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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

Djelatnost zavoda
Članak 2.

39.
Djelatnost Zavoda je:
Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine"
br. 76/07.) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 9/06 - pročišćeni tekst i 23/07),
Županijska skupština na 23. sjednici održanoj 18.
ožujka 2008. godine, donijela je

-

ODLUKU

-

o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije

-

Naziv i sjedište Zavoda

-

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se javna ustanova
pod nazivom: Zavod za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu:
Zavod).
Osnivač Zavoda je Brodsko-posavska
županija, a osnivačka prava prema odredbama
Zakona o prostornom uređenju i gradnji ostvaruje
Županijsko poglavarstvo.
Sjedište Zavoda je u Slavonskom Brodu,
Trg pobjede bb.

-

izrada i praćenje provedbe dokumenata
prostornog uređenja područne (regionalne)
razine,
izrada izvješća o stanju u prostoru
Županije,
vođenje registra podataka u okviru
informacijskog
sustava
prostornog
uređenja,
pripremanje polazišta za izradu, odnosno
stavljanje izvan snage prostornih planova
užih područja,
izdavanje mišljenja u postupku izrade i
donošenja
dokumenata
prostornog
uređenja u skladu sa zakonom,
izrada prostornih planova uređenja velikog
grada, gradova i općina i urbanističkih
planova uređenja, ako je izrada tih
planova Zavodu povjerena od nadležnosti
Ministarstva ili Županijskog poglavarstva,
obavljanje stručno-analitičkih poslova iz
područja prostornog uređenja ako je
obavljanje tih poslova Zavodu povjereno
od nadležnog Ministarstva ili Županijskog
poglavarstva.
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Tijela Zavoda

zakonom, ovom Odlukom i Statutom
Zavoda, kao i d rugim pitanjima koja se
odnose na upravljanje Zavodom, a za koje
nije propisana nadležnost ravnatelja
zavoda.

Članak 3.
Tijela Zavoda su Upravno vijeće Zavoda i
ravnatelj Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda obvezno je
Županijskom poglavarstvu dostaviti izvješće o
ostvarenju godišnjeg programa do 1. ožujka
tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 4.
Upravno vijeće Zavoda upravlja Zavodom.
Upravno vijeće Zavoda čine predsjednik
i 4 člana.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća
Zavoda
imenuje
i
razrješava
Županijsko
poglavarstvo iz redova:
-

Županijskog poglavarstva - predsjednika i
jednog člana
Županijske skupštine - jednog člana
stručnih djelatnika - dva člana

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća
Zavoda imenuju se na četiri godine. Iste osobe
mogu biti ponovno imenovane za predsjednika,
odnosno člana Upravnog vijeća Zavoda.
Članak 5.
Upravno

vijeće

Zavoda

ima

sljedeće

zadaće:
-

-

Broj: 4

donosi Statut Zavoda uz suglasnost
Županijskog poglavarstva,
donosi Poslovnik o svom radu,
donosi Godišnji program rada Zavoda uz
suglasnost Županijskog poglavarstva i
prati njegovo izvršavanje,
donosi Godišnji financijski plan uz
suglasnost Županijskog poglavarstva i
Godišnji proračun,
donosi odluke o stjecanju, opterećenju i
otuđenju nekretnina u vlasništvu Zavoda
ili druge imovine do iznosa utvrđenog
Statutom Zavoda, a iznad toga iznosa uz
suglasnost Županijskog poglavarstva,
donosi opće akte zavoda, ako zakonom,
ovom
Odlukom,
odnosno
Statutom
Zavoda nije drugačije određeno,
raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja
Zavoda, ze imenuje i razrješava ravnatelja
Zavoda,
odlučuje o drugim pitanjima utrđenim

Članak 6.
Ravnatelj zavoda je voditelj poslovanja
Zavoda.
Ravnatelj zavoda se imenuje na vrijeme
od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno
imenovana za ravnatelja.
Za ravnatelja Zavoda može biti imenovana
osoba visoke stručne spreme, arhitektonskog
smjera s položenim državnim stručnim ispitom i
najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Ravnatelj Zavoda može biti razrješen i
prije isteka mandata, na način i pod uvjetima
propisanim zakonom i Statutom Zavoda.
Ravnatelj Zavoda predstavlja i zastupa
Zavod, organizira i vodi poslovanje Zavoda, vodi
stručni rad Zavoda, poduzima sve pravne radnje u
ime i za račun Zavoda, zastupa Zavod u svim
postupcima pred sudovima, upravnim i drugim
državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim
ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća,
odgovara za zakonitost rada Zavoda, te obavlja i
druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Statutom
Zavoda.
Uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj
Zavoda, način njegova izbora, poslovi i ovlasti
ravnatelja pobliže se određuju Statutom Zavoda.
Članak 7.
Ravnatelj Zavoda može dati
drugoj osobi za zastupanje Zavoda u
prometu i to u granicama svojih ovlasti,
odredbama zakona kojim se uređuju
odnosi.
Opći akti Zavoda.

punomoć
pravnom
sukladno
obvezni
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Članak 8.
Zavod ima Statut.

Prava i obveze Zavoda u svezi s
obavljanjem propisane djelatnosti koja nisu
propisana ovom Odlukom uređuju se Statutom
Z.avoda.
Statutom Zavoda pobliže se utvrđuje
ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja
pojedinih tijela Zavoda, međusobna prava i
obveze osnivača i Zavoda koja nisu propisana
ovom Odlukom, način raspolaganja s dobiti
ukoliko se ostvari, te druga pitanja od značaja za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda.
Zavod ima i druge opće akte sukladno
zakonu, ovoj Odluci i Statutu Zavoda.
Imovina Zavoda i odgovornost
za njegove obveze.
Članak 9.
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Članak 11.

Za obveze u poslovanju Zavod odgovara
cijelom svojom imovinom.
Brodsko-posavska županija solidarno
neograničeno odgovara za obveze Zavoda.

i

Članak 12.
Zavod
ne
može
bez
suglasnosti
Županijskog poglavarstva steći, opteretiti ili
otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je
pojedinačna vrijednost veća od vrijednosti
utvrđene Statutom Zavoda.
U vezi s obavljanjem propisane djelatnosti
Zavod ne može bez suglasnosti Županijskog
poglavarstva ugovoriti poslove čija vrijednost
prelazi iznos određen Statutom Zavoda.
Članak 13.
Rad Zavoda je javan.

Sredstva za osnivanje i početak rada
Zavoda osigurana su u Proračunu Brodskoposavske županije za 2008. godinu, u iznosu od
40.000,00 kuna.

O javnosti Zavoda skrbi ravnatelj Zavoda.

Sredstva za rad i poslovanje Zavoda
osiguravaju se iz sredstava Proračuna Brodskoposavske županije, te iz drugih izvora u skladu sa
zakonom.

Županijsko poglavarstvo menovat će
članove Upravnog vijeća Zavoda u roku od 15
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske
županije Zavod ostvaruje na temelju odobrenih
programa.

Članak 15.

Zavod može stjecati sredstva obavljanjem
propisane mu djelatnosti u skladu sa Zakonom o
prostornom uređenju i gradnji i ovom Odlukom,
te propisima, sponzorstvom i darovanjem.
Članak 10.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Zavod
ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava usključivo
za obavljanje i azvoj djelatnosti Zavoda, a odluku
o raspolaