i
pedagošku dokumentaciju,
komunalne usluge i naknade,

usluge HT-a (telefonski, telefaks i
poštarina),
pedagoška i druga obvezatna periodika,
časopisi prema uputi Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa,
izdaci za nabavu pribora za izvođenje
nastavnih planova i programa, nabavu sitnog
inventara i sredstava zaštite na radu,
seminari, stručna literatura i časopisi,
bankarske usluge i zatezne kamate te usluge
FINA-e,
intelektualne usluge, usluge studentskog
servisa,
reprezentacija,
dnevnice i izdaci putovanja na službenom
putu,
izdaci za stručno usavršavanje, a prema
programu Ministarstva znanosti, obrazovanja
i športa,
povećani troškovi za korištenje računalne
opreme, i to: održavanje software, popravak
računala, potrošni materijal i sl.
nužne staklarske usluge,
izdaci za čuvanje objekta,
izdaci za korištenje vlastitog prijevoznog
sredstva (registracija, servisi, benzin i dr.),
ostali tekući izdaci koji su nužni za
ostvarivanje nastavnog plana i program rada
škole.

Kriteriji za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda iz stavka 1. ovog
članka u 2011. godini su:
-

1.
KRITERIJ BROJA UČENIKA , BROJA
RAZREDNIH ODJELA, UKUPNO ZA ŠKOLU I
BROJU RAČUNALA za sljedeće vrste troškova:
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cijena po učeniku u iznosu od 20 kuna,
cijena po razredom odjelu u iznosu od 240,00
kuna,
cijena po srednjoj školi u iznosu od 2.250,00
kuna mjesečno,
za korištenje i održavanje informatičke
opreme 47,00 kuna po računalu mjesečno.

Postupak izvršenja navedenih izdataka
Sredstva za navedene izdatke isplaćuju se mjesečno
do 1/12 Financijskog plana škole, temeljem naloga
Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.
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2.
KRITERIJ STVARNIH RASHODA za
sljedeće vrste troškova:
-

-

energenti za grijanje, rasvjetu i pogon škole,
otklanjanje nedostataka utvrđenih po
ovlaštenim pravnim osobama i upravnim
tijelima (inspekcijski nalazi),
nastavni materijal učenika strukovnih škola,
pedagoška dokumentacija,
natječaj za upis učenika u prvi razred srednje
škole,
zdravstveno osiguranje učenika,
zdravstveni pregledi zaposlenika škole,
zakupnine prostora i opreme za realizaciju
nastave,
prijevoz zaposlenika za dolazak na posao i
odlazak s posla,
osiguranje imovine.

Navedeni troškovi plaćaju se prema kriteriju
stvarnog izdatka, i to po ispostavljenim računima
dobavljača za isporučenu robu i usluge na teret
naručitelja-škole, a koji moraju biti ovjereni od
ravnatelja škole.
Naznačeni izdaci se isplaćuju prema ovjerenim
preslikama računa dobavljača koji glase na školu.
Postupak izvršenja izdatka – po kriteriju stvarnog
troška
Dokumentaciju o izdacima koji se financiraju po
kriteriju stvarnog troška škola dostavlja Županiji –
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturuna
način utvrđen u ovoj Odluci.

Članak 5.
Prijevoz radnika
Izdatke za prijevoz radnika na posao i s posla škola
iskazuje Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i
kulturu na tablici: PRIJEVOZ RADNIKA, najkasnije
do 25. u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec.
Rashodi za prijevoz radnika srednjih škola podmiruju
se u skladu sa člankom 67. Temeljnog kolektivnog

Broj:2

ugovora za službenike i namještenike u javnim
službama
(«Narodne novine» broj 115/109) i članka 29
Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ("Narodne novine" broj 29/
2011.) .

Članak 6.
Energenti
Izdatke za energente koje škola koristi za grijanje,
pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola iskazuje u
okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova, koju, s
preslikama ovjerenih računa dobavljača, dostavlja
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu do
10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Škola ima obvezu, radi uspoređivanja s planom, voditi
evidenciju o utrošenim količinama energenata po
vrstama, a naručivanje vršiti uz prethodnu suglasnost
Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.
Sredstva za plaćanje izdataka za električnu energiju,
drva i ugljen, odnosno energente koje isporučuju
dobavljači Županija doznačava na žiro-račun škole, na
temelju kopija računa dobavljača. Škola je dužna po
primljenim sredstvima od Županije u roku od dva dana
ta sredstva doznačiti na žiro-račune tih dobavljača.

Članak 7.
Nastavni materijal
Izdatke za nastavni materijal škola iskazuje i dostavlja
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu u
okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova s
preslikama računa.
Financijsko praćenje ovoga izdatka realizira se prema
broju učenika koji praktičnu nastavu izvode u
školskim radionicama, kabinetima i laboratorijima.
Sredstva za nastavni materijal raspoređuju se prema
područjima rada, kako slijedi:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj:2

a)
strojarstvo, strojarska energetika, mehanika,
zdravstvo, graditeljstvo, obrada drveta, tekstil-koža,
prehrana, osobne usluge - najviše do 10,00 kuna
mjesečno po učeniku,
b)
elektrotehnika, ugostiteljstvo (konobar),
poljoprivreda i šumarstvo, veterina, promet – najviše
do 15,00 kuna mjesečno po učeniku,
c)
ugostiteljstvo (kuhar, slastičar), djeca s
teškoćama u razvoju – najviše do 20,00 kuna
mjesečno po učeniku.
Ako učenici izrade praktični dio završnog ispita u
školskim radionicama, kabinetima i laboratorijima,
školi se priznaje trošak za materijal za taj dio završnog
ispita. Najveći iznos koji se može priznati školi po toj
osnovi, a po dostavljenoj preslici računa je umnožak
broja učenika koji su izradili praktični dio završnog
ispita i dvostruke cijene odgovarajućeg područja rada.
Sredstva u navedenim iznosima osiguravaju se samo u
sklopu raspoloživih sredstava. Ovi izdaci mogu se
obračunavati i iskazivati samo za vrijeme obavljanja
praktične nastave.

Članak 8.
Zakupnine za zakupljeni prostor i opremu
Izdatke za zakupnine za zakupljeni prostor, škola
iskazuje Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i
kulturu u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova s
ovjerenom preslikom računa.
Za ove izdatke škola treba prije zaključenja ugovora o
uzimanju u zakup ili najam prostora ili opreme
zatražiti suglasnost Županije prema Odluci o uvjetima
i kriterijima za uzimanje i davanje u najam prostora i
opreme u školskim objektima Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 4/10)
Izdatke za uzimanje u zakup ili najam prostora i
opreme, škola iskazuje i dostavlja Upravnom odjelu
za obrazovanje, šport i kulturu u okviru tablice
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mjesečnih ukupnih troškova s preslikama računa.

Članak 9.

Pedagoška dokumentacija za početak i kraj
školske godine
Izdatke za pedagošku dokumentaciju za početak i kraj
školske godine škola iskazuje i dostavlja Upravnom
odjelu za obrazovanje, šport i kulturu u okviru tablice
mjesečnih ukupnih troškova s preslikama računa.
Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za početak i
kraj školske godine kod odabranog dobavljača, a
prema Pravilniku o sadržaju i obliku svjedodžbi i
drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i
evidenciji u školskim ustanovama («Narodne novine»
broj 32/2010.).

Članak 10.
Zdravstveni pregled zaposlenika
Rashodi za zdravstvene preglede zaposlenika iskazuju
se temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti («Narodne novine» broj 79/07,113/08 i 43/09)
i članka 74. Temeljnog kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u javnim službama
(«Narodne novine» broj 115/10) , Ovu vrstu rashoda
škole iskazuju u okviru ukupnih mjesečnih zahtjeva s
ovjerenom preslikom računa.

Članak 11.
Zdravstveno osiguranje učenika
Izdatke za zdravstveno osiguranje učenika škola
iskazuje i dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje,
šport i kulturu u okviru tablice mjesečnih ukupnih
troškova s preslikama računa.
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Članak 12.

-

Osiguravanje imovine

-

Škola zaključuje ugovor s osiguravajućim društvom,
sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Izdatke za osiguravanje imovine škola iskazuje i
dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i
kulturu u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova s
preslikom računa.

-

Članak 13.

-

Hitne intervencije
Potrebe za opravdanim financijskim sredstvima za
propisane kontrole radnog prostora, instalacija i
postrojenja, rashode nastale zbog otklanjanja
nedostataka utvrđenih inspekcijskim nalazom,
bojenje zidova, škola realizira uz suglasnost
Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.
U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom priznaju se:
ispitivanje hidrantske mreže,
periodični pregled i kontrolno ispitivanje, te
servisiranje vatrogasnih aparata,
ispitivanje aparata i oruđa s povećanim
opasnostima,
pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih
sustava centralnog grijanja prije početka
sezone grijanja,
ispitivanje električnih instalacija,
ispitivanje gromobranskih instalacija,
izrada procjene opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se regulira
zaštita na radu i zaštita od požara.
Školama se priznaju izdaci za tekuće održavanje koje
se odnosi na popravak kvarova koji se ne mogu
planirati, a nužni su radi održavanja sredstava rada i
opreme i osiguranja pretpostavki za redovito
funkcioniranje škole. Ove troškove škola iskazuje u
okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova uz koju
prilaže račun ovjeren od strane ravnatelja.
Izdaci tekućeg održavanja škole su:
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izvanredne intervencije na elektroinstalacijama,
izvanredne intervencije na uređajima
centralnog grijanja,
izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima,
izvanredne intervencije na kanalizaciji,
izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži,
izvanredne intervencije na krovovima,
popravak peći na kruta goriva i čišćenje
dimnjaka na objektima koji za grijanje koriste
kruta goriva,
servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,
detektora plina i ostalog u vezi sa centralnim
grijanjem.

Članak 14.

Investicijsko održavanje i opremanje
Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola, podrazumijeva se:
-

-

investicijsko održavanje školskog prostora
kao predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje školskih zgrada,
predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje
ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena
pokretne opreme, nastavnih sredstava i
pomagala.

Sredstva za materijal, dijelove i usluge investicijskog
održavanja škola raspoređivat će se prema Planu
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola Brodskoposavske županije za 2011. godinu u kojem su
specificirane škole, namjene i iznosi sredstava.
Redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskih radova
na školskim objektima u 2011. godini:
održavanje kotlovnica i sustava grijanja,
održavanje sanitarija i vodovodnih
instalacija,
održavanje krovova,
održavanje elektroinstalacija,
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-

održavanje vanjskih zatvora (prozori i vrata),
ostali zahvati.

Članak 15.
Kapitalna ulaganja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima
postoji opravdana potreba.
Pri tome se obvezno primjenjuju standardi i normativi
prostora i opreme koje utvrđuje ministar znanosti,
obrazovanja i športa.
Sredstva za kapitalne projekte realizirat će se prema
Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
u srednjem školstvu Brodsko-posavske županije za
2011. godinu kojim se planiraju kapitalni projekti
srednjeg školstva, a za koje je Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa dalo suglasnost.

Članak 16.
Škole su obvezne napraviti plan troškova po vrstama
troškova iz članka 5. i 6. Odluke i isti dostaviti
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu.
Škole su obvezne do 10. u mjesecu za protekli mjesec
dostaviti Upravnom odjelu za
obrazovanje, šport i kulturu:
mjesečne potrebe prema vrstama troška
(specificirano prema obvezama),
analitički pregled utrošenih sredstava prema
računskom planu.

Članak 17.
Škole su obvezne planirati i namjenski trošiti
doznačena sredstva pridržavajući se mjesečnog,
odnosno, tromjesečnog iznosa planiranih sredstava.
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Članak 18.

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu dostavlja
mjesečni plan potrebnih sredstava Upravnom odjelu
za Proračun i financije Brodsko-posavske županije,
koji u skladu s raspoloživim sredstvima vrši njihovu
isplatu.

Članak 19.
Sredstva za pokriće navedenih decentraliziranih
funkcija osiguravaju se putem izvornih sredstava iz
dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 2,2% i
s pozicije potpore izravnanja za decentralizirane
funkcije Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2011. godinu.

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/29
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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15.

PLAN RASHODA

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2011. godini («Narodne novine» br.
29/11), točke IV. i VII. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
2011. godini, («Narodne novine» br. 29/11) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 10/09 i
19/10 ) Županijska skupština Brodsko-posavske
županije na 13. sjednici, održanoj 15. ožujka 2011.
godine, donijela je

za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavske županije u 2011.
Članak 1.
Sukladno točki IV. i VII. Odluke o kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijkog standarda javnih
potreba srednjeg školstva u 2011. godini («Narodne
novine» br. ) ukupno bilancirana sredstva za rashode
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja srednjih škola Brodsko-posavke županije
u iznosu od 1.120.116,00 kn raspoređuje se kako
slijedi:
a)
b)

a)

Broj:2

Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola

Tekuće i investicijsko održavanje školskih
objekata 577.547,00 kn
Opremanje školskih objekata 542.569,00 kn
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b)
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Opremanje školskih objekata

Članak 2.
Ovaj
Plan
stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/30
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

16.
Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2011. godini («Narodne novine» br.
29/11 ), točke IV. i VII. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
2011. godini, («Narodne novine» br. 29/11) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije, («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 10/09 i
19/10), Županijska skupština Brodsko-posavske
županije na 13. sjednici, održanoj 15. ožujka 2011.
godine, donijela je
PLAN RASHODA
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
srednjih škola Brodsko-posavske županije u
2011. godini
Članak 1.
Sukladno točki IV. i VII. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
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2011. godine planirani su ukupni rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini za srednje škole Brodsko-

Članak 3.
Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Broj:2

posavske županije u 2011. godini u iznosu od
2.295.672,00 kuna kako slijedi:

Klasa: 021-01/11-01/28
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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17.

2.
3.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2011. godini («Narodne novine», broj
29/ 2011.) točke I. - XI. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u
2011. godini («Narodne novine «, broj 29/ 2011.) te
članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», broj
10/09. i 19/10), Županijska skupština na 13. sjednici
održanoj 15. ožujka 2011. donosi
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima, te načinu financiranja
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod
u 2011. godini

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila, te način
financiranja rashoda Doma za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: Dom) u 2011.
godini, a koje čine:
-

rashodi za zaposlene
materijalni rashodi
rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
II.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirano financiranje domova za starije i
nemoćne u 2011. godini («Narodne novine», broj /
2011.) planirana sredstva za Dom su:
I.

UKUPNI RASHODI U IZNOSU OD:
15.164.100,00

OD ČEGA ZA:
1. rashode za zaposlene 8.026.000,00
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materijalne i financijske rashode
5.050.000,00
rashode za nefinancijsku imovinu
1.938.100,00

4.

hitne intervencije, investicijskog i tekućeg
održavanja objekata, prostora, opreme i
vozila
150.000,00

II.

PLANIRANI PRIHODI ZA POSEBNE
NAMJENE U IZNOSU OD: 7.300.000,00

III.

RAZLIKA SREDSTAVA IZMEĐU
UKUPNIH RASHODA I PLANIRANIH
PRIHODA ZA POSEBNE
NAMJENE:
7.864.100,00 KOJE
OSIGURAVA ŽUPANIJA

III.
Razliku sredstava između ukupnih rashoda i
planiranih rashoda za posebne namjene osigurava
Brodsko-posavska županije u Proračunu za 2011. u
ukupnom iznosu od 7.864.100,00 kuna i to za:
1. rashode za zaposlene
5.776.000,00
2. rashode za nabavu nefinancijske imovine
1.938.100,00
(Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine u iznosu
1.125.000,00)
- uredska oprema i namještaj
20.000,00
- komunikacijska oprema
20.000,00
- koso podizanje platforma-transporter za prijevoz
korisnika stepeništem u Podružnici Nova Kapela
270.000,00
- oprema za stacionar
400.000,00
- kuhinjska oprema,praonica,stambeni 210.000,00
- oprema za atomsko sklonište
85.000,00
- vozilo za prijevoz hrane u kuće korisnika s
rashladnim sustavom komore , 120.000,00
(Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim
objektima u iznosu 813.100,00)
- radovi na instaliranju plinske mreže s opremom u
Podružnici Nova Kapela
130.000,00
- spojni most D3-D1 završni radovi 110.000,00
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- rekonstrukcija-adaptacija kupaonica stanara na
stambenom dijelu
300.000,00
- izgradnja dnevnog boravka i čajne kuhinje za
stacionar I kata (Alzheimer)
110.000,00
- građevinski radovi na prostoriju za izolaciju
bolesnika
93.100,00
- radovi na asfaltiranju prilaza u Dom i uređenje
hortikulture u Podružnici Nova Kapela 70.000,00

Broj:2

Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene
utvrđuju se prema broju zaposlenih, odnosno po
korisniku (stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta
od 20% za korisnike pomoći i njege u kući i dostave i
pripreme obroka za vanjske korisnike).
V.
MATERIJALNI RASHODI DOMA SU:

3. hitne intervencije, investicijsko i tekuće
održavanje objekata, prostora i vozila, te nabavu
opreme
150.000,00
Planirani prihod Doma za posebne namjene je prihod
koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite
obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite
obitelji između Doma i korisnika, odnosno obveznika
plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja
Centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi
način.

IV.
RASHODI ZA ZAPOSLENE SU:
- plaće,
- ostali rashodi za zaposlene
- doprinosi na plaće.
Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene
utvrđuju se prema:
-Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi,
načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima
prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi,
terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i
drugih pravnih osoba te centara za pomoć i njegu u
kući,
- Zakonu o plaćama u javnim službama i Uredbi o
nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti
poslova u javnim službama,
- Osnovici za izračun plaće radnika u javnim
službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili
odlukom Vlade Republike Hrvatske,
- Odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u javnim službama i
Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi
koje se primjenjuju kao pravna pravila.

naknade troškova zaposlenicima (službena
putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i
odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),
- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i
ostali materijalni rashodi, materijali i sirovine,
energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje, sitni inventar i auto gume),
- rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza,
usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge
promidžbe i informiranja, komunalne usluge,
zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i
osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja(premije
osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali
nespomenuti rashodi poslovanja),
- ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge
platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne
klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti
financijski rashodi).
Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih
rashoda utvrđuju se prema broju korisnika Doma.
Mjerila za financiranje materijalnih i financijskih
rashoda utvrđuju se po korisniku.
VI.
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE SU:
- materijalna imovina-prirodna bogatstva
(zemljište),
- građevinski objekti,
- postrojenja i oprema,
- prijevozna sredstva,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.
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Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske
imovine utvrđuju se prema:
1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za odrasle
osobe i njihovoj djelatnosti te uvjetima glede prostora,
opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma
socijalne skrbi,
2. Stanju prostora i opreme prema intenzitetu
ulaganja u prethodnim godinama te ulaganju po
korisniku.
Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku
imovinu utvrđuju se po korisniku.
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objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/25
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

VII.
Doznaka sredstava za rashode poslovanja Doma
izvršava se na temelju zahtjeva, odnosno mjesečnog
izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za
protekli mjesec i ostvarenih prihoda za posebne
namjene za protekli mjesec, koji potpisuju odgovorne
osobe .
Doznaka sredstava za rashode za nefinancijskoj
imovini izvršava se na temelju dokumentacije o
provedenom postupku u skladu sa zakonom, te na
temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih
privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove

18.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, br. 10/09 i 19/10) Županijska skupština na
13. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2011. godine,
donijela je
ODLUKU

Dom je obvezan zahtjev i dokumentaciju iz
prethodnog stavka kao i uz zahtjev za potrebe hitnih
intervencija investicijskog i tekućeg održavanja
objekta, prostora, opreme i vozila te nabavu opreme,
dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu
skrb, najkasnije do 10.-og u tekućem mjesecu.
VIII.
Županija je dužna Ministarstvu zdravstva i socijalne
skrbi dostaviti Izvješće za razdoblje siječanj -lipanj, te
siječanj-prosinac 2011. u skladu s Pravilnikom o
proračunskom računovodstvu i Računskom planu i
Pravilnikom o financijskom izvještavanju u
proračunskom računovodstvu.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
plana kapitalnih ulaganja u nefinancijsku
imovinu u Domu za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod za 2011. godinu
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
plana kapitalnih ulaganja u nefinancijsku imovinu
Domu za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u
2011. godini u ukupnom iznosu od 1.938.100,00 kuna.
II.
Za zakonito trošenje sredstava iz točke I. ove
Odluke odgovorno je Upravno vijeće i ravnatelj
Doma, osobito u odnosu na provedbu postupka javne
nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
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Broj:2

III.

I.

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

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i
način financiranja centara za socijalnu skrb u
Brodsko-posavskoj županiji (Slavonski Brod i Nova
Gradiška) i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011.
godini.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/24
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

19.

Na temelju članka 6.a stavka 3., članka 38 st.
4.-6. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine»
broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06., i
79/07.), članka 11. Uredbe o načinu izračuna iznosa
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
u 2011. godini, točke I.- VII. Odluke o minimalnim
financijskim standardima materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se
griju na drva u 2011. godini ("Narodne novine", br
29/11.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", 10/09. 19/10) Županijska skupština na 13.
sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine, donosi
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
centara za socijalnu skrb
Brodsko-posavske županije i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji
se griju na drva u 2011. godini

II.
Brodsko-posavska županija za Centre za
socijalnu skrb (Slavonski Brod i Nova Gradiška) koji
imaju sjedište na njenom području, osigurava sredstva
za materijalne i financijske rashode centara za
socijalnu skrb.
Materijalni rashodi Centra za socijalnu skrb
su:
naknade troškova zaposlenima (službena
putovanja, rad na terenu i odvojeni život,
stručno usavršavanje zaposlenika).
rashodi za materijal i energiju (uredski
materijal i ostali materijalni rashodi, materijal
i sirovine, energija, materijal i dijelovi za
tekuće i investicijsko održavanje, sitni
inventar i auto gume),
rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i
prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, usluge promidžbe i informiranja,
komunalne usluge, zakupnine i najamnine,
zdravstvene usluge, intelektualne i osobne
usluge, računalne usluge i ostale usluge),
ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
povjerenstava i slično (premije osiguranja,
reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti
rashodi poslovanja).

-

Financijski rashodi su:
ostali financijski rashodi (bankarske usluge i
usluge platnog prometa, negativne tečajne
razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i
ostali nespomenuti financijski rashodi).
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III.

VI.

Kriterij za materijalne i financijske rashode je
broj radnika zaposlenih u Centru.

Sredstva iz članka III. ove Odluke Brodskoposavska županija dužna je rasporediti centrima za
socijalnu skrb Slavonski Brod i Nova Gradiška, a
sredstva iz članka IV. jedinicama lokalne samouprave
na svom području.
Doznaka sredstava centrima za rashode
poslovanja
izvršava se na temelju mjesečnog
izvještaja centra o stvarno nastalim rashodima
poslovanja za protekli mjesec, koji potpisuju
odgovorne osobe, a dostavlja se Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb Županije, najkasnije do 10og u tekućem mjesecu.

Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku.
Minimalni financijski standard materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u
2011. godini, sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, u
Brodsko-posavskoj županiji iznosi:

VII.
IV.
Brodsko-posavska županija osigurava
sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva.
Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
je broj korisnika planiran u 2010. godini.
Mjerilo je iznos od 950,00 kuna po korisniku
pomoći za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva.
Minimalni financijski standard izdataka
pomoći za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini,
sukladno stavcima 1, 2. i 3. ovog članka u Brodskoposavskoj županiji iznosi:

Prijenos sredstava za pomoć za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
obavljat će se na temelju posebnog zahtjeva korisnika
– jedinice lokalne samouprave.

VIII.
Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim
financijskim standardima materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se
griju na drva u 2011. godini Brodsko-posavska
županija dužna je izvješćivati resorno Ministarstvo o
utrošenim sredstvima krajnjih korisnika, za razdoblje
siječanj – lipanj, te siječanj-prosinac 2011. godine u
skladu s Uredbom o računovodstvu proračuna i
Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u
proračunskom računovodstvu.

V.

IX.

Minimalni financijski standardi utvrđeni u članku III.
i IV. ove Odluke čine osnovicu za izračun potpora
izravnanja za decentralizirane funkcije Brodskoposavskoj županiji, u skladu sa Zakonom o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" .
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/26
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Broj:2
Članak 2.

Gradovi i općine Brodsko-posavske županije
sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi
(«Narodne novine» 10/1997., 107/2007.) imaju pravo
i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana
na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem
programa predškolskog odgoja i naobrazbe, skrbi o
djeci predškolske dobi, te radi zadovoljavanja tih
potreba osnivati dječje vrtiće.
Planom mreže dječjih vrtića gradovi i općine
na svom području osiguravaju smještajne kapacitete u
vlastitim objektima, osiguravaju sredstva u svojim
proračunima za rad dječjih vrtića, te donose uvjete o
iznosu sufinanciranja boravka djece u vrtićima.

20.
Članak 3.
Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine»
10/1997., 107/2007.) i članka 34. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» 10/09 i 19/10) Županijska
skupština Brodsko-posavske županije na 13. sjednici
održanoj 15. ožujka 2011. usvojila je

Planovi mreža dječjih vrtića predstavničkih
tijela gradova i općina Brodsko-posavske županije
temelje se i u skladu su s odredbama Državnog
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
naobrazbe («Narodne novine» 63/2008.).

PLAN

Članak 4.

mreže dječjih vrtića na području
Brodsko-posavske županije

Temeljem članka 14. stavak 2. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine»
10/1997., 107/2007.) Mrežom dječjih vrtića na
području Brodsko-posavske županije obuhvaća se:

Članak 1.
Plan mreže dječjih vrtića iskaz je
usklađivanja razvitka planova mreža dječjih vrtića
jedinica lokalne samouprave na području Brodskoposavske županije.
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Članak 5.
Radi zadovoljavanja potreba skrbi o djeci
predškolske dobi na području Brodsko-posavske
županije, ovaj Plan mreže dječjih vrtića na sprečava
osnivanje dječjih vrtića od strane drugih zakonom
ovlaštenih osnivača.

Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/11-01/34
Urbroj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ZDRAVKO SOČKOVIĆ, v.r.
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Broj:2

zdravstvene ustanove u
2011. godini («Narodne
novine», br. / 2011.) u ukupnom iznosu od
22.180.666,00 kuna i to za:

Temeljem članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za 2011. godinu («Narodne novine» 29/
2011.), točke IV. Odluke o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove u 2011. godini («Narodne
novine» 29/ 2011.) i članka 34. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 10/09. i 19/10), Županijska
skupština je na 13. sjednici održanoj 15. ožujka
2011.godine donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu
u 2011. na području Brodsko-posavske županije

-

investicijsko i tekuće održavanje
4.915.430,00 kuna
investicijsko ulaganje 17.265.236,00 kuna.

III.
Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Investicijsko i tekuće održavanje obuhvaća
dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu
zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek
uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili
znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva
nefinancijske imovine.

IV.
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila,
način financiranja i raspored minimalnih financijskih
standarda za zdravstvene ustanove u 2011. na
području Brodsko-posavske županije (u daljnjem
tekstu: Županija) za sljedeće namjene:

Kriteriji za financiranje zdravstvenih
ustanova iz točke I. ove Odluke su:
-

-investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i
nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
zdravstvenih ustanova,
-investicijsko i tekuće održavanje prostora,
medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih
sredstava zdravstvenih ustanova,
-informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

-

II.
Sredstva za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u Brodsko-posavskoj županiji u 2011.
utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirane funkcije za

broj i veličina objekata u kojima se obavlja
zdravstvena djelatnost pojedine ustanove,
broj osiguranih osoba koje se liječe u
pojedinoj zdravstvenoj ustanovi,
broj ugovorenih kreveta u pojedinoj
zdravstvenoj ustanovi,
stanje medicinske opreme zdravstvenih
ustanova,
stanje zgrada unutar pojedine zdravstvene
ustanove,
funkcionalno stanje nefinancijske imovine,
visina dosadašnjih ulaganja i dostignuti
stupanj opremljenosti ustanova, kao i
mogućnost investicijskog ulaganja ustanove
iz svih izvora financiranja u prethodnim
godinama,
uključivanje projekata od prioritetne važnosti
za podizanje dostupnosti zdravstvene zaštite.
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Korektivni kriteriji su:
-
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zdravstvenom osiguranju s Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje.

završetak započetih investicija.
VI.
V.

Mjerila za utvrđivanje prava na bilančne
troškove iz ove Odluke čini opseg djelatnosti svake
zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom

Raspored sredstava, primjenom kriterija i
mjerila iz točki IV. i V. ove Odluke u 2011., utvrđuje
se kako slijedi:
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VII.

Zdravstvenim ustanovama iz točke VI.
sredstva će se doznačavati na temelju dostavljenog
zahtjeva i dokumentacije o provedenom postupku,
dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i
ovjerenih privremenih i okončanih situacija za
izvršene radove.
Zdravstvene ustanove dužne su zahtjev i
dokumentaciju iz prethodnog stavka ove točke
dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu
skrb do 5. u mjesecu.
Zdravstvene ustanove obvezuju se doznačena
sredstva namjenski utrošiti.

VIII.
Dio iznosa sredstava za investicijsko i tekuće
održavanje, navedenih u točki VI., zdravstvene
ustanove mogu koristiti za pokriće dospjelih a
nepodmirenih obveza.

Broj:2

preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih
prava zdravstvenim ustanovama u sklopu ukupno
utvrđenih sredstava za financiranje decentraliziranih
funkcija zdravstva, ako utvrdi da je zbog provedbe
plana i programa mjera zdravstvene zaštite to prijeko
potrebno. Svoje zahtjeve zdravstvene ustanove
podnose Županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo i
socijalnu skrb najkasnije do 15.lipnja 2011. godine.

XII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
Klasa: 021-01/11-01/27
Ur. broj: 2178/1-01-11-1
Slavonski Brod, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

IX.
Ovlašćuje se župan da utvrdi popis prioriteta
za raspored dodijeljenih sredstava po pojedinim
zdravstvenim ustanovama u okviru planiranog iznosa
utvrđenog ovom Odlukom i isti dostavi Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi radi davanja suglasnosti.

-

akti župana:

22.
X.
Župan će u slučaju potrebe donijeti Odluku
o prenamjeni popisa prioriteta za raspored
dodijeljenih sredstava po pojedinim zdravstvenim
ustanovama u okviru planiranog iznosa utvrđenog
ovom Odlukom i zatraži suglasnost Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi na izmjene popisa
prioriteta.
XI.
Županija na zahtjev zdravstvene ustanove može
predložiti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

Na temelju članka 31. Zakona o popisu
stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 92/10) i članka 56.
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i
19/10) župan Brodsko-posavske županije donosi
RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti člana Županijskog
popisnog povjerenstva
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I.

1.

Željko Prša, dipl.iur., načelnik Policijske
uprave brodsko-posavske, razrješuje se dužnosti člana
Županijskog popisnog povjerenstva radi odlaska na
novu dužnost načelnika Policijske uprave Osječkobaranjske županije.

2.
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Kata Nujić, dipl.kriminalistica, službenica
Policijske uprave brodsko-posavske,
Slavica Bešlić, dipl.iur., pročelnica Stručne
službe Županijske skupštine i župana i tajnica
Županijske skupštine.

II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 023-01/11-01/3
Urbroj: 2178/1-11-01/11-10
Slavonski Brod, 4. ožujka 2011.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 023-01/11-01/3
Urbroj: 2178/1-11-01/11-11
Slavonski Brod, 4. ožujka 2011.
ŽUPAN:
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

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

24.
23.

Na temelju članka 31. Zakona o popisu
stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 92/10) i članka 56.
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i
19/10) župan Brodsko-posavske županije donosi
RJEŠENJE

Na temelju članka 56. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09 i 19/10) župan Brodskoposavske županije, u povodu zamolbe ravnatelja
Dječjeg vrtića „Cekin“ Slavonski Brod, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika Brodsko-posavske
županije u Upravnom vijeću
Dječjeg vrtića „Cekin“ Slavonski Brod

o imenovanju dva člana
Županijskog popisnog povjerenstva
I.
I.
Za članice Županijskog popisnog
povjerenstva imenuju se:

Za predstavnicu Brodsko-posavske županije
u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Cekin“ Slavonski
Brod imenuje se Ljubica Maksimčuk.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana:196
II.

Mandat članice Upravnog vijeća traje četiri
godine i po isteku mandata može biti ponovno
imenovana na tu dužnost.
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dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta sustava
navodnjavanja Orubica - I faza.
Klasa: 023-01/11-01/129
Urbroj: 2178/1-11-01/11-1
Slavonski Brod, 16. ožujka 2011.

III.

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

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 023-01/11-01/84
Urbroj: 2178/1-11-01-11-1
Slavonski Brod, 2. ožujka 2011.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

25.

26.

Na temelju članka 11. Odluke o izvršenju
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2011.
("Službeni vjesnik BPŽ" br. 24/10) i članka 56. Statuta
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik BPŽ“
br. 10/09 i 19/10), župan Brodsko-posavske županije
donosi
ODLUKU

Na temelju članka 56. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09 i 19/10), a povodom
zahtjeva Hrvatskih voda Jedinice za NAPNAV, župan
Brodsko-posavske županije donio je

o utvrđivanju mjerila za raspored sredstava
planiranih u Županijskom proračunu
pružateljima medijskih usluga na području
Brodsko-posavske županije

Članak 1.
RJEŠENJE
o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu
javne nabave za izradu projektne dokumentacije
glavnog izvedbenog projekta sustava
navodnjavanja Orubica-I faza

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za
raspored sredstava planiranih u Županijskom
proračunu pružateljima usluga pisanih i elektroničkih
medija na području Brodsko-posavske županije u
2011.

I.

Članak 2.

Željko Burazović, dipl.ing. pročelnik
Upravnog odjela za poljoprivredu Brodsko-posavske
županije imenuje se za člana Povjerenstva za
provedbu javne nabave za izradu projektne

Temeljem Zakona o medijima i Zakona o
elektroničkim medijima i drugih propisa pisani i
elektronički mediji, pružatelji medijskih usluga
moraju biti upisani u sudski ili drugi propisani registar

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj:2

u Republici Hrvatskoj, te ako uz opće uvjete imaju
sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj.
Programska djelatnost medija je od interesa
za Republiku Hrvatsku, kada se ista odnosi na
ostvarivanje prava na javno informiranje i na
obaviještenost svih građana Republike Hrvatske,
pripadnika hrvatskih nacionalnih manjina u Republici
Hrvatskoj i inozemstvu, kao i u drugim situacijama
propisanih člankom 9. Zakona elektroničkim
medijima, te odredbama Zakona o medijima.

Članak 3.
Medijske usluge na području Brodskoposavske županije osiguravaju i lokalni mediji i to:
-

SBTV d.o.o. Slavonski Brod,
Radio Slavonska Posavina d.o.o.,
Radio Brod d.o.o. Slavonski Brod,
Radio Psunj d.o.o. Nova Gradiška,
Radio Bljesak d.o.o. Okučani,
Posavska Hrvatska d.o.o. Slavonski Brod.

Lokalni mediji u obavljanju svoje djelatnosti
dužni su postupati sukladno propisima iz članka 2. ove
Odluke.

Članak 4.
U cilju osiguranja pravodobnih i kvalitetnih
informacija i obavještavanja javnosti, odnosno svih
građana Brodsko-posavske županije o političkim,
gospodarskim, kulturnim, športskim i drugim
događanjima u Županiji, gradovima i općinama,
Brodsko-posavska županija proračunskim sredstvima
podupire djelatnost medija i realizaciju njihovih
programskih proizvoda.

Članak 5.
Mjerila za raspodjelu proračunskih sredstava
su sljedeći:
-

status pravne osobe od interesa za Županiju,

-

-
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sukladno posebnim propisima,
proizvodnja i koprodukcija programskih
sadržaja (broj, količina informacija, tematika
programa, vremenski raspored, broj
specijaliziranih elektroničkih usluga i pisanih
tekstova, broj stranica pisanih tekstova i dr.),
dostupnost medijske usluge građanima.

Članak 6.
Specijalizirane medijske usluge obuhvaćaju
praćenje konkretnih programa i projekata iz
nadležnosti pojedinih upravnih odjela i službi
(gospodarske izložbe, sajmovi, prezentacije
projekata, oglašavanja i dr.), a te usluge se plaćaju iz
namjenskih sredstava osiguranih na razdjelima
upravnih tijela, i to na temelju zahtjeva pružatelja
medijske usluge i po ispostavljenim računima.
U zahtjevu mora biti točno naznačena vrsta
pružene usluge, nadnevak pružanja iste, vremensko
trajanje i naziv događanja koji je medijski praćen.

Članak 7.
Pružatelji medijskih usluga -korisnici
proračunskih potpora dužni su kvartalno izvješćivati
župana o količini i vrsti pruženih medijskih usluga u
tom razdoblju.

Članak 8.
Potpore pružateljima medijskih usluga
uplaćuju se mjesečno, s tim što se sukladno
odredbama članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna
Brodsko-posavske županije dinamika doznačavanja
sredstava može mijenjati, odnosno usklađivati s
ostvarenjem proračunskih prihoda.

Članak 9.
Na temelju mjerila iz ove Odluke župan će na
prijedlog Upravnog odjela za obrazovanje, šport i
kulturu posebnom Odlukom izvršiti raspored
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sredstava na korisnike istih.

Članak 10.
Za praćenja provođenja ove Odluke ovlašćuje
se Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu.

Članak 11.
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koji postaje važeći danom objavljivanja u
"Službenom v jesniku Brodsko-posavske županije".
Objavom
ovog
Pravilnika
prestaje
važiti
prethodno doneseni Pravilnik o unutarnjem redu u
značajnom krajobrazu Gajna objavljen u
"Službenom v jesniku Brodsko-posavske županije"
broj 12/2009. dana 14. rujna 2009. godine.
Klasa : 351-01/11-01/24
Urbroj: 2178/01-07-01-11-1
U Slavonskom Brodu, 17. veljače 2011.

Ova Odluka stupa na snagom danom
donošenja, a primjenjuje se od 1.1. 2011. i objavit će
se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Marinko Benčević, učitelj, v.r.

Klasa: 023-01/11-01/141
Urbroj:2178/1-11-01-11-1
Slavonski Brod, 18. ožujka 2011.
ŽUPAN
Danijel Marušić,dr.vet.med.,v.r.

Na temelju članka 71. stavka 3. Zakona o
zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05.) Upravno
vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije
donosi
PRAVILNIK

-

ostali akti:
o unutarnjem redu u značajnom krajobrazu
Gajna

27.
OPĆE ODREDBE
Temeljem članka 71. stavka 3. Zakona o
zaštiti priorde ("Narodne novine" br. 70/05 i
139/08) i članka 17. Statuta Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Brodsko-posavske županije Upravno vijeće javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Brodsko-posavske županije na
svojoj 31. sjednici održanoj 17. veljače 2011.
godine donosi

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju pitanja i
propisuju mjere zaštite, očuvanja, održavanja,
promicanja i korištenja značajnog krajobraza Gajna (u
daljnjem tekstu: Zaštićeno područje).

Članak 2.
PRAVILNIK
o unutarnjem redu u
značajnom krajobrazu Gajna

Zaposlenici Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodskoposavske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova),
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stanovnici zaštićenog područja, vlasnici i ovlaštenici
prava na nekretninama, te pravne i fizičke osobe koje
na zaštićenom području obavljaju dopuštenu
djelatnost i posjetitelji zaštićenog područja dužni su se
pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.
Zaštićenim područjem upravlja Javna
ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Brodsko-posavske
županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).
Ustanova upravlja Zaštićenim područjem na
temelju plana upravljanja, koji se provodi godišnjim
programom zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja
značajnog krajobraza Gajna, Zakonu o zaštiti prirode
(u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Pravilniku.

Članak 4.
Ustanova obavlja djelatnosti kao javna služba
sukladno Zakonu.
Pravne i fizičke osobe koje na području
značajnog krajobraza Gajna obavljaju dopuštene
djelatnosti dužne su djelatnicima Ustanove osigurati
neometano obavljanje svoje djelatnosti, te osigurati
slobodan prolaz svim komunikacijama na Gajni, te
omogućiti pristup svim površinama u području Gajne.
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Članak 6.

Na području Gajne zabranjene su sve
hidromeliorativne radnje koje mijenjaju i narušavaju
prirodni vodni režim, ili mijenjaju vodotoke.
Iznimno, na temelju stručne studije i uz uvjete
zaštite prirode, dopušteni su hidromeliorativni zahvati
ako služe za očuvanje prirodnog vodnog režima.

Članak 7.
Zabranjeno je svako onečišćenje zraka, tla i
vode, a osobito:
–
odlaganje industrijskog, kućnog i drugog
otpadnog materijala;
–
odlaganje građevinskog otpadnog materijala;
–
ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih
sredstava kojima se može ugroziti izvornost
biljnog i životinjskog svijeta.

Članak 8.
Posjetitelji su dužni sve otpatke odložiti na za
to predviđena i označena mjesta.
Ustanova je dužna osigurati i označiti mjesta
za odlaganje otpada sukladno ovom Pravilniku.

Članak 9.
UNUTARNJI RED U ZNAČAJNOM
KRAJOBRAZU GAJNA

Zabranjeno je na području Gajne upuštanje
voda niže kvalitete nego što su vode recipijenta.

Zaštita
Članak 5.

Članak 10.

Na području Gajne zabranjene su radnje koje
mogu prouzročiti promjene ili oštećenja na ovom
zaštićenom dijelu prirode, te radnje koje mijenjaju
prirodni izgled i narušavaju njegove krajobrazne
vrijednosti (članak 127. stavak 3. i 4. Zakona o zaštiti
prirode NN 70/05).

Na području Gajne zabranjeno je branje,
sakupljanje, uklanjanje sa staništa autohtonih biljaka,
a osobito ugroženih vrsta, bez dopušte nja
Ministarstva.
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Članak 11.

Članak 16.

Zabranjeno je unošenje stranih (alohtonih),
hibridnih i kloniranih biljnih vrsta na zaštićenom
području .

Na području Gajne nije dozvo ljeno
uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje
životinjskih vrsta, osim pod uvjetima propisanim
ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Članak 17.

Na zaštićeno području zabranjeno je paljenje
trske i trave, osobito u razdoblju od 1. ožujka do 15.
srpnja.

Zabranjene su sve radnje, uključujući
šumarske, u krugu od 500 metara od gnijezda orla
štekavca (Halliaeetus albicilla), stepskog sokola
(Falco cherrug), crne rode (Ciconia nigra), te kolonija
ptica od 1. siječnja do 15. srpnja.

Članak 13.
Pojedinačna stabla-soliteri na pašnjaku
predstavljaju prirodnu vrijednost.
Stabla iz stavka 1. ovog članka nije dopušteno
na bilo koji način oštetiti ili uklanjati.
Iznimno, dopušteno je uklanjati stabla ili
dijelove stabla radi sigurnosti.

Članak 14.
Živice predstavljaju prirodnu vrijednost, na
zemljištu u vlasništvu države ne smiju se uklanjati.
Drvni materijal koji nastaje prilikom održavanja
živica, vrbaka
i drugog drveća je vlasništvo
Ustanove.
Ustanova može drvni materijal iz stavka 3.
ovog članka stavljati u promet temeljem cjenika, koji
donosi Upravno vijeće Ustanove.

Članak 15.
Sve vode stajačice predstavljaju ekološki
značajna područja.
U vlažnim staništima nije dopušteno
pregrađivanje vodotoka, isušivanje, zatrpavanje, i
druge aktivnosti koje ugrožavaju vlažno stanište.

Članak 18.
Posebnu zaštitu uživaju svojte navedene u
Pravilniku o proglašenju divljih svojti zaštićenim i
strogo zaštićenim.
Vrste iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je:
−uznemiravati, hvatati, ozljeđivati ili ubijati.
−uklanjati iz staništa, smanjivati populacije, ili
na bilo koji način uništavati,
−oštećivati ili uništavati njihova staništa.
−oštećivati ili uništavati njihove razvojne
oblike, gnijezda ili legla, te područja njihova
razmnožavanja i odmaranja.
Mora se ukloniti iz prirode i predati
djelatnicima Ustanove:
−pronađene mrtve primjerke svojti iz stavka 1.
ovog članka
−primjerke svojti iz stavka 1. ovog članka koji
su bolesni ili ozlijeđeni u mjeri da nisu
sposobni samostalno preživjeti u prirodi.

Članak 19.
Bez dopuštenja Ministarstva zabranjeno je:
−uklanjanje divljih biljaka i gljiva iz njihovih
staništa, smanjivati njihove populacije
uništavati.
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Članak 20.

Na području Gajne zabranjena je uporaba svih
neselektivnih sredstava za hvatanje i ubijanje, te
uporaba svih sredstava koja mogu prouzročiti
nestajanje ili ozbiljno smanjivanje populacija na
području Gajne, a posebno sredstava:
− stupice
−žive životinje, oslijepljene ili osakaćene
životinje koje koriste kao mamci,
−električne ubojite ili omamljujuće naprave,
−umjetne svjetleće naprave,
−zrcala i druge zasljepljujući naprave,
odašiljači zvuka koji proizvode zvukove
dozivanja, boli ili javljanja,
−naprave za osvjetljavanje cilja,
−optički nišani za noćni lov s mogućnošću
elektronskog povećavanja ili pretvaranja
slike,
−eksplozivi,
−otrovi i otrovni ili omamljujući mamci, bez
dopuštenja Ministarstva
−poluautomatsko ili automatsko oružje sa
spremnikom može sadržavati više od dva
naboja,
− letjelice,
−vozila na motorni pogon u pokretu,
−i druga sredstva utvrđena međunarodnim
ugovorima kojim je Republika Hrvatska
stranka.
−Iznimno uz dopuštenje Ministarsva mogu se
koristiti i nestadnardna sredstva.

Članak 21.
Ugrožene zavičajne udomaćene svojte
predstavljaju prirodne vrijednosti.Ugroženim
zavičajnim udomaćenim svojtama na području Gajne
smatraju se:
1.
posavski konj – hrvatski posavac, hrvatski
hladnokrvnjak
2.
domaće simentalsko govedo
3.
slavonsko-srijemsko podolsko govedo
4.
crna slavonska svinja
5.
panonska guska

6.
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hrvatski ovčar

Održivo korištenje prirodnih dobara
Članak 22.
Na Gajni su dopušteni oni zahvati i radnje koji
ga ne oštećuju i ne mijenjaju svojstva zbog kojih je
proglašen, i koji osiguravaju održivo korištenje
prirodnih dobara..
Zabranjeno je korištenje prirodnih dobara na
način koji uzrokuje:
−dugoročno oštećenje tla i gubitak njegove
prirodne plodnosti,
−dugoročno oštećenje površinskih ili
podzemnih geomorfoloških vrijednosti,
−dugoročno osiromašenje prirodnoga biljnoga,
gljivljeg i životinjskog svijeta,
−dugoročno smanjenje biološke i krajobrazne
raznolikosti
−onečišćenje vode i ugrožavanje njezine
iskoristivosti.
Članak 23.
Objektima u sustavu obrane od poplava
upravlja se na način da se osigura prirodna dinamika
plavljenja
Iznimno, za vrijeme trajanja mjera obrane od
poplava upravlja se objektima iz stavka 1. ovog članka
prema uputama pravne osobe nadležne za provođenje
mjera obrane od poplava.

Tradicionalna poljoprivreda
Članak 24.
Tradicionalna poljoprivreda u smislu ovog
Pravilnika uživa posebnu zaštitu.
Korištenje pašnjaka određuje s odredbama
Zakona i ovog Pravilnika.
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Članak 25.

Članak 28.

Pašnjak Gajna predstavljaju prirodnu
vrijednost, te ga se smatra ugroženim i rijetkim
stanišnim tipom.

Zabranjeno je ograđivanje i parceliranje
pašnjaka Gajne trajnom ogradom.

Članak 29.
Članak 26.
Na pašnjaku su dozvoljene radnje sukladno
članku 127. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05) i
članku 22. ovog Pravilnika uz prethodnu obavijest
Ustanovi o planiranim aktivnostima.
Pristup Pašnjaku dozvoljen je korisnicima,
djelatnicima Ustanove i ovlaštenicima prava.
Iznimno, posjetiteljima je dozvoljen pristup uz pratnju
osobe ovlaštene od Ustanove.
Zabranjen je ulazak vozilima na motorni
pogon na Gajnu.
Iznimno, dozvoljen je ulazak na Gajnu s
vozilima na motorni pogon djelatnicima Ustanove,
pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju službene
dužnosti na području Gajne, te ovlaštenicima prava.

Članak 27.
Pašarenje se osigurava s najmanje dvije vrste
domaćih životinja dozvoljenih u pašarenju. Pri
pašarenju prednost imaju udomaćene izvorne svojte:
konj hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak,
slavonsko srijemsko podolsko govedo, crna slavonska
svinja, domaća simentalska pasmina goveda te
panonska guska.
Držanje drugih pasmina dozvoljeno je samo
ako kapacitet pašnjaka nije ispunjen brojem uvjetnih
grla iz stavka 2. ovog članka i ako pasmina ne
ugrožava staništa koja uživaju posebnu zaštitu u
smislu ovog Pravilnika.
Kapacitet pašnjaka je jedno uvjetno grlo po
hektaru.
Uz rasplodna grla dozvoljeno je držati njihove
merkantilne potomke, koji mogu biti i križanci.

Temeljem sklopljenog Ugovora Ustanova
izdaje koncesijsko odobrenje za gospodarsko
korištenje prirodnih dobara ili obavljanje drugih
djelatnosti na zaštićenom području (članak 146.
Zakona o zaštiti prirode, NN 70/05).
Vlasnik stoke dužan je osigurati stalni nadzor
nad stokom, u pravilu pomoću čuvara stoke.
Štetu koju nanesu domaće životinje dužan je
otkloniti ili nadoknaditi vlasnik životinje.

Članak 30.
Ispaša svinja se provodi sukladno ovom
Pravilniku.
Ispaša svinja dozvoljena je isključivo
izvornoj pasmini crna slavonska svinja
Svinje moraju biti pod stalnim nadzorom
vlasnika ili osobe ovlaštene za čuvanje svinja.
Ispaša svinja je zabranjena za vrijeme pojave
zarazne bolesti za koju se zabrana propisuje drugim
aktom.
Članak 31.
Vlasnici stoke dužni su evakuirati stoku u
slučaju kritične poplave.

Članak 32.
Na području Gajne, dopušten je lov sukladno
Zakonu i Zakonu o lovstvu.
Na područje Gajne nije dozvoljeno unositi i
uzgajati alohtone vrste.
Iznimno za potrebe lovnog uzgoja unos
alohtonih vrsta divljači iz drugih lovišta (uzgajališta) u
Hrvatskoj, dopušten je uz ishođenje dopuštenja
Ministarstva.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj:2

Strana: 203

Članak 33.

Članak 38.

Ovlaštenik prava lova dužan je omogućiti
Ustanovi nadzor nad provođenjem lovnogospodarskih osnova glede ispunjenja uvjeta zaštite
prirode i odredaba ovog Pravilnika.
Ovlaštenik prava lova dužan je najkasnije do
31. ožujka za tekuću godinu dostaviti Ustanovi plan
lova.

Za posjećivanje Gajne u cilju razgledavanja
ili rekreacije, posebno za organizirani obilazak plaća
se naknada Ustanovi.
Visinu naknade utvrđuje Ustanova.

Članak 34.
Ovlaštenik prava lova je dužan najkasnije
četrdeset osam sati prije izvođenja lovnih aktivnosti
obavijestiti Ustanovu.
Ustanova može zabraniti najavljenu lovnu
aktivnost ako za to postoje opravdani razlozi kao što
su nazočnost posjetitelja, ocjenjivanje i ispitivanje
rasplodnih grla, žetva, košnja.

Unutar granica zaštićenog područja dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i
poučnim stazama koje su označene i namijenjene
razgledavanju i posjećivanju.
Pravce kretanja i mjesta koja se mogu
posjećivati utvrđuje Ustanova.
Ustanova je dužna osigurati da pravci kretanja
i mjesta koja se mogu posjećivati budu odgovarajuće
označeni.

Članak 35.

Članak 40.

Vatreno oružje na području Gajne mogu nositi
službene i ovlaštene osobe, te lovci koji obavljaju
dopušteni lov na ustanovljenim lovištima.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz
članka 42. stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika dozvoljeno
je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove ili osobe
koju je Ustanova ovlastila.

Članak 39.

Istraživanje
Članak 41.
Članak 36.
Gajna, kao područje od posebne prirodne i
znanstvene vrijednosti, namijenjen je i znanstvenom
istraživanju.
O svojoj nazočnosti na Zaštićenom području
u svrhu znanstvenog istraživanja, znanstvenici
informiraju Ustanovu.

POSJEĆIVANJE

Na zaštićenom području zabranjeno je
slobodno kretanje pasa.
Iznimno dozvoljena je uporaba i obuka
autohtonog hrvatskog ovčara za čuvanje stoke, te
uporaba lovačkih pasa u lovu sukladno članku 34.
ovog Pravilnika, te psi koji ne napadaju stoku, i mogu
se koristiti samo u vrijeme najavljenog lova.

Članak 42.
Članak 37.

Gajna kao područje s naglašenim estetskim,
turističkim i rekreativnim vrijednostima namijenjena
je i posjećivanju.

Odredbe članka 39. do 42. ne odnose se na
ovlaštene osobe u obavljanju službenih dužnosti,
stanovnike sela Oprisavci i vlasnike i ovlaštenike
prava na nekretninama, pravne osoba i fizičke osobe
koje obavljaju dopuštenu djelatnost na Gajni.
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Članak 48.

Članak 43.
–
Na području Gajne nije dozvoljeno snimanje
ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez dopuštenja
Ustanove (članak 127. Zakona o zaštiti prirode NN
70/05 i članak 29. ovog Pravilnika).
Za izdavanje dopuštenja plaća se naknada čiji
iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

–
–

–
Članak 44.
Ustanova je dužna označiti granicu Gajne,
staze i područja u sustavu posjećivanja kao i područja
posebne zaštite.
Označavanje iz stavka 1. ovog članka obavlja
se sukladno ovome Pravilniku i elaboratu označavanja
koji donosi Upravno vijeće Ustanove.

NADZOR

–

U obavljanju nadzora nadzornik je ovlašten :
zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili
drugu ispravu na temelju koje se može
utvrditi identitet posjetitelja;
pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo
posjetitelja;
zatražiti predočenje odobrenja za obavljanje
određene djelatnosti ili za kretanje po Gajni
kada je to propisano ovim Pravilnikom;
pregledati osobu ako se osnovano sumnja da
nosi oružje na području Gajne protivno
odredbama ovoga Pravilnika;
poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za
provođenje reda na Gajni propisanog ovim
Pravilnikom.

Članak 49.

–
Članak 45.

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o
zaštiti prirode i na temelju njega donesenih propisa
obavlja inspekcija zaštite prirode u Ministarstvu
nadležnom za poslove zaštite prirode.
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–

–

Članak 46.
–
Neposredni nadzor, prava i obveze u provedbi
nadzora obavljaju glavni nadzornik, nadzornici
Ustanove, (u daljnjem tekstu: služba nadzora) i čuvar
Gajne sukladno odredbama ovog Pravilnika i Zakona
o zaštiti prirode.

–

Članak 47.

–

–

Nadzornici dokazuju službeno svojstvo,
identitet i ovlasti službenom iskaznicom.
–

Nadzornik je ovlašten :
privremeno oduzeti opremu ako je osoba
zatečena u obav ljanju nedopuštenih
aktivnosti u Zaštićenom krajobrazu tom
opremom;
privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba
bez odobrenja, te ako je osoba zatečena u
krivolovu;
oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio
živog i neživog svijeta koji pripadaju Javnoj
ustanovi, te privremeno oduzeti sredstva
kojima je izvršeno protupravno prisvajanje;
zabraniti prodaju robe koja se na zaštićenom
području prodaje bez odobrenja Ustanove;
privremeno oduzeti robu koja se na
zaštićenom području prodaje suprotno
odredbama ovoga Pravilnika;
zabraniti na licu mjesta obavljanje
prevozničke usluge koja se obavljaju bez
odobrenja Ustanove;
zabraniti na licu mjesta kopanje, odnosno
odvođenje kamena, zemlje i dr., koje se
obavlja suprotno odredbama ovoga Pravilnika;
zabraniti na licu mjesta sječu šume i druge
aktivnosti koje se obavljaju suprotno
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–

odredbama ovoga Pravilnika;
narediti uklanjanje objekata koji su
postavljeni bez odobrenja ili protivno
odobrenju, odnosno suprotno odredbama
ovoga Pravilnika;
narediti izvršenje obveze, ako u postupku
kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema
odredbama ovoga Pravilnika;
zabraniti obavljanje radnji i djelatnosti koje se
obavljaju suprotno odredbama ovoga
Pravilnika;
naplatiti novčanu kaznu.

Članak 50.
Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po
rješenju nadzornika Ustanove donesenom u
obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim
slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti
izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa
zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe
koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 51.
Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 51.
ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno
oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju,
presude o izvršenom privrednom prijestupu ili
kaznenom djelu.
O privremenom oduzimanju predmeta
nadzornik izdaje potvrdu s točno označenim oduzetim
predmetima po vrsti i količini.
Ustanova je dužna osigurati uvjete za održavanje i
čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 52.
Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa
učinjen prekršaj, odnosno privredni prijestup ili
kazneno djelo, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u
roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti
zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za
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privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom
nadležnom tijelu.
Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog
postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu,
prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom
obavljanja nadzora.

Članak 53.
U postupku provođenja nadzora kad
nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješenje.
Žalba protiv rješenja o upravnoj mjeri može se
izjaviti Ministarstvu.
Žalba se izjavljuje putem Ustanove.
Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 54.
Nadzornik je dužan rješenje iz članka 55.
ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez
odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana
sastavljanja zapisnika.
Protiv rješenja nadzornika o određivanju
upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana
dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu.
Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba
dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene
osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje
se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana
primitka, žalbu uputiti na rješavanje Ministarstvu.

Članak 55.
Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja
nadzornik je dužan donijeti bez odgađanja, a
najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješenje
postalo izvršno.
Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila
dužna izvršiti upravnu mjeru.
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Članak 56.

Članak 59.

Na vođenje postupka u svezi izricanja
upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom
postupku.

Ovlaštena tjela Ustanove donjet će akte
propisane ovim Pravilnikom u roku od godinu dana od
dana stupanja na snagu Pravilnika.
Ustanova je u roku godinu dana od dana stupanja na
snagu ovog Pravilnika dužna obaviti označavanje na
području Gajne sukladno ovom Pravilniku i elaboratu
označavanja.

Članak 57.
Nadzornik je dužan voditi očevidnik o
obavljenim pregledima i poduzetim mjerama.
Način vođenja očevidnika propisuje
ravnatelja Ustanove.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 58.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju
dopuštenu djelatnost na području Gajne, dužni su
svoje važeće Planove gospodarenja prirodnim
dobrima u smislu Zakona uskladiti s odredbama ovog
Pravilnika prilikom njihove redovne revizije ili
obnove.

Članak 60.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u službenom glasniku osnivača.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Marinko Benčević, učitelj, v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

3.

Na temelju članka 135. Ustava Republike
Hrvatske (“Narodne novine“ br. 41/01-pročišćeni
tekst), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05.,
109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 8. Statuta općine
Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 15. sjednici održanoj 1.3.
2011. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta općine Donji Andrijevci

„Dan općine Donji Andrijevci obilježava se 16.
travnja kao znak sjećanja na dan 16. travnja 1993.
godine kada je u suverenoj i demokratskoj Republici
Hrvatskoj konstituirano prvo Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci.“

Članak 2.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa:012-01/11-01/01
Urbroj:2178/04-03-11-1
Donji Andrijevci, 1.3. 2011.

Članak 1.
U Statutu općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09) članak
5. mjenja se i glasi:

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stanko Ćorić, v.r.
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„Predsjednik, članovi i tajnica Povjerenstva imaju
pravo na naknadu za svoj rad u neto iznosu od 150,00
kn po sjednici na kojoj su nazočni.“

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01. i 66/01. – vjerodostojno tumačenje,
129/05., 109/07., 125/08 i 36/09), članka 34. Statuta
općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko
– posavske županije» br. 10/09.) i članka 25.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
(«Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije» br.
10/09.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na
15. sjednici održanoj 1.3. 2011. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za
prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države na području općine
Donji Andrijevci

I
U Odluci o osnivanju Povjerenstva za prodaju i
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09) točka
V mijenja se i glasi:

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa:320-01/11-01/05
Urbroj:2178/04-03-11-1
Donji Andrijevci, 1.3. 2011.
PREDSJEDNIK
Stanko Ćorić, v.r.
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OPĆINA GARČIN

1.

Članak 2.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
9/09), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 11.
sjednici održanoj 22. veljače 2011. godine donosi

Na zahtjev Komisije za raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Garčin, Općinsko vijeće donosi
Odluku o povlačenju istih iz natječaja.

Članak 3.
ODLUKU
o povlačenju katastarskih čestica iz natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je Odluku o
povlačenju
k.č.br. 241, oranica Guštanci, površine 56 a 74 m2
k.č.br. 242/1, oranica Guštovi, površine 69 a 72
m2
u k.o. Zadubravlje
iz natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na
području općine Garčin.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/11-01/121
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22. veljače 2011. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINE GARČIN

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
9/09), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 11.
sjednici održanoj 22. veljače 2011. godine donosi

Klasa: 021-01/11-01/120
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22. veljače 2011. god.

ODLUKU

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

o povlačenju katastarskih čestica iz natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je Odluku o
povlačenju

3.

k.č.br. 786, oranica blok „Zadubravlje“, površine
1 ha 14 a 57 m2
k.č.br. 787, oranica blok „Zadubravlje“, površine
10 ha 72 a 66 m2
k.č.br. 788, oranica blok „Zadubravlje“, površine
2
4 ha 81 a 97 m

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
09/09) i članka 44. stavak 5. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br.
152/08 i 21/10), Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 11. sjednici održanoj 22. veljače 2011. godine
donosi

u k.o. Zadubravlje
RJEŠENJE
iz natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na
području općine Garčin.

o raskidu ugovora o zakupu poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
na području općine Garčin br. 35/05

Članak 2.
Na zahtjev Komisije za raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Garčin, Općinsko vijeće donosi
Odluku o povlačenju istih iz natječaja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

I
Temeljem članka VII. st. 1. Ugovora o zakupu
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području općine Garčin, Klasa: 320-03/04-01/35,
Urbroj: 2178/06-04-03-1, Općinsko vijeće općine
Garčin donijelo je Rješenje o raskidu ugovora o
zakupu poljoprivrednog zemljišta broj 35/05,
sklopljenog dana 22.03.2005. godine između Danijela
Šuća iz Garčina, Kralja Tomislava 172, JMBG:
2310973302139 i Republike Hrvatske.
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obveza i potraživanja općine Garčin sa stanjem
31.12.2010.g.

Zadužuje se načelnik općine Garčin za provedbu
Rješenja.
II
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljeno u „Službenom vijesniku“ Brodskoposavske županije.
Klasa: 021-01/11-01/119
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22. veljače 2011. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

Usvaja se Izvješće Komisije za popis dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te
obveza i potraživanja općine Garčin sa stanjem
31.12.2010.g.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/11-01/118
Ur.broj: 2178/06-11-01-2
Garčin, 22. veljače 2011.g.

4.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
9/09), Općinsko vijeće općine Garčin na11. sjednici
održanoj 22. veljače 2011.g. donosi
5.
ODLUKU
o usvajanju Izvješća Komisije za popis
dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava te obveza i potraživanja
općine Garčin
sa stanjem 31.12.2010.g.

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je Odluku o
usvajanju Izvješća Komisije za popis dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04, 38/09
i 79/09) te članka 32. Statuta općine Garčin (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/09),
Općinsko vijeće općine Garčin na 11. sjednici
održanoj 22. veljače 2011. godine, donosi
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje korištenje,
upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija,
zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta, te poslovi
nadzora na tim cestama.

Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javna prometna
površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj
osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih
korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu
posebnog propisa.
Mrežu nerazvrstanih cesta na području općine
Garčin čine: ulice, seoski i poljski putovi, te druge
nerazvrstane javne prometne površine na kojima se
odvija promet.
Nerazvrstane se ceste koriste na način koji
omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava
sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Članak 3.
Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se
izgrađena cestovna površina u naselju što nije
razvrstana u javnu cestu.
Seoskim putom, u smislu ove Odluke, smatra
se izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje
dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja
nije razvrstana u javnu cestu.
Poljski je put površina što se koristi za pristup
poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je
većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim
površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se
površine za promet u mirovanju - parkirališta,
pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta,
pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se
koriste i za javni promet i slično.

Broj:2
Članak 4.

Nerazvrstanu cestu čine:
donji i gornji stroj (trup);
cestovni objekti (mostovi, propusti,
podvožnjaci, nadvožnjaci, pješački prolazi,
potporni i obložni zidovi);
pješačke i biciklističke staze;
nogostup;
zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban
za nesmetano održavanje ceste širine prema
projektu ceste, a najmanje jedan metar (1 m)
računajući od crte koja spaja krajnje točke
poprečnog presjeka ceste;
priključci i sve prometne i druge površine na
pripadajućem cestovnom zemljištu;
sustav za odvodnju oborinske vode;
prometna signalizacija (vertikalna,
horizontalna i svjetlosna);
odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.;
oprema (odbojnici, zaštitne ograde, uređaji za
zaštitu od buke, telekomunikacijski uređaji i
sl.);
zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m.

II. ODRŽAVANJE
Članak 5.
Nerazvrstane se ceste održavaju na temelju
godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće općine
Garčin.
Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u
smislu ove Odluke, su radovi redovnog održavanja,
koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se
obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i
javno-prometnim površinama, uključujući sve
objekte i instalacije, sa svrhom održavanja
prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i
sigurnosti prometa na njima.

Članak 6.
Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih
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cesta su:
-

-

-

-

ophodnja i redovno praćenje stanja
nerazvrstanih cesta,
mjestimični popravci završnog sloja kolničke
konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona,
betonskih elemenata, kamena, te nosivog
sloja kolničke konstrukcije i posteljice;
izrada asfaltnog tepiha;
mjestimični popravci dijelova cestovne
građevine;
čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih
materijala s prometnih površina, bankina,
rigoli i jaraka;
manji popravci elemenata cestovnih objekata;
zamjena, obnavljanje, popravljanje
vertikalne i horizontalne signalizacije;
čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog
sustava za oborinsku odvodnju;
zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka;
uništenje nepoželjne vegetacije (košenja
trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj
nerazvrstanoj javnoj površini, te uklanjanje
granja, grmlja i drugog raslinja iz profila
ceste);
održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima
(zimska služba);
uklanjanje snijega i leda;
drugi slični radovi.

Članak 7.
Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju
pravne, odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno
u skladu s posebnim zakonom.
III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA
Članak 8.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg
donosi Općinsko vijeće općine Garčin, a na temelju
tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih
planova.
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Pored radova utvrđenih Programom gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, općina
Garčin može organizirati obavljanje radova na
održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na svom
području:
ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih
cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad,
materijal, prijevozničke usluge),
dobrovoljnim radom građana putem mjesnih
odbora,
na drugi način u skladu sa zakonskim
propisima.

Članak 9.
Poslovi građenja i rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:
građevinsko i drugo projektiranje s istražnim
radovima,
projektiranje opreme, pratećih objekata,
prometne signalizacije i drugo projektiranje,
stručnu ocjenu studija i projekata,
otkup zemljišta i objekata,
izmiještanje komunalne i druge
infrastrukture,
ustupanje radova građenja,
organizaciju stručnog nadzora i kontrole
ugrađenih materijala i izvedenih radova,
o rg a n i z a c i j u t e h n i č k o g p r e g l e d a i
primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje
i održavanje.

Članak 10.
Nerazvrstana se cesta mora projektirati,
graditi ili rekonstruirati širine kolnika najmanje 5,5 m
za dvosmjerni i 2,75 m za jednosmjerni promet.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, u
opravdanim slučajevima (nepovoljna konfiguracija
terena, postojeća izgradnja u okolnom prostoru i sl.)
nerazvrstana cesta može imati minimalnu širinu
kolnika od 3,0 m za dvosmjerni promet ukoliko na
pogodnim mjestima, međusobno udaljenim do 500 m,
ima izvedena odgovarajuća proširenja za
mimoilaženje vozila (ugibališta).
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U građevinskim područjima naselja
primjenjuju se odredbe o minimalnim širinama
nerazvrstanih cesta utvrđene prostornim planovima.
Za nerazvrstane ceste za dvosmjerni promet
utvrđuje se zaštitni pojas širine 6 metara odnosno 3,00
metara od osi kolnika, a za nerazvrstane ceste za
jednosmjerni promet širine 4 metara odnosno 2,00 od
osi kolnika.
Nosivost kolničke konstrukcije
novosagrađene ili rekonstruirane nerazvrstane ceste
mora biti najmanje 10 t osovinskog opterećenja.

IV. ZAŠTITA
Članak 11.
Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz
vozilom koja prazna ili zajedno s teretom svojom
masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice
dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama
(izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi dozvolu za
izvanredni prijevoz.
Dozvoljenu masu, odnosno dozvoljeno
opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje
Općinsko vijeće u skladu s propisima o uređenju
prometa.
Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje
nadležno upravno tijelo Županije na temelju uvjeta i
kriterija koje utvrđuje općina Garčin.
Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuju se
način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.
Troškove izdavanja dozvole za izvanredni
prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera
osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za
izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva.
Kontrolu osovinskog pritiska ukupne
dozvoljene mase i dimenzije vozila na nerazvrstanim
cestama, na poziv i o trošku općine Garčin obavlja
ovlaštena osoba.
Maksimalnu dopuštenu brzinu na
nerazvrstanim cestama određuje Općinsko vijeće
posebnom odlukom.
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Članak 12.

Pravne ili fizičke osobe, koje zbog svoje
djelatnosti prekomjerno koriste ili preopterećuju
nerazvrstane ceste, dužne su platiti naknadu za
prekomjerno korištenje ili preopterećivanje, koju
rješenjem utvrđuje nadležni upravni odjel Županije.
Prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste je
učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što je
uobičajeno, a osobito:
prijevoz šljunka, kamena, zemlje, drva i
sličnog tereta koji se obavlja u većim
količinama u svrhu prodaje, izvedbe većih
građevinskih radova i sl.
korištenje nerazvrstane ceste kao zaobilazne
ceste za promet vozila u slučaju ograničenja
prometa na javnoj cesti.
Visina naknade za prekomjerno korištenje
nerazvrstanih cesta utvrđuje se primjenom kriterija za
prekomjerno korištenje javnih cesta.

Članak 13.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora
biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste,
da ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu
i postojeći režim odvodnje.

Članak 14.
Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste
dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili
posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom
cestom na način propisan ovom Odlukom.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik
zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne održava prilaz
ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan
ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu
cestu popravit će se od strane osobe koja održava
nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili
posjednika zemljišta.
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Članak 15.

Članak 19.

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova
koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te
radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja
se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili
radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti
Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin.
Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se
postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i zaštita
mjesta rada.
U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti
utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u
razini ili križanja nerazvrstanih cesta sa željezničkom
prugom u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog
zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke
poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi
predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti,
odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici
zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke
poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz
trokuta preglednosti.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik
zemljišta, iz stavka 2. ovoga članka ne ukloni raslinje,
naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to
osoba koja održava nerazvrstane ceste na teret
vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 17.

Članak 20.

Iznimno od članka 16. stavka 1. ove Odluke,
hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih
instalacija i uređaja mogu se započeti bez suglasnosti,
uz dojavu Jedinstvenom upravnom odjelu općine.
Pravna osoba koja održava nerazvrstane ceste
u slučaju iz stavka 1. ovoga članka poduzet će sve
potrebne radnje od osiguranja odvijanja prometa do
sanacije javnoprometne površine.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je
zabranjeno:
1.
privremeno ili stalno zauzimati cestu ili
cestovno zemljište bez suglasnosti
Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin,
2.
izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju
radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili
zaštite ceste, bez suglasnosti Jedinstvenog
upravnog odjela općine Garčin,
3.
uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati
prometne znakove na nerazvrstanim cestama,
4.
dovoditi na cestovno zemljište oborinske
vode, otpadne vode ili druge tekućine – osim
oborinskih voda koje se mogu dovoditi u
cestovni jarak,
5.
vući po cesti trupce, granje ili druge predmete
kojima se oštećuje cesta,
6.
izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne
tvari,
7.
nanositi blato na cestu sa suvremenim
kolničkim zastorom,
8.
dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog
prilaza na nerazvrstanu cestu,
9.
okretati traktore s plugovima i drugim
poljoprivrednim oruđima na cesti,

Članak 16.

Članak 18.
Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom
stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za
pojedine vrste vozila ili ako se na njoj izvode radovi
koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili
ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih
razloga ugrožava sigurnost prometa, Jedinstveni
upravni odjel općine Garčin privremeno će zabraniti
sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim
vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu
policijsku upravu.
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10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i
usjeka uz cestu,
paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u
zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u
njegovoj neposrednoj blizini,
neovlašteno postavljati zapreke, odnosno
priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj
cesti,
graditi objekte unutar zaštitnog pojasa
nerazvrstane ceste,
izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili
zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati
cestu ili ugroziti sigurnost prometa,
parkirati vozilo izvan za to određenih
površina,
svako drugo interveniranje u površinu
nerazvrstane ceste.

Članak 21.
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici
zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama dužni
su čistiti i održavati odvodne jarke i pješačke staze.
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih
jaraka podrazumijeva se:
održavanje u ispravnom i protočnom stanju,
produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i drugih
sastojaka koji onemogućuju normalno
otjecanje vode),
košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,
čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza,
izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza min.
profila Ø 30 cm,
odvoz mulja, otpadaka i trave na za to
određena mjesta.

Članak 22.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz
nerazvrstane ceste dužni su također:
uklanjati nanose zemlje i šljunka s
nerazvrstane ceste,
uređivati, održavati i po potrebi uklanjati
živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje

-
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sprečava preglednost, prozračivanje i sušenje
ceste,
kositi travu i uređivati, održavati i čistiti
zelene i pješačke površine uz nerazvrstane
ceste.

Članak 23.
Na nerazvrstanim cestama koje su kao dobro
u općoj uporabi upisane prema zemljišnoknjižnim,
odnosno katastarskim podacima, ne mogu se stjecati
imovinska prava.
Nerazvrstanim cestama koje su prostornim
planom predviđene za drugu namjenu u skladu s
propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne
koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo
javnog dobra u općoj uporabi.
Rješenje o ukidanju svojstva javnog dobra u
općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi
Općinsko vijeće.
Općina Garčin je dužna putem nadležnih
tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi
pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja
samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta,
ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao
javnim dobrom.

Članak 24.
Evidenciju o nerazvrstanim cestama,
zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi
vodi Jedinstveni upravni odjel općine Garčin.
Evidencija o prometnoj signalizaciji i opremi
sadrži, osobito, podatke o vrstama prometne
signalizacije i opreme, te o mjestu i vremenu
postavljanja, zamjene i uklanjanja.
Evidencija se vodi na osnovi odredaba
propisa o javnim cestama.

V. NADZOR
Članak 25.
Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke
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obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 26.
U obavljanju nadzora službenik Jedinstvenog
upravnog odjela ovlašten je i dužan:
a) pregledati:
1.
nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i
prometne ispravnosti i sigurnosti prometa;
2.
radove održavanja nerazvrstanih cesta;
3.
radove koji se obavljaju uz nerazvrstane
ceste;
4.
radove na nerazvrstanim cestama koji se ne
smatraju radovima održavanja (ugradnja
komunalnih instalacija u trup ceste);
5.
tehničku dokumentaciju (projekte) za
rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih
cesta;
6.
obavljanje poslova zaštite i čuvanja
nerazvrstanih cesta.
b) narediti:
1.
uklanjanje uočenih nedostataka na
nerazvrstanim cestama zbog kojih je
ugrožena ili bi mogla biti ugrožena sigurnost
prometa ili stabilnost ceste;
2.
uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim
objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost
ili vijek trajanja objekta;
3.
privremenu obustavu radova što se izvode
suprotno odredbama ove Odluke, suprotno
uvjetima iz suglasnosti za radove na
nerazvrstanoj cesti te suprotno tehničkim
propisima, standardima i normativima s
područja cestovne infrastrukture;
4.
privremenu zabranu prometa kada ustanovi
da se po nerazvrstanoj cesti ne može odvijati
promet za koji je namijenjena;
5.
uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji
zaprečavaju odvijanje prometa po
nerazvrstanoj cesti;
6.
vraćanje zauzetog dijela nerazvrstane ceste u
prijašnje stanje;
7.
prestanak i uklanjanje drugoga ometanja
slobodnog korištenja nerazvrstane ceste.
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Članak 27.

Pravne osobe i građani koji vrše poslove zbog
kojih su podvrgnuti nadzoru službenika Jedinstvenog
upravnog odjela dužni su na njegov zahtjev i u
zadanom roku dostaviti podatke i dokumentaciju koja
je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 28.
Pravne i fizičke osobe dužne su službeniku
Jedinstvenog upravnog odjela omogućiti nesmetano
obavljanje nadzora, dati osobne podatke i pružiti
druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

Članak 29.
Službenik Jedinstvenog upravnog odjela
može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji
izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi
ili imovine.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 30.
Novčanom kaznom (globom), u iznosu od
1.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako:
1.
ne održava priključak i prilaz na nerazvrstanu
cestu (članak 14. stavak 1. Odluke);
2.
obavlja bilo kakve radove na nerazvrstanoj
cesti bez suglasnosti (članak 16. stavak 1.
Odluke);
3.
ne postupi u skladu sa člankom 19. Odluke;
4.
se ne pridržava bilo koje zabrane iz članka 20.
Odluke;
5.
postupa protivno članku 21. stavku 1. Odluke;
6.
postupa protivno članku 22. Odluke.
Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz
stavka 1. ovoga članka.
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Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se
fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga
članka.
Članak 31.
Za prekršaje iz članka 30. stavka 1. ove
Odluke službenik Jedinstvenog upravnog odjela može
naplaćivati globu u iznosu od 100,00 kuna na mjestu
počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz
izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti
globu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se
prekršajni nalog, s uputom da globu mora platiti u roku
od osam dana od dana kada je počinio prekršaj.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Broj:2

6.

Temeljem članka 13. stavak 7. Zakona o
zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i
članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 09/09) Općinsko
vijeće općine Garčin na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 22. veljače 2011. godine, donosi
ODLUKU
o usklađenju Plana zaštite od požara i
tehnoloških
eksplozija za općinu Garčin

Članak 1.
Općinsko vijeće donosi Odluku o usklađenju
Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
općinu Garčin s novonastalim uvjetima.

Članak 2.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/11-01/117
Urbroj: 2187/06-01-11-02
Garčin, 22. veljače 2011.

Zadužuje se općinski načelnik da tijekom
2011. godine provede ovu Odluku.

Članak 3.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/11-01/116
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22. veljače 2011.
Predsjednik OV:
Mato Jerković, v.r.
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7.

8.

Temeljem članka 13. stavak 7. Zakona o
zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i
članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 09/09) Općinsko
vijeće općine Garčin na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 22. veljače 2011. godine, donosi

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04,
79/09 i 38/09) i članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
09/09) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 22. veljače 2011. godine,
donosi

ODLUKU
SMJERNICE
o usklađenju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za općinu Garčin

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Garčin
za 2011. godinu

Članak 1.
Općinsko vijeće donosi Odluku o usklađenju
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za općinu Garčin s novonastalim uvjetima.

Članak 2.
Zadužuje se općinski načelnik da tijekom
2011. godine provede ovu Odluku.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica
nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenim
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i
kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i spašavanja ljudi,
materijalnih dobara, te okoliša kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja
(civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva,
udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje)
donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za
zaštitu i spašavanje u 2011. godini.
Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/11-01/115
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22. veljače 2011.
Predsjednik OV:
Mato Jerković, v.r.

1.
CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i
spašavanja, zapovjedništva, postrojbe i druge
sposobnosti civilne zaštite)
Tijekom 2011. godine planiraju se sljedeće aktivnosti
u cilju podizanja razine osposobljenosti djelovanja u
oblasti zaštite i spašavanja:
usvojiti Procjenu ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i
pristupiti izradi Plana zaštite i spašavanja,
sudjelovanje u izradi standardnih operativnih
postupaka u slučaju različitih izvanrednih
stanja,
na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja
odrediti lokacije i objekte za provođenje
mjera zbrinjavanja stanovništva u slučaju
nastanka katastrofe ili velike nesreće,
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opremanje operativnih snaga – Stožera
civilne zaštite, postrojbi i Zapovjedništva
civilne zaštite, te nabavka opreme za
zbrinjavanje stanovništva u katastrofama
(oprema za zbrinjavanje, zaštitna oprema,
oprema za logističku podršku)
obilježavanje Dana jedinstvenog europskog
broja za hitne službe „112“,
obilježavanje Međunarodnog dana civilne
zaštite i Dana zaštite i spašavanja,
upoznavanje građana s dežurnim brojem
„112“ u izvanrednim situacijama,
edukacija djece u području zaštite i
spašavanja,
održavanje pokaznih vježbi zaštite i
spašavanja,
ostale aktivnosti sukladno godišnjem planu
aktivnosti Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje.

Za navedene aktivnosti u Proračunu općine Garčin
osigurana su financijska sredstva za 2011. godinu u
iznosu od 60.000 kuna.

-

-

VATROGASTVO

U sustavu vatrogastva na području općine Garčin
djeluje Vatrogasna zajednica koja objedinjava rad dva
dobrovoljna vatrogasna društva. U oblasti zaštite i
spašavanja vatrogastvo je vrlo važan segment, a u
2011. godini na tom području iz djelokruga njihovog
rada planirane su sljedeće aktivnosti:
provođenje preventivnih mjera zaštite od
požara, posebno tijekom ljetnih mjeseci pri
povećanoj opasnosti nastanka požara
organizacijom pasivnih dežurstava, te
edukacijom stanovništva,
aktivno sudjelovanje na intervencijama
gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine,
tehničkim intervencijama, akcidentima i
drugim nepogodama i akcijama zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
stalna stručna suradnja u ostvarivanju
zajedničkih zadaća s Vatrogasnom
zajednicom Brodsko-posavske županije,
Javnom vatrogasnom postrojbom grada

Slavonskog Broda i Državnom upravom za
zaštitu i spašavanje, a u cilju poboljšanja
operativne sposobnosti postrojbi,
nabavka vatrogasne opreme,
osposobljavanje vatrogasnih kadrova u
zvanjima i specijalnostima,
održavati prigodna predavanja za
stanovništvo, posebno za djecu iz osnovne
škole, pojačati informativno-promidžbene
aktivnosti za građane o poduzimanju
preventivnih mjera zaštite od požara,
opremanje i upućivanje vatrogasaca na
dislokaciju,
ostale zadaće na povećanju operativne
sposobnosti vatrogasaca,
napraviti izmjenu Procjene ugroženosti i
Plana zaštite od požara.

Za navedene aktivnosti u Proračunu općine Garčin
osigurana su financijska sredstva za 2011. godinu u
iznosu od 200.000 kuna.

3.
2.

Broj:2

SKLONIŠTA

Općina Garčin na svom području nema izgrađena
skloništa osnovne zaštite, već su za sklanjanje ljudi
predviđeni priručni zakloni, a u slučaju neposredne
opasnosti koristit će se putovi evakuacije u skladu s
Planom.

4.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području općine Garčin registrirana je udruga
radioamatera CB “Istočna elita“ Bicko Selo. Aktivne
su lovačke i ribolovne udruge koje svojim radom
osiguravaju prohodnost šumskih putova, a zbog
poznavanja lokalnih terena vrlo su važan čimbenik u
sustavu zaštite i spašavanja.
Za navedene udruge iz Proračuna općine Garčin
financirat će se aktivnosti od značaja za zaštitu i
spašavanje, sukladno podnesenim i prihvaćenim
razvojnim projektima.
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5.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE JELATNOSTI
Na području općine Garčin djeluju sljedeće službe:
-

-

-

Hitna medicinska služba sa sjedištem u
Slavonskom Brodu,
dvije ambulante opće medicine u Garčinu i
ambulante opće medicine u Zadubravlju i
Klokočeviku,
veterinarska stanica u Trnjanima,
Plin-projekt d. o. o. Nova Gradiška vrši
distribuciju plina,
Komunalno poduzeće Runolist d. o. o.
Vrpolje vrši poslove ukopa i prijevoza
pokojnika, te odvoz otpada,
HGSS Stanica Požega – potpisan Ugovor o
suradnji za 2011. godinu,
Hrvatski crveni križ sa sjedištem u
Slavonskom Brodu.

Sa svim navedenim službama održavat će se redovni
kontakti i pomagati aktivnosti od značaja za zaštitu i
spašavanje, sukladno podnesenim i prihvaćenim
razvojnim projektima.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/11-01/114
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22. veljače 2011.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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9.

Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/09 i
38/09) i članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 09/09)
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 11. sjednici
održanoj 22. veljače 2011. godine, donosi
ANALIZU STANJA
zaštite i spašavanja
na području općine Garčin za 2010. godinu

Analiza stanja zaštite i spašavanja se odnosi na
sljedeće subjekte:
1.
CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i
spašavanja, zapovjedništva, postrojbe i druge
sposobnosti civilne zaštite)
Tijekom 2010. godine izvršene su sljedeće aktivnosti
u cilju podizanja razine osposobljenosti djelovanja u
oblasti zaštite i spašavanja:
potpisan je ugovor o izradi Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša i Plana zaštite i
spašavanja. Procjena ugroženosti je izrađena i
ishođena je suglasnost Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, potrebno je na sljedećoj
sjednici Vijeća istu usvojiti.
obilježen je Međunarodni dan civilne zaštite i
Dan zaštite i spašavanja.

2.

VATROGASTVO

U sustavu vatrogastva na području općine Garčin
djeluje Vatrogasna zajednica koja objedinjava rad dva
dobrovoljna vatrogasna društva. U oblasti zaštite i
spašavanja vatrogastvo je vrlo važan segment, a u
2010. godini na tom području iz djelokruga njihovog
rada izvršene su sljedeće aktivnosti:
provođene su preventivne mjere zaštite od
požara tijekom ljetnih mjeseci pri povećanoj
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opasnosti nastanka požara organizacijom
pasivnih dežurstava,
vršene su intervencije gašenja požara,
spašavanja imovine, tehničke intervencije,
vršena je stalna stručna suradnja u
ostvarivanju zajedničkih zadaća s
Vatrogasnom zajednicom Brodsko-posavske
županije, Javnom vatrogasnom postrojbom
grada Slavonskog Broda i Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje, a u cilju
poboljšanja operativne sposobnosti postrojbi,
nabavljana je vatrogasna oprema,
opremljena su i upućena tri vatrogasca na
dislokaciju,
vršeni su ostali zadaci na povećanju
operativne sposobnosti vatrogasaca.

5.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE JELATNOSTI
Na području općine Garčin u 2010. godini djelovale su
sljedeće službe:
-

-

Za navedene aktivnosti u Proračunu općine Garčin
osigurana su financijska sredstva za 2010. godinu u
iznosu od 225.000 kuna.

3.

SKLONIŠTA

Općina Garčin na svom području nema izgrađena
skloništa osnovne zaštite, a tijekom 2010. godine nije
bilo potrebe za sklanjanje ljudi.

4.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području općine Garčin registrirana je udruga
radioamatera CB “Istočna elita“ Bicko Selo. Aktivne
su lovačke i ribolovne udruge koje svojim radom
osiguravaju prohodnost šumskih putova, a zbog
poznavanja lokalnih terena vrlo su važan čimbenik u
sustavu zaštite i spašavanja.
U 2010. godini navedene udruge nisu financirane iz
Proračuna općine Garčin jer nije bilo podnošenja
razvojnih projekata iz djelokruga zaštite i spašavanja.

Broj:2
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Hitna medicinska služba sa sjedištem u
Slavonskom Brodu,
dvije ambulante opće medicine u Garčinu i
ambulante opće medicine u Zadubravlju i
Klokočeviku,
veterinarska stanica u Trnjanima,
Plin-projekt d. o. o. Nova Gradiška – vršena je
redovita opskrba plinom bez zastoja i
nestašica,
Komunalno poduzeće Runolist d. o. o.
Vrpolje - obavljani su poslovi ukopa i
prijevoza pokojnika prema pravilima struke,
odvoz otpada je vršen redovito dva puta
tjedno, a dva puta tijekom godine je
prikupljan glomazni otpad,
HGSS Stanica Požega – potpisan je sporazum
o postojanju zajedničkog interesa, prema
kojem je u 2010. godini isplaćeno 4.000,00
kuna,
Hrvatski crveni križ sa sjedištem u
Slavonskom Brodu – tijekom 2010. godine
vršeno je financiranje u iznosu od 12.000,00
kuna.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/11-01/113
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22. veljače 2011.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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Članak 3.

Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i
38/09) i članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 09/09)
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 22. veljače 2011. godine, donosi
ODLUKU

Sastavni dio Procjene je i poseban izvadak
naslova „Zahtjevi za zaštitu i spašavanje u
dokumentima prostornog uređenja općine Garčin“.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i
velikih nesreća za područje općine Garčin

Članak 1.

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/11-01/112
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22. veljače 2011.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih
nesreća za područje općine Garčin (u nastavku teksta:
Procjena).

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Članak 2.
Procjena, sukladno metodologiji za izradu,
sadrži:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

11.
Vrste, intenzitet i učinci te moguće posljedice
djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća po stanovništvo,
materijalna i kulturna dobra te okoliš
Posljedice po kritičnu infrastrukturu
Snage za zaštitu i spašavanje
Zaključne ocjene
Zemljovidi
P odručje odgovornos ti i prometna
infrastruktura
Elektroenergetska mreža
Pošta i telekomunikacije
Plinovodi i naftovodi
Vodoopskrbna mreža
Položaj i karakteristike područja općine
Garčin

Temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o
koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08) i članka
32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 09/09) Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 11. sjednici održanoj 22.
veljače 2011. godine, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Članak 1.
Javni naručitelj općina Garčin, Kralja
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Tomislava 92, 35212 Garčin, OIB: 71476380427,
tel./fax..035/422442, proveo je postupak za dodjelu
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području općine Garčin, a odabrani ponuditelj je
DIMKO-GAS, dimnjačarski obrt, Mije Muzeka 38,
Kaniža, 35254 Bebrina, OIB: 32450938466, kojeg
zastupa vlasnik Gašper Mandir.

Broj:2

Rok mirovanja se ne primjenjuje jer je u
postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je
ponuda i odabrana.

Članak 7.

Predmet koncesije: komunalna djelatnost
obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine
Garčin.

Cijenu za pruženu uslugu korisnik koncesije
naplaćuje od korisnika usluge po cijenama koje su
navedene u cjeniku usluga, koji je sastavni dio ponude
dostavljene na natječaj.
Cijene usluga prihvaćene su po ponudbenom
cjeniku usluga, te ih koncesionar ne može mijenjati
bez suglasnosti Općinskog vijeća.

Članak 3.

Članak 8.

Članak 2.

Priroda i opseg te mjesto obavljanja
djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo
obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova, što podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole
dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Mjesto
obavljanja djelatnosti je područje općine Garčin,
naselja: Bicko Selo, Garčin, Klokočevik, Sapci, Selna,
Trnjani, Vrhovina i Zadubravlje.

Članak 4.
Rok trajanja koncesije: 5 godina, počevši od
1. 3. 2011. do 1. 3. 2016. godine.

Članak 5.
Naknada za koncesiju: godišnja naknada za
koncesiju iznosi 2000 kn, a podmiruje se jednokratno,
najkasnije do 20. prosinca za tekuću godinu.

Obrazloženje
Prema članku 2. stavak 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,110/04 – Uredba,
178/04, 38/09 i 153/09), općina Garčin je obvezna
osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih
djelatnosti.
Općina Garčin je, prema članku 16. Zakona o
koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08),
objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za
poslove iz točke 3. prethodnog članka u „Narodnim
novinama“ broj 137 od 08. 12. 2010. godine.
Na navedenu objavu pristigla je jedna ponuda
koju je poslao ponuditelj DIMKO-GAS, dimnjačarski
obrt, Mije Muzeka 38, Kaniža, 35254 Bebrina, OIB:
32450938466, kojeg zastupa vlasnik Gašper Mandir.
Budući da je ponuda pristigla na vrijeme i
zadovoljava sve tražene osobne, stručne, tehničke i
financijske uvjete prema Obavijesti objavljenoj u
Narodnim novinama, na prijedlog Stručnog
povjerenstva, riješeno je kao u članku 1. ove Odluke.

Članak 6.
Članak 9.
Rok za potpisivanje ugovora: na temelju ove
Odluke, općinski načelnik sklopit će s odabranim
ponuditeljem ugovor o koncesiji u roku 10 dana od
konačnosti ove Odluke o odabiru.

Na ovu Odluku može se izjaviti žalba
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave, 10000 ZAGREB, Kneza Mutimira 5, u roku
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10 dana od primitka. Žalba se podnosi pod uvjetima
utvrđenim Zakonom o javnoj nabavi.

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Garčin

Članak 10.

Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Imenuje se Povjerenstvo za izradu Prijedloga
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Garčin ( daljnjem tekstu „Program“) sa sljedećim
članovima:

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

1.
2.
3.
4.
5.

Klasa: 021-01/11-01/111
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22. veljače 2011.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

12.

Na osnovu članka 30.
Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (N.N. broj 152/08. i
21/10.), sukladno strategiji gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske (Vlada RH – 15. listopada 2001. godine),
Pravilnika o dokumentaciji potrebno za donošenje
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište u
vlasništvu Republike Hrvatske
(N.N. 20/09.),
Mjerilima i uvjetima za provedbu privatizacije
poljoprivrednog zemljišta, te članka 32. Statuta
općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije broj 9/09.), Općinsko vijeće općine Garčin,
na svojoj 11. sjednici održanoj 22.veljače 2011.
godine, donijelo je

Željko Norac, predsjednik,
Ivan Sudić, član,
Dragan Lončar, član,
Stipo Velikanović, član,
Josip Dubac, član,

Članak 2.
U skladu s važećim Programom, Klasa: 021-05/0201/52, Urbroj: 2178/06-02-01-2, od 23. svibnja 2002.
godine, Zakonom o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj (N.N. 86/06.), kojim je
naselje Šušnjevci izdvojeno iz općine Garčin i
pripojeno općini Bukovlje, Izmjenama i dopunama
Programa; Klasa: 021-01/10-01/81, Urbroj: 2178/0610-01-01, od 13. srpnja 2010. godine, stvarnom
stanju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Garčin, te stvarnim mogućnostima i potrebama
općine, imenovana Komisija se obvezuje pokrenuti
aktivnosti i izraditi prijedlog novog Programa.

Članak 3.
Konačan Prijedlog Programa za Javni uvid, komisija
se obvezuje izložiti Općinskom vijeću najkasnije do
kraja ožujka 2011. godine.

ODLUKU
Članak 4.
o pokretanju aktivnosti za izradu Prijedloga
Programa raspolaganja poljoprivrednim

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
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objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/11-01/110
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 22.veljače 2011. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jrković, v.r.

Broj:2
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OPĆINA GUNDINCI

II

5.

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 87/08), i članka 30.
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 11/09.) Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 17. sjednici održanoj dana 10.
ožujka 2011.g. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Gundinci
za razdoblje od 1. siječnja –31. prosinca
2010. godine

Rashodi i izdaci utvrđeni pozicijama
Proračuna u navedenom razdoblju izvršeni su u
ukupnom iznosu od 3.621.676,51 kn.

III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
Realizirani rashodi i izdaci
Višak prihoda i primitaka

3.952.596,44 kn
3.621.676,51 kn
330.919,93 kn

OPĆI DIO
IV
I
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Gundinci utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 3.952.596,44 kn.

Stanje žiro-računa 1.1.2010. godine iznosilo
je 527.344,95 kn, a 31.12.2010. godine 1.018.062,21
kn.
Stanje blagajne na dan 31.12.2010. godine
iznosi 0,00 kn.
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Općina Gundinci u 2010. godini nije primala
niti davala zajmove.

12/10 (19.273,96 kn) i dug za štete od elementarne
nepogode (141.078,99), jamčevina (26.250,00 kn) i u
manjem iznosu (16.078,09 kn) odnosi se na
nepodmirene račune dobavljačima.

VI

IX

Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2010. godinu u iznosu od 7.572,60 kuna potrošena je
za dug prema DVD Gundinci kao razlika iz 2009.
godine, na osnovi Zapisnika Županijske vatrogasne
zajednice, a po Odluci Općinskog vijeća.

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele – Izvještaj o
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Gundinci za
razdoblje od 1.1. – 31.12.2010. godine.

POSEBNI DIO
VII
X
Stanje potraživanja općine Gundinci na dan
31.12.2010. godine u ukupnom iznosu od
1.556.375,72 kn odnosi se na potraživanja za:
Porez na promet
Porez na tvrtku
Najam poslovnog prostora
Zakup polj. zemljišta
Najam javne općinske površine
Komunalni doprinos
Grijanje
Stanarina
Plinska mreža
Koncesije
Šumski doprinos
Koncesija za zakup zemljišta

9.966,90 kn
107.229,38 kn
170.575,71 kn
281.158,06 kn
10.233,83 kn
6.000,00 kn
4.300,00 kn
28.738,92 kn
587.500,50 kn
18.826,47 kn
286.432,41 kn
86.702,27 kn

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan
31.12.2010. godine u ukupnom iznosu od 749.541,81
kn odnosi se na dug od 546.211,77 kn za glavnicu
primljenog zajma koji još nije dospio, dug za plaću

Posebni dio Proračuna općine Gundinci za
razdoblje 1.1. – 31.12.2010. godine čini rashode i
izdatke po korisnicima, osnovnim i potanjim
namjenama.
XI
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Gundinci zajedno s Izvještajem o izvršenju
općeg i posebnog dijela Proračuna bit će objavljen u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/11-01/5
Ur.broj: 2178/05-02/11-1
Gundinci, 10. ožujka 2011.g.
PREDSJEDNIK
Mato Mihić, v.r.
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7.

8.

Na temelju članka 65. i članka 70.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
87/2008) Općinsko vijeće općine Gundinci je na
svojoj 17. sjednici održanoj 10. ožujka 2011.
godine, donijelo

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/2009), Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 17. sjednici održanoj 10.
ožujka 2011. godine, donosi

ODLUKU

ZAKLJUČAK

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan
31. 12. 2010. godine

o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu
dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja
u općini Gundinci sa stanjem 31. 12. 2010.
godine

Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od
659.191,75 kn koristit će se za djelomično
pokriće manjka prihoda financijske imovine.
Manjak primitaka od financijske imovine
iznosi 165.348,09 kn.
Nakon
pokrića
manjka
prihoda
financijske imovine u iznosu od 165.348,09 kn,
ostvarili smo višak prihoda poslovanja u iznosu
493.843,66 kn i kao takav bit će evidentiran u
knjigovodstvenoj evidenciji.
Ostvarili smo i višak prihoda poslovanja
od nefinancijske imovine u iznosu od 349.390,02
kn, pa tako imamo višak prihoda i primitaka za
pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od
843.233,68 kn.

Članak 1.
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
Zaključak kojim usvaja Izvješće o godišnjem
popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u
općini Gundinci sa stanjem 31. prosinca 2010.
godine.

Članak 2.

Članak 2.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 400-08/11-01/6
Urbroj: 2178/05-02/11-1
Gundinci, 10. ožujka 2011. g.

Klasa : 406-01/11-01/2
Urbroj: 2178/05-02/11-1
Gundinci, 10. ožujka 2011. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Mihić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Mihić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana:248
9.

Broj:2
Članak 2.

Na osnovu članka 30. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN br. 152/08. i
21/10.),
sukladno
strategiji
gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
(Vlada RH 15. listopada 2001. godine),
Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za
donošenje
Programa
raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN
br. 20/09) i članka 30. Statuta općine Gundinci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 11/09), te Odluke Općinskog vijeća općine
Gundinci o promjeni Plana raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za
općinu
Gundinci,
Klasa:320-01/10-01/16,
Urbroj:2178/05-02/10-1 od 3. svibnja 2010.
godine, Općinsko vijeće općine Gundinci na
svojoj 17. sjednici održanoj 10. ožujka 2011.
godine, donijelo je
ODLUKU
o javnom uvidu prijedloga izmjene Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Gundinci

Članak 1.
Prihvaća se prijedlog izmjene Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Gundinci, i upućuje se na javni uvid u
periodu od 14. do 28. ožujka 2011. godine.

Zadužuje se načelnik općine Željko
Škripek za provoðenje aktivnosti javnog uvida
objavom u javnom glasilu i izlaganjem
tekstulanog i grafičkog dijela Programa u
prostorijama
općine
Gundinci,
dostupnih
graðanima na uvid svakog radnog dana u
vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 320-01/11-01/14
Urbroj: 2178/05-02/11-1
Gundinci, 10. ožujka 2011. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Mihić, v.r.
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OPĆINA OKUČANI

1.

Članak 2.

Na temelju članka 13. st. 4. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08) i članka
34 Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“ br.16/09), Općinsko
vijeće općine Okučani na 18. sjednici održanoj 2.
ožujka 2011. godine. donijelo je
ODLUKU
o početku postupka javne nabave u predmetu
izvođenja radova izgradnje uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda 1. faza naselja
Okučani
Članak 1.
Ovom Odlukom o početku postupka javne
nabave određuje se ;
početak i odabir postupka javne nabave
ovlašteni predstavnici naručitelja koji će
provesti zakonom utvrđene
radnje vezane za nabavu iz ove Odluke te svi
ostali elementi određeni člankom 13. Zakona
o javnoj nabavi.

Javni naručitelj nabave je općina Okučani,
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 430 Okučani, OIB
06139165681.
Članak 3.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Aca
Vidaković, načelnik općine Okučani.

Članak 4.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u
ovom postupku javne nabave su;
1.
Josip Lipovac, zamjenik načelnika
2.
Ivica Pivac, vijećnik
3.
Vlado Glavica, predstavnik Hrvatskih voda
d.d.
4.
Senka Vranić, ovlaštena osoba za provedbu
postupka javne nabave
Članak 5.
Administrativne poslove za ovlaštene
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predstavnike javnog naručitelja u ovom postupku
javne nabave obavljat će Jedinstveni upravni odjel
općine Okučani.

Broj:2
Članak 11.

Zakonska osnova za provođenje postupka
javne nabave iz članka 9. ove Odluke sadržana je u
članku 31. i 32. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 6.
Predmet nabave je izvođenje radova
izgradnje uređaja za pročišćavanja otpadnih voda
naselja Okučani, referenti broj CPV nomenklature
(Jedinstveni rječnik javne nabave) 74000000,
evidencijski broj E-VV-02/11.

Članak 12.
Plaćanje će se izvršiti po dostavi ovjerene
situacije u roku od 15 dana od prijenosa sredstava
Županijskog i proračuna Hrvatskih voda d.d. na žiro
račun općine Okučani broj: 2360000 -1829900001.

Članak 7.
Članak 13.
Ukupna procjenjena
vrijednost ovog
predmeta nabave iznosi 2.720.000,00 kn (s PDVom),
odnosno 2.211.382,11 kn bez PDV-a.

Odlukom naručitelja vršit će se otkup
dokumentacije za nadmetanje u visini od 500,00 kn iz
razloga predviđenih planiranih troškova naručitelja za
pripremu i provedbu postupka javne nabave.

Članak 8.
Sredstva su planirana Proračunom općine
Okučani u iznosu od 100.000,00 kn, Županijskim
proračunom u iznosu od 100.000, 00 kn, te ostatkom
sredstava u iznosu od 2.520.000,00 kn u Proračunu
Hrvatskih voda d.d.

Članak 14.
Ostali uvjeti nabave bit će određeni
ponudbenom dokumentacijom (uputama
ponuditelja).

Članak 9.

Članak 15.

Postupak javne nabave izvršit će se
otovorenim postupkom javne nabave objavljivanjem
u elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim
novinama.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA OKUČANI

Članak 10.
Kriteriji za odabir najprihvateljivije ponude
je; najniža cijena.

KLASA: 021-05/11-01-05
URBROJ:2178/21-01-11-01
Okučani, 2. ožujka 2011. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.
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2.
3.

Na temelju članka 13. st. 4. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ br.110/07 i 125/08) i članka
34 Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik
Brodsko- posavske županije" br.16/09), Općinsko
vijeće općine Okučani na 18. sjednici održanoj 2.
ožujka 2011. godine. donijelo

4.

ODLUKU
o početku postupka javne nabave u predmetu
izvođenja radova izgradnje kanalizacijske mreže
Etapa 1 - faza 2 naselje Okučani
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Ivica Pivac, predsjednik općinskgo vijeća
Vlado Glavica, predstavnik Hrvatskih voda
d.d.
Senka Vranić, ovlaštena osoba za provedbu
postupka javne nabave

Članak 5.
Administrativne poslove za ovlaštene
predstavnike javnog naručitelja u ovom postupku
javne nabave obavljat će Jedinstveni upravni odjel
općine Okučani.

Članak 6.
Članak 1.
Ovom Odlukom o početku postupka javne nabave
određuje se ;
početak i odabir postupka javne nabave
ovlašteni predstavnici naručitelja koji će
provesti zakonom utvrđene radnje vezane za nabavu
iz ove Odluke, te svi ostali elementi određeni člankom
13. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 2.
Javni naručitelj nabave je općina Okučani,
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 430 Okučani, OIB
06139165681.

Članak 3.

Predmet nabave je izvođenje radova
izgradnje kanalizacijske mreže Etapa 1 - Faza 2I
naselje Okučani, referenti broj CPV nomenklature
(Jedinstveni rječnik javne nabave) 45000000,
evidencijski broj E-VV-01/11.

Članak 7.
Ukupna procjenjena
vrijednost ovog
predmeta nabave iznosi 7,042.192,00 kn (s PDVom),
odnosno 5,422,487,90 bez PDV-a.

Članak 8.
Sredstva su planirana Proračunom općine
Okučani u iznosu od 200.000,00 kn, Županijskim
proračunom u iznosu od 200.000, 00 kn, te ostatkom
sredstava u Proračunu Hrvatskih voda d.d.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Aca
Vidaković, načelnik općine Okučani.
Članak 9.
Članak 4.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u
ovom postupku javne nabave su;
1.
Josip Lipovac, zamjenik
općinskog
načelnika

Postupak javne nabave izvršit će se otvorenim
postupkom javne nabave objavljivanjem u
elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim
novinama.
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Članak 10.

Kriteriji za odabir najprihvateljivije ponude
je; najniža cijena.

Broj:2
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA: 021-05/11-01-06
URBROJ:2178/21-01-11-01
Okučani, 2. ožujka 2011. Godine

Članak 11.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

Zakonska osnova za provođenje postupka
javne nabave iz članka 9. ove Odluke sadržana je u
članku 31. i 32. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 12.
Plaćanje će se izvršiti po dostavi ovjerene
situacije u roku od 15 dana od prijenosa sredstava
Županijskog i proračuna Hrvatskih voda d.d. na žiro
račun općine Okučani broj: 2360000 -1829900001.

Članak 13.

3.

Na temelju članka 24. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 16/09), Općinsko vijeće je na
svojoj 18. sjednici održanoj 2. ožujka 2011.godine,
donijelo

Odlukom naručitelja vršit će se otkup
dokumentacije za nadmetanje u visini od 500,00 kn iz
razloga predviđenih planiranih troškova naručitelja za
pripremu i provedbu postupka javne nabave.

ODLUKU
o usvajanju financijskog plana za provođenje
Odluke o pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani za 2011.g.

Članak 14.
Ostali uvjeti nabave bit će određeni
ponudbenom dokumentacijom (uputama
ponuditelja).

I.
Ovom Odlukom se usvaja financijski plan za
provođenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

II.
Ukupno u Proračunu općine Okučani za 2011.
godinu potrebno je osigurati sredstva u iznosu od
405.000,00 kn i to:
-

za jednokratne novčane pomoći iznos od
90.000,- kn
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-

-

za stalne novčane pomoći iznos od 120.000,kn
za sufinanciranje rada organizacija invalida i
humanitarnih organizacija iznos od 10.000,kn
za podmirenje troškova stanovanja 25.000,kn
stipendije i školarine - 100.000,- kn
ostale naknade iz Programa i prava soc.
skrbi - 60.000,- kn
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4.

Općinsko vijeće Općine Okučani na temelju
odredbe članka 32. stavka 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj
152/08 i 21/10) i članka 34. Statuta općine Okučani
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
127/10) na svojoj 18. sjednici održanoj 2. ožujka
2011. godine donijelo je:
ODLUKU

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

o izboru najpovoljnije ponude za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Okučani
za katastarske općine: Bodegraj, Lađevac i
Vrbovljani

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-06/11-01
Urbr:2178/21-01-11-01
Okučani, 2. ožujka 2011.g.

I.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske
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a) OPG Davor Martinović, Malešnica 18 , 10 090 Zagreb

b) OPG Marijan Curić, Opatovac 25, 35404 Cernik

c) OPG Mile Džanija, Lađevac 5, 35430 Okučani

d) Nikola Akmačić, Brđani 19, 35422 Zapolje

Broj:2
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II.

Kupoprodajna cijena za nekretnine označene u točki I.
ove Odluke iznosi:
a)

214.078,80 kn
i kupac će ju platiti
jednokratno ( u cijelosti) .

b)

71.289,40 kn i kupac će ju platiti obročno .

c)

31.696,66 kn i kupac će ju platiti obročno .

d)

21.358,52 kn
i kupac će ju platiti
jednokratno (u cijelosti).

III.
Na temelju ove Odluke i na nju dobivene
suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja, načelnik općine Okučani i
podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o
kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na koji je prethodno dalo
mišljenje nadležno Županijsko državno odvjetništvo.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
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Odlukom o izboru najpovoljnije ponude
obuhvaćena je površina od 30,6516 ha po ukupno
postignutoj cijeni od 338.423,38 kn.
•
Za nekretninu iz točke I.a) ove Odluke
ponudu za kupnju predali su:
- OPG Davor Martinović
Malešnica 18
10090 Zagreb
(za tablu 16)
- OPG Curić Marijan
Opatovac 25
35404 Cernik
(za tablu 16)
Na temelju Zakona o poljoprivrednom
zemljištu čl. 36. i 37. OPG Davor Martinović iz
Zagreba ostvaruje pravo prvenstva kupnje za
nekretnine iz točke I. a) ove Odluke. Kriterij: nositelj
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji
ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u
poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Dodatni
kriterij: nositelj obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva koji je mlađi od 40 godina te drugi
dodatni kriterij: nositelj obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na području
jedinice lokalne samouprave koja provodi natječaj i
dao je pisanu izjavu da prihvaća najvišu ponuđenu
cijenu.

•
Za nekretninu iz točke I.b) ove Odluke
ponudu za kupnju predao je:
Obrazloženje
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na području općine Okučani,
KLASA: 021-05/10-01-41, URBROJ:2178/21-0110-01 od 03. studenog 2010. godine Općinsko vijeće
općine Okučani objavilo je 16. studenog 2010.
godine u „Narodnim novinama“ br. 127/10 javni
natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta.
Predmetni javni natječaj raspisan je za
površinu od 31,3623 ha po ukupno početnoj cijeni od
329.866,84 kuna.
Na javni natječaj pristiglo je 5 ponuda od toga jedna je
nevažeća (OPG Tomazić Mirko, Fra Luke
Ibrišimovića 29, 35430 Okučani).

- OPG Marijan Curić
Opatovac 25
35404 Cernik
(iz table 19)
Na temelju Zakona o poljoprivrednom
zemljištu čl. 36. i 37. OPG Marijan Curić iz
Opatovca ostvaruje pravo prvenstva kupnje za
nekretnine iz točke I. b) ove Odluke. Kriterij: nositelj
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji
ostvaruje prava iz radnog
odnosa radom u
poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
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•
Za nekretninu iz točke I.c) ove Odluke
ponudu za kupnju predao je:
- OPG Mile Džanija
Lađevac 5
35430 Okučani
( za čestice 350/1, 550/1 i 550/2)
Na temelju Zakona o poljoprivrednom
zemljištu čl. 36. i 37. OPG Mile Džanija iz
Lađevca ostvaruje pravo prvenstva kupnje za
nekretnine iz točke I.c) ove Odluke. Kriterij:
nositelj obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja
kao dopunsku djelatnost na vlastitom
gospodarstvu i upisan je u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava.

•
Za nekretninu iz točke I.d) ove Odluke
ponudu za kupnju predao je:
- Nikola Akmačić
Brđani 19
35422 Zapolje

Broj:2

Na temelju Zakona o poljoprivrednom
zemljištu čl. 36. i 37. Nikola Akmačić iz Brđana
ostvaruje pravo prvenstva kupnje za nekretnine iz
točke I. d) ove Odluke. Kriterij: ostale fizičke ili
pravne osobe koje se namjeravaju baviti
poljoprivrednom proizvodnjom.

Slijedom iznesenog odlučeno je kao u točki I.
ove Odluke.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/11-01-04
Ur.broj: 2178/21-01-11-01
Okučani, 2. ožujka 2011. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

1.

Članak 2.

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne
novine" br. 79/2007. i 113/08) i članka 37.
Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 22/05. i 9/09),
općinski načelnik 7. ožujka 2011. godine donosi
PROGRM MJERA
za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na
području općine Podcrkavlje u 2011. godini

Članak 1.
U cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te
uklanjanju uzročnika bolesti i izvora oboljenja
od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti
prenošenja
oboljenja,
te
unapreðivanje
higijenskih uvjeta ?ivota pučanstva, donosi se
ovaj Program mjeza za zaštitu pučanstva od
zaraznih bolesti na području općine Podcrkavlje
u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Ovim Programom podrazumijeva se
provoðenje preventivne i obvezne deratizacije,
izvr?itelji Programa, sredstva, rokovi, načini
plaćanja i provedbe Programa.

Članak 3.
Izvršitelji Programa
Preventivnu i obveznu deratizaciju na
području općine Podcrkavlje mogu obavljati
samo fizičke ili pravne osobe koje udovoljavaju
zakonom propisane uvjete.
Izvršitelji
preventivne
i
obvezne
deratizacije biraju se na temelju prikupljenih
ponuda.

Članak 4.
Sredstva za provedbu Programa
Troškove

provoðenja

preventivne

i
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obvezne deratizacije u poduzećima (tvrtkama) i
ustanovama, obiteljskim kućama i stanovima u
privatnom vlasništvu plaćaju samo korisnici,
odnosno domaćinstva ili na način da dio
troškova plaća tretirano domaćinstvo, a dio
iznosa od ukupno tretiranih domaćinstava
podmiruje se iz sredstava Općinskog proračuna.
Troškovi provoðenja preventivne i
obvezne deratizacije u vlasni?tvu općine
Podcrkavlje, na javnim površinama, parkovima i
napuštenim kućama popdmiruje se iz Općinskog
proračuna.

Članak 5.
Rokovi provoðenja.
Obvezna preventivna deratizacija provodi
se u akciji od dva puta godi?nje, proljetna i
jesenska.

-

Broj:2

način izvješćivanja mještana
broj djelatnika
sredstva i opremu koja će se koristiti

Izvršitelj je dužan na vrijeme, najmanje
48 sati prije početka provedbe obavijestiti
javnost o vremenu, mjestu i načinu provoðenja
preventivne i obvezne deratizacije.
Izvr?itelj je obvezan neposredno nakon
obavljene deratizacije sačiniti izvješće o
provedenoj mjeri s podacima o datumu i mjestu
provedbe, te domaćinstvima u kojima mjera nije
provedena.
Po
dostavljenom
izvješću
općina
Podcrkavlje upozorit će domaćinstva u kojima
mjera nije provedena da su dužni omogućiti
provoðenje iste, u suprotnom slijedit će sankcije
u skladu sa zakonom.
Izvješće iz stavka 2. ovog članka
izvršitelj je obvezan dostaviti Zavodu za javno
zdravstvo Brodsko-posavske županije i Sanitarnoj
inspekciji.

Članak 6.
Članak 8.
Način plaćanja
Nadzor
Troškovi provoðenja preventivne i
obvezne deratizacije isplatit će se izvršitelju po
završetku
proljetnog,
odnosno
jesenskog
tretmana, te dostave podataka o broju kojima je
obavljen tretman.

Članak 7.
Provedba Programa
Prije početka provedbe mjera preventivne
i obvezne deratizacije izabrani izvršitelj dužan je
izraditi Operativni plan provedbe Programa.
Operativni plan mora sadržavati:
opis mjere koja se provodi
popis ulica, objekata ili prostora na
kojima se mjera provodi
okvirno vrijeme početka i završetka
poduzetnih mjera

Stručni nadzor nad provedbom obvezne
preventivne
deratizacije
kao
i
kontrolu
učinkovitosti provoðenja provodi Sanitarna
inspekcija Brodsko-posavske ?upanije ili Zavod
za javno zdratsvo Brodsko-posavske ?upanije.
Članak 9.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa : 501-01/11-01/2
Urbroj: 2178/13-02-11-1
Podcrkavlje, 7. 3. 2011.
Načelnik općine
Miroslav Bjelobrk, iur., v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

5.

Na osnovu članka 30. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (N.N. broj 152/08. i
21/10.), sukladno strategiji gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske (Vlada RH – 15. listopada 2001. godine),
Pravilnika o dokumentaciji potrebno za donošenje
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište u
vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 20/09.), i
članka 32. Statuta općine Velika Kopanica («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije broj:9/09.), te
Odluci Općinskog vijeća općine Velika Kopanica o
pokretanju aktivnosti za izradu prijedloga Programa,
Klasa:320-01/10-01/25, Urbroj:2178/12-03-10-01,
od 6. kolovoza 2010. godine, Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica, na svojoj 20. sjednici održanoj 23.
veljače 2011. godine, donijelo je

Hrvatske na području općine Velika Kopanica,
izrađen od strane imenovanog povjerenstva, i upućuje
se na javni uvid u periodu od 28. veljače do 14.
ožujka 2011. godine.

Članak 2.
Zadužuje se načelnik općine Zvonimir Šimunović za
provođenje aktivnosti javnog uvida objavom u
javnom glasilu, i izlaganjem tekstualnog i grafičkog
dijela Programa u prostorijama općine Velika
Kopanica, dostupnih građanima na uvid svakog
radnog dana u periodu od 7,00 do 15,00 sati.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

ODLUKU
o javnom uvidu prijedloga Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Velika Kopanica

Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa:320-01/11-01/4
Urbroj:2178/12-03-11-9
Velika Kopanica, 23. veljače 2011. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Divić,dipl.ing.agr., v.r
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Na osnovu članka 30.
Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (N.N. broj 152/08. i
21/10.), sukladno strategiji gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske (Vlada RH – 15. listopada 2001. godine),
Pravilnika o dokumentaciji potrebno za donošenje
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište u
vlasništvu Republike Hrvatske
(N.N. 20/09.),
Mjerilima i uvjetima za provedbu privatizacije
poljoprivrednog zemljišta, te članka 32. Statuta
općine Velika Kopanica («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 09/09.), Općinsko vijeće
općine Velika Kopanica, na svojoj 15. sjednici
održanoj 6. kolovoza 2010. godine, donijelo je

Broj:2

07-1, od 15. listopada 2007. godine, Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj („Narodne novine“ br.86/06) temeljem
kojeg u sastav općine Velika Kopanica ulazi k.o.
Kupina, stvarnom stanju vlasničko-pravnih odnosa
na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Velika Kopanica, te stvarnim
mogućnostima i potrebama općine, imenovano
Povjerenstvo se obvezuje pokrenuti aktivnosti i
izraditi prijedlog novog Programa,

Članak 3.
Konačan Prijedlog Programa za Javni uvid, Komisija
se obvezuje izložiti Općinskom vijeću najkasnije do
30. rujna 2010. godine.

ODLUKU
Članak 4.
o pokretanju aktivnosti za izradu prijedloga
Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Velika Kopanica

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Imenuje se Povjerenstvo
za izradu Prijedloga
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Velika Kopanica ( daljnjem tekstu „Program“) sa
sljedećim članovima:
1.
2.
3.

Matija Vidaković, predsjednik,
Mato Radičević, član,
Mijo Mikinčić, član,

Članak 2.
U skladu s važećim Programom, Klasa:320-01/0201/4, Urbroj:2178/12-03-02-1, od 23. kolovoza
2002. godine, Izmjenama i dopunama Programa
Klasa: 320-01/02-01/4, Urbroj: 2178/12-0302-02, od
15. rujna 2006. godine, Izmjenama i dopunama
Programa Klasa:320-01/07-01/7, Urbroj:2178/12-03-

Klasa:320-01/10-01/25
Ur.broj:2178/12-03-10-01
Velika Kopanica, 6. kolovoza 2010.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Divić,dipl.ing.agr., v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br.9/09.), Općinsko vijeće općine Velika
Kopanica na svojoj 20. sjednici održanoj 23. veljače
2011.godine donosi:

koji imaju stalno prebivalište na području
općine Velika Kopanica,
koji do 15. srpnja tekuće godine dostave uvid
– učenici svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi svih
osam razreda s odličnim uspjehom ili svjedodžbu o
završenoj srednjoj školi s odličnim uspjehom, studenti
odgovarajuću potvrdu ili diplomu o završenom
studiju, odnosno postdiplomskom studiju.

ODLUKU
III
o nagrađivanju učenika i studenata
Dodjela nagrada obavit će se prigodom Dana
općine Velika Kopanica 20. srpnja.
I
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica
donosi Odluku o isplati nagrada za učenike i studente
kako slijedi:
-

-

-

-

-

svaki učenik osnovne škole koji svih osam
razreda završi s odličnim uspjehom i
primjerenim vladanjem
nagrada u iznosu od 500,00 kuna,
svaki učenik koji završi srednju školu s
odličnim uspjehom i primjerenim vladanjem
nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna,
svaki student koji uspješno završi studij
dodiplomski studij (VŠS)
nagrada u iznosu od 2.000,00 kuna,
svaki student koji uspješno završi studij
diplomski studij (VSS)
nagrada u iznosu od 3.000,00 kuna, izuzev
ako je ranije dobio nagradu za
dodiplomski studij (VŠS) u iznosu od
2.000,00 kuna, tada se isplaćuje razlika od
1.000,00 kuna,
svaka osoba koja uspješno završi
postdiplomski studij (doktorat)
nagrada u iznosu od 4.000,00 kuna.

II
Pravo na nagradu ostvaruju svi učenici –
studenti:

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa:602-01/11-01/1
Ur.broj:2178/12-03-10-01
Velika Kopanica, 23. veljače 2011.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.

8.

Na osnovi stavka 4.članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.”br.26/03pročišćeni tekst,82/04.,110/04 i 178/04.).), i članka
32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije (9/09.), Općinsko
vijeće općine Velika Kopanica, na svojoj 18. sjednici
održanoj 13. prosinaca 2010. godine, donosi:
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PROGRAM

Članak 4.

gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture na području općine Velika
Kopanica za 2011. god.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat
će se iz sredstava komunalnog doprinosa i ostalih
sredstava Proračuna općine Velika Kopanica u
sveukupnom iznosu od 100.000,00 kn za sljedeće
namjene:
rekonstrukcija javne rasvjete na području
općine 100.000,00 kn

Članak 1.
Ovim Programom određuje se gradnja objekata i
uređenja komunalne infrastrukture, te nabavka
opreme ( udaljnjem tekstu: Program) na području
općine Velika Kopanica za 2011. godinu, za javne
površine, nerzavrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu
pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda , odlaganje
komunalnog otpada i uređenja groblja.
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenama
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s
naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i ostalih sredstava Proračuna
općine Velika Kopanica u ukupnom iznosu od
200.000,00 kn za:
- uređenje javno-prometnih površina, izgradnja staza
u grobljima (Velika Kopanica, Beravci,
Divoševci, Mala Kopanica, Kupina)
200.000,00 kn i u naseljima općine Velika
Kopanica.

Članak 5.
Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom
financirat će se iz Proračuna Brodsko-posavske
županije , iz ostalih sredstava Proračuna općine Velika
Kopanica u ukupnom iznosu od 176.000,00 kn za
sljedeće namjene:
dodatna ulaganja u športske objekte
50.000,00kn
dodatna ulaganja u postojeće objekte u
vlasništvu općine 116.000,00kn
izgradnja spomen obilježja poginulim
braniteljima 10.000,00kn

Članak 6.
Građenje objekata i uređaja za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz
sredstava Proračuna općine Velika Kopanica u
ukupnom iznosu od 50.000,00 kn za sljedeće
namjene:
projektna dokumentacija, i druge naknade
(vodoprivreda)

Članak 3.
Članak 7.
Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se
iz, komunalnog doprinosa, odobrenih sredstava
Ministarstva ruralnog razvoja i sredstava Proračuna
općine Velika Kopanica u ukupnom iznosu od
850.000,00 kn za sljedeće namjene:
s anacija poljs kih putova-nas ipanje
tucanikom
100.000,00 kn
izgradnja nerazvrstanih cesta u svim
naseljima
750.000,00 kn

Građenje i uređenje groblja financirat će se iz
komunalnog doprinosa i ostalih sredstava Proračuna
općine Velika Kopanica u ukupnom iznosu od
600.000,00 kn.
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Članak 8.

PROGRAM

Ukupna sredstva za ostvarenje ovog Programa
utvrđuju se u iznosu od 2.867.000,00 kn od čega se
50.000,00 kn odnosi se na prihod po osnovi
komunalnog doprinosa, 1.550.000,00 kn Proračuna
Brodsko-posavske županije, te 1.267.000,00 kn na
sredstva Proračuna općine Velika Kopanica.

održavanja komunalne infrastrukture
za 2011 godinu na području općine
Velika Kopanica

Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011.godine
i bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa:021-05/10-02/10
Urbroj:2178/12-02-10-1
Velika Kopanica, 13.prosinca 2010.

Članak 1.
Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i
izvori financijskih sredstava za održavanje
komunalne infrastrukture na području općine Velika
Kopanica i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:
I. Održavanje javnih površina,
II. Održavanje nerazvrstanih cesta,
III. Održavanje groblja,
IV. Održavanje javne rasvjete.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i
opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih
troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Članak 2.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Divić. dipl.ing.agr., v.r.

U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture
na području općine Velika Kopanica obuhvaća:
I. Održavanje javnih površina
-

9.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“NN” br. 26/03 – pročišćeni tekst
82/04, i Uredba 110/04) i članka 32. Statuta općine
Velika Kopanica
(“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” 9/09) Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na 18. sjednici održanoj 13. prosinca
2010 god. donijelo je sljedeći:

sadnja cvijeća u centrima Vel. Kopanica,
Beravci – 2 x godišnje 2.500,00 Kn
sadnja ukrasnog drveća –1 x godišnje
7.500,00 kn
košenje javnih površina u svim naseljima
općine proljeće-jesen
(utrošak dizel goriva ,-traktor, kosilice i
dr.strojevi) 25.000,00Kn
ugovor o djelu-bruto 30.000,00kn
Rok: kontinuirano i prema potrebi
Potrebna financijska sredstava: 65.000,00 Kn
Izvor financiranja: iz izvora poreza
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II. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova
sanacija putova, nasipavanje tucanikom i
ugradnja kamena, po potrebi 150.000,00 Kn
Rok: kontinuirano, ovisno o potrebama.
Potrebna financijska sredstva: 150.000,00 Kn
Izvor financiranja: komunalni doprinos i izvora
poreza
Općinski načelnik će u suradnji s mjesnim odborima i
Komisijom imenovanom za elementarne nepogode
donijeti Plan nasipavanja s utvrđenim prioritetima
nasipavanja.

Broj:2

opseg radova utvrđenih ovim Programom radi
usklađenja opsega radova s mogućnostima
financiranja istih.

-

III. Održavanje groblja – mjesna groblja Velika
Kopanica, Beravci, Mala Kopanica Divoševci I
Kupina
održavanje prilaza grobljima 20.000,00 Kn
utrošak elek. energije (kapelica i mrtvačnica)
5.000,00kn
Rok: kontinuirano, ovisno o potrebama
Potrebna financijska sredstva: 30.000,00 Kn
Izvor financiranja: iz izvornih poreza

Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje
provedbenih akata iz ovog Programa.

Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ s primjenom od 1.siječnja 2011.
god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa:363-01/10-02/1
Urbroj:2178/12-02-10-1
Velika Kopanica, 13.prosinca 2010.

IV. Održavanje javne rasvjete
utrošak električne energije sva naselja općine
250.000,00 Kn
održavanje javne rasvjete 100.000,00 Kn
Rok: kontinuirano i prema potrebi.
Potrebna financijska sredstva: 350.000,00 Kn
Izvor financiranja: izvori iz poreza
V. Ukupna sred. planirana Programom
održavanja kom. infrastrukture u 2011. god.:
1.
održavanje javnih površina 65.000,00 Kn
2.
održavanje nerazvrstanih cesta 150.000,00
Kn
3.
održavanje groblja 30.00,00 Kn
4.
održavanje javne rasvjete 350.000,00 Kn
Sveukupno za Program održavanja kom.
infrastrukture 595.000,00 Kn

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Divić. dipl.ing.agr., v.r.

10.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 3/06) Općinsko vijeće općine Velika
Kopanica na svojoj 18. sjednici održanoj 13.
prosinca 2010. godine donijelo je:
PROGRAM

Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2011.
godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati

javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu,
kulturi i sportu za 2011. godinu
na području općine Velika Kopanica
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I.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju,
školstvu, kulturi i sportu općine Velika Kopanica za
2011. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se
aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije
u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi i sportu od
značenja za općinu Velika Kopanica, kao i za njenu
promociju na svim razinama suradnje.
Programom se posebice utvrđuju potrebe u
predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče
kulturno – umjetničko stvaralaštvo, programi iz
područja kulture i sporta , opremanje i održavanje
objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i
manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose
promicanju kulturnih i sportskih aktivnosti.
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III Kultura
1. KUD»Ivan Filipović» Velika Kopanica, za redovnu
djelatnost i posebne programe 25.000,00 Kn
2. KUD»Ivan Gorana Kovačić» Beravci, za redovnu
djelatnost i posebne programe 25.000,00 Kn
3. KUD Kupina za redovnu djelatnost i posebne
programe 10.000,00 Kn
4. Udruga Žena Fortuna Velika Kopanica , za redovnu
djelatnost 1.000,00kn
5. Rashodi utroška elek.energije ispred otvorenog
podija za javne nastupe KUD-a 1.000,00 kn
6. Manifestacije «Ižimača», Vidit će se na sv. Iliju...,
Kolo na Bartolovo 18.000,00
Ukupno za kulturu tekuće rashode 60.000,00 Kn
Ukupno za kulturu tekuće donacije u novcu
28.000,00kn
Sveukupno: 88.000,00kn

II.
Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz
predškolskog odgoja, školstva, te područja kulture i
sporta na području općine Velika Kopanica za 2011.
godinu:
I Predškolski odgoj
1. Potrebna oprema za provođenje programa „Male
škole“ 1.000,00 Kn
2. Provođenje programa „Mala škola“ 14.000,00 Kn
3. provođenje programa odgoja s posebnim
potrebama igraonica 15.000,00kn
Ukupno za predškolski odgoj 30.000,00 Kn
II Školstvo
1. Program škole
- Pokloni za sv. Nikolu učenicima I-IV razred
8.000,00
- Nagrade učenicima 8. razreda odličan uspjeh
8.000,00
Nagrade srednjoškolcima- odličan uspjeh
12.000,00
Nagrade završenim fakultetlijama
10.000,00
Ukupno za školstvo
38.000,00 Kn

tekuće donacije u novcu

IV Sport
1. NK «Posavina » Velika Kopanica, za redovnu
djelatnost 100.000,00 Kn
2. NK»Raketa » Beravci ,za redovnu djelatnost
40.000,00kn
3. J.Š.N.K.»Mladost» Divoševci, za redovnu
djelatnost 40.000,00kn
4. NK «Posavac» Kupina, za redovnu djelatnost
30.000,00
4. Škola «malog nogometa» 10.000,00
5. Šahodvski klub Kopanica, za redovnu djelatnost
3.000,00kn
6. LD «VIR» Velika Kopanica, za redovnu djelatnost
10.000,00kn
7. Streljačka udruga Velika Kopanica, za posebne
programe 3.000,00kn
8. Ribolovno društvo , za redovnu djelatnost
3.000,00kn
9. Udruga građana Veterani-nogomet 2.000,00
10. Usluge tekućih i invest. održavanja šport. objekta
28.000,00kn
Ukupno za sport tekuće donacije u novcu
269.000,00kn
Ukupno za sport, tekući rashodi 38.000,00kn
Sveukupno : 307.000,00 Kn
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III.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz
točke II ovog Programa osigurat će se iz Proračuna
općine Velika Kopanica za 2011. godinu ovisno o
pritjecanju sredstava u Proračun.

IV.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni
opravdati u roku od 15 dana po isteku mjeseca za koji
su sredstva primili.
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11.

Temeljem članka 7., članka 20. i članka 38.
Zakona o socijalnoj skrbi (“NN” RH br. 73/97,
27/01,59/01, 82/01,103/03, 44/06, 79/07), te članka
32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” (br.9/09.), Općinsko
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 18. sjednici
održanoj 13. prosinca 2010. god. donijelo je:
SOCIJALNI PROGRAM
općine Velika Kopanica za 2011 godinu

V.
Članak 1.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon objave
u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" s
primjenom od 1. siječnja 2011.god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa:400-01/10-02/10
Urbroj:2178/12-02-10-1
Velika Kopanica, 13.prosinca 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Divić. dipl.ing.agr., v.r.

Socijalnim programom općine Velika Kopanica za
2011. godinu utvrđuju se prava korisnika na oblike
pomoći iz djelatnosti socijalne skrbi koju osigurava
općina Velika Kopanica.

Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe –
samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od
imovine ili iz drugih izvora.

Članak 3.
Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik općine
Velika Kopanica i Općinsko vijeće općine Velika
Kopanica koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik
pomoći izdaju odluku, odnosno rješenje, sukladno
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno tijelo
Brodsko-posavske županije.
Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja
osim ako zakonom nije drugačije određeno.
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Članak 4.

I. Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći
1.
Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na
pojedine oblike pomoći utvrđenih
Socijalnim programom su:
Opći uvjeti: - državljanstvo Republike Hrvatske
- stalno prebivalište na području općine Velika
Kopanica
2.
Socijalni kriteriji za ostvarivanje prava na
pojedine oblike pomoći su:
- korisnici pomoći za uzdržavanje u Centru za
socijalnu skrb Sl. Brod
- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima
pomoći
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zahtjev Brodsko-posavskoj županiji najkasnije do
prosinca tekuće godine.
Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na
popisu Centra za socijalnu skrb Sl.Brod.
Za svakog korisnika općina Velika Kopanica izdaje
rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom
drvu. Za svakog korisnika kojem se pomoć daje iz
vlastitih sredstava općine načelnik općine izdaje
rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom
drvu.
Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu
pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć.
Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev
stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom
godišnje.

2.
Subvencija prijevoza učenika srednjih
škola u Sl.Brod i Đakovo
Članak 5.
II. Oblici pomoći Socijalnog programa općine
Velika Kopanica za 2011. god.
1. Pomoć u ogrjevnom drvu,
2. Troškovi prijevoza učenika srednjih škola,
3. Pomoć i njega u kući u vidu nabave namirnica i
održavanja objekata soc.ugrož.
4. Pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima,
liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, crveni križ
5. Jednokratna novčana pomoć,

1.

Pomoć u ogrjevnom drvu

Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se
jednom godišnje, osigurati 3 m³ drva, ili se može
odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska
županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava Općinskog
proračuna, u visini koju svojom odlukom odredi
načelnik općine.
Odluku iz stavaka 1. ove točke općina Velika
Kopanica donijet će najkasnije do 30. rujna za tekuću
godinu. Načelnik općine svoju odluku donosi
sukladno pojedinačnim zahtjevima korisnika pomoći.
Općina Velika kopanica radi osiguranja sredstava za
odobrenje pomoći iz stavka 1. ove točke podnosi

Svi učenici srednjih škola koji putuju u Sl.Brod i
Đakovo s prebivalištem na području općine Velika
Kopanica, koji se za put do škole koriste javnim
autobusnim prijevozom, mogu za vrijeme trajanja
školske godine ostvariti pravo na subvenciju troškova
prijevoza u iznosu od 15 % cijene mjesečne karte.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava subvencije prijevoza
podnositelj zahtjeva dužan je priložiti uvjerenje škole
o redovnom upisu i pohađanju škole .
Pravo učenika na subvenciju prijevoza, utvrdit će se
za svako polugodište tekuće godine.
Po utvrđenom pravu na subvenciju prijevoza za
učenike (predočenje potrebnih potvrda) općina Velika
Kopanica će subvenciju troškova prijevoza u iznosu
od 15 % cijene mjesečne karte isplatiti prijevozniku na
njegov žiro-račun, a prema izdanim mjesečnim
računima.

3.
Pomoć i njega u kući u vidu nabave
namirnica i održavanja objekata soc.ugrož.
Pravo na subvenciju troškova pomoći i njege u kući u
vidu nabave namirnica i materijala za održavanje
objekta socijalno ugrožene osobe ostvaruje se putem
zahtjeva podnijetog općinskom načelniku. Pravo na
subvenciju troškova stanovanja može se ostvariti za
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pomoć u nabavi namirnica potrebni za život.
Upravnim postupkom utvrdit će se da li podnositelj
zahtjeva udovoljava kriterijima iz Socijalnog
programa.
Odluku o ostvarivanju prava na ovaj oblik pomoći
donosi općinski načelnik.
Pravo na ovaj oblik pomoći realizirat će se sukladno
ostvarenju Proračuna općine.
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će donijeti odluku o visini jednokratne novčane
pomoći.
Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu
ostvariti jedanput godišnje. U izuzetno teškim
slučajevima jednokratna novčana pomoć može se
ostvariti i više puta godišnje o čemu odlučuje općinski
načelnik.

Članak 6.
4.Troškovi po programu «Njega u kuću starih i
nemoćnih»
Pravo na troškove po programu ostvaruju djelatnice s
kojima je općina Velika Kopanica zaključila ugovor
o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6. mjeseci,
sukladno zaključenom ugovoru o financiranju
zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu u
2011. godini između općine Velika Kopanica i
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

5. Pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima,
liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara,
Crveni križ i dr. Udrugama slijepih, klub liječenih
alkoholičara i udruga dijabetičara, Crveni križ na
području Brodsko-posavske županije koje imaju
članova s područja općine Velika Kopanica općinski
načelnik može na osnovu njihovog zahtjeva odobriti
pomoć ili u visini koju odlukom odredi Brodskoposavska županija.

III. Potrebna sredstva iz Općinskog proračuna
1. Pomoć u ogrjevnom drvu 50.000,00 Kn
2.Troškovi subvencije prijevoza učenika srednjih
škola 120.000,00 Kn
3.Pomoć i njega u kući u vidu nabave namirnica i
održavanja objekata soc. ugrož., 20.000,00 Kn
4.Troškovi «Program pomoć i njega starijih osoba»,
30.000,00 Kn
5. Pomoć udrugama slijepih i hendikepiranih,
umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga
dijabetičara, Crveni križ 20.000,00kn
6. Jednokratna novčana pomoć 21.000,00 Kn
7. Rashodi za usluge
4.000,00 kn
Ukupno za Socijalni program u 2011. god.:
265.000,00 Kn

Članak 7.
IV. Prijelazne i završne odredbe

6. Jednokratna novčana pomoć
Jednokratna novčana pomoć u visini do 1.000,00 Kn
isplaćivat će se najugroženijima u određenim
situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna
bolest, neki račun, i sl.), te u određene blagdane (Sv.
Nikola, Božić, Nova Godina i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju
pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu
izravno korisniku ili na način da općina djelomično ili
u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u
Proračunu općinski načelnik općine Velika Kopanica

Općinski načelnik može po potrebi svojom odlukom
utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje prava po
pojedinim oblicima pomoći iz ovog Programa.
O zahtjevima za ostvarivanje prava pomoći u
ogrjevnom drvu, naknade troškova prijevoza učenika
srednjih škola , odlučit će Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica nakon temeljitog uvida u socijalno
stanje podnositelja zahtjeva, njegove obitelji odnosno
domaćinstva, osim za jednokratnih novčanih pomoći
o kojima odlučuje općinski načelnik.
Troškovi provođenja Socijalnog programa terete
Proračun općine Velika Kopanica. Načelnik je
ovlašten dio neutrošenih sredstava predviđenih za
pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike
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pomoći za koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti
iznos potrebnih sredstava.
Predviđena struktura i ukupni iznos potrebnih
sredstava za izvršenje ovog Programa za 2010. godinu
sastavni su dio ovog Programa.
Razlika između iznosa sredstava utvrđenih
Proračunom općine Velika Kopanica za 2011. god. za
izvršenje Socijalnog programa i iznosa predviđenih
potrebnih sredstava za izvršenje Socijalnog programa
za 2010. god. osigurat će se:

2.
3.

1.
2.

4.

Rebalansom Proračuna za 2011. god.,
Dopunskim sredstvima Brodsko-posavske
županije,

Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa
osiguravaju se u Proračunu općine Velika Kopanica,
ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.
Prava iz ovog Programa realizirat će se po sljedećim
prioritetima:
1.

5.
Domaćinstvom se prema ovom Programu smatraju
sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, u jednoj
kući ili stanu.
Ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći
temeljem ovog Programa, može se sukladno
međusobnom dogovoru ostvariti putem Centra za
socijalnu skrb Sl.Brod, a na temelju Odluke općinskog
načelnika općine Velika Kopanica. Korisnik
pojedinog oblika pomoći dužan je općini Velika
Kopanica prijaviti svaku promjenu koja uvjetuje
gubitak priznatog prava u roku od 15 dana od dana
nastanka promjene. Korisnik koji ne prijavi promjenu
u utvrđenom roku kojem mu prestaje pravo iz ovog
Programa dužan je vratiti iznos primljene pomoći koju
je primio za vrijeme od dana prestanka prava na
pomoć. Korištenje prava utvrđenih temeljem ovog
Programa počinje u pravilu od donošenja rješenja o
izvršenju.
Temeljem članka 2. Pravilnika o sadržaju i načinu
vođenja evidencije i dokumentacije, te načinu i
rokovima za dostavu izvješća o ostvarivanju prava na
pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim
pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima
jedinice lokalne samouprave i o ostvarivanju prava na
podmirenje troškova ogrijeva („Službenog vjesnika
Brodsko-posavske županije“ 2/10.), općina Velika
Kopanica dužna je voditi evidenciju i dokumentaciju
o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć, a izvješće za
prethodni mjesec dostavljati Brodsko-posavskoj
županiji na posebnom obrascu, do trećeg u tekućem
mjesecu.
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Troškovi subvencije prijevoza učenika
srednjih škola,
Pomoć za ogrjev,
Pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima,
liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara,
crveni križ
Naknade po programu Njega u kuću starih i
nemoćnih
Jednokratna novčana pomoć.

Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa:500-01/10-02/1
Urbroj:2178/12-02-10-1
Velika Kopanica, 13.prosinca 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Divić. dipl.ing.agr., v.r.
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12.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
stavak 2 i 3. Zakona o proračunu (Narodne novine
br.96/03.), i članka 32 Statuta općine Vel. Kopanica,
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 18.
sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine, donosi

Broj:2

Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova

0,00

Neto zaduživanja/
financiranje

0,00

Višak / Manjak + Raspoloživa sredstva
iz predhodnih godina + Neto
zaduživanje / financiranje
0,00

PRORAČUN
općine Velika Kopanica za 2011. godinu

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

I OPĆI DIO
Članak 1.

Članak 4.

Proračun općine Velika Kopanica za
2011. godinu sastoji se od:

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.

A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja

5 745 000,00

Prihodi od prodaje
financijske imovine

15 000,00

Rashodi poslovanja
Rashodi za nefinancijsku
imovinu
Razlika - Višak / Manjak

A.

3 204 000,00
0,00

Raspoloživa sredstva iz predhodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)

Račun zaduživanja / financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

Klasa: 400-09/10-01/3
Urbroj:2178/12-03-10-1
Vel.Kopanica,9. prosinaca 2010.god.

2 556 000,00

Raspoloživa sredstva iz predhodnih godina 0,00

B.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VELIKA KOPANICA

0,00

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Divić v.r.
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Članak 3.

Na temelju članka 6. Zakona o Proračunu
(“Narodne novine”br.96/03.) i članka 32. Statuta
općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”br 9/09.), Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na 18. sjednici održanoj 9. prosinca
2010. godine, donosi:

Sredstva Proračuna koriste se za financiranje
poslova, funkcija i programa korisnika Proračuna u
visini koja je neophodana za njihovo obavljanje i
izvršavanje.
Izrada i izvršavanje Proračuna temelji se na načelu
zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i
transparentnosti.

ODLUKU
Članak 4.
o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica
za 2011.godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja
Proračuna općine Velika Kopanica ( u daljnjem tekstu:
Proračun) za 2011.godinu koji obuhvaća:
naplatu prihoda koji prema Zakonu o
financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima,
te Odlukama Općinskog vijeća općine Velika
Kopanica
raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na
raspolaganje korisnicima sredstava
Proračuna

Članak 2.
Proračun se sastoji od “Bilance prihoda i izdataka”.
U Bilanci prihoda i izdataka iskazuje se porezni i
neporezni prihodi i drugi prihodi i primici od općinske
imovine, te izdaci utvrđeni za financiranje javnih
troškova na razni općine Velika Kopanica na temlju
zakonskih i drugih propisa.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u
planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom
godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna
imat će sredstva za redovnu djelatnost Općinske
uprave.

Proračun mora biti uravnotežen- ukupni prihodi i
primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.
Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi u
toj godini.
Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci koje
počinje 1.siječnja, a završava 31. prosinca
kalendarske godine.
Proračun donosi Općinsko vijeće općine Velika
Kopanica za proračunsku godinu koja odgovara
kalendarskoj godini, i to prije početka godine na koju
se odnosi.

Članak 5.
Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su
u «Posebnom dijelu» Proračuna određenim za
nositelje sredstva na pojedinim pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za
namjene koje su određene Proračunom, i to do visine
utvrđene u njegovu «Posebnom dijelu».

Članak 6.
Korisnici smiju preuzimati obveze za koje su sredstva
namjenski iskazana u «Posebnom dijelu» Proračuna,
ako je njihovo plaćanje usklađeno s planiranim
sredstvima za odnosno tromjesečje.
Iznimno zbog neusklađenog priljeva sredstava u
Proračunu s tromjesečnim potrebama, Općinsko
vijeće općine Velika Kopanica može u suglasnosti s
naredbodavateljem za izvršenje Proračuna
(načelnikom ili osobom po njegovom ovlaštenju)
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izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim
korisnicima.

Članak 7.
Korisnici Proračuna moraju sredstva koristiti
štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno
raspolaganju tim sredstvima.
Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava i
izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko vijeće
općine Velika Kopanica.

Članak 8.
Godišnji proračun izvršava se do 31.prosinca
2011. godine. Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj
godini jesu prihodi te godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca 2011. godine, podmirit će se iz namjenski
odobrenih sredstava Proračuna sljedeće fiskalne
godine.

Članak 9.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovorno
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica, koje u
postupku izvršavanja Proračuna donosi provedbene
akte.
Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti
osim pod uvjetima propisanim Zakonom i ovom
Odlukom.

Članak 10.
Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u
skladu sa stavkom 1.ovog članka, preraspodjela
sredstava na proračunskim stavkama kod
proračunskih korisnika ili između proračunskih
korisnika može se uz odobrenje načelnika izvršiti
najviše 5% rashoda i izdataka na stavci koja se
umanjuje.

Broj:2
Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz
Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda,
a temeljem rješenja tijela ovlaštenog za naplatu
odnosnih prihoda.

Članka 12.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.
Ako se tijekom fiskalne godine, zbog izvanrednih
prilika i potreba, povećavaju ili umanjuju prihodi i
primici, odnosno izdaci, Proračun se mora
uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja, a primjenjuje se od 1. siječnja
2011.godine i bit će objavljena u ”Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa: 400-09/10-01/3
Urbroj:2178/12-03-10-1
Vel.Kopanica, 9. prosinca 2010.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Divić, v.r.

Broj:2
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14.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32. stavak 2 i 3. Zakona o proračunu (Narodne novine br.
96/03.), i članka 32. Statuta općine Vel. Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.),
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 18. sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine donosi:
PRORAČUN
općine Velika Kopanica za 2011. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općina Velika Kopanica za 2011. sastoji se od:
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PLAN PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2011. GODINU
PRIHODI I PRIMICI
Račun

Opis

PLAN

Broj:2
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PLAN PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2011. GODINU
RASHODI I IZDACI
Račun

Opis

PLAN
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PLAN PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2011. GODINU
C. RAČUN FINANCIRANJA
Račun

Opis

PLAN

PLAN PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2011. GODINU
POSEBNI DIO
Račun

Opis

PLAN

Broj:2
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15.

C.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
stavak 2 i 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“
br.96/03.), i članka 32 Statuta općine Vel. Kopanica,
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 18.
sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine, donosi

Broj:2

Račun zaduživanja / financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

550 000,00

Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova

550 000,00

Neto zaduživanja/financiranje
IZMJENU PRORAČUNA
općine Velika Kopanica za 2010. godinu

0,00

Višak / Manjak + Raspoloživa sredstva
iz predhodnih godina + Neto
zaduživanje / financiranje
0,00

I OPĆI DIO
Članak 1.

Članak 2.

Proračun općine Velika Kopanica za 2010.
godinu sastoji se od:

Opći dio prihoda i primitaka sadrži prihode i primitke
po izvorima i vrstama prihoda, te rashode i izdatke po
ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu
Razlika - Višak / Manjak

B.

3 527 000,00

565 000,00

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2010. godine i bit
će objavljen u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

2 509 000,00
2 133 000,00
0,00

Raspoloživa sredstva iz predhodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz
predhodnih godina

Članak 4.

0,00

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VELIKA KOPANICA
Klasa: 400-09/10-01/3
Urbroj:2178/12-03-10-1
Vel. Kopanica, 9. prosinca 2010.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Divić v.r.

Broj:2
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16.
Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32. stavak 2 i 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
96/03.), i članka 32 Statuta općine Vel. Kopanica, Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 18. sjednici
održanoj 13. prosinca 2010.godine, donosi:
REBALANS PRORAČUNA
općine Velika Kopanica za 2010. g.

I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Velika Kopanica za 2010. godinu sastoji se od:

REBALANS PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2010. G.
A. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA
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REBALANS PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2010. G.
A. OPĆI DIO - RAČUN RASHODA
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REBALANS PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2010. G.
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN FINANCIRANJA

Broj:2
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REBALANS PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2010. G.
POSEBNI DIO
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "LASICA" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj:2

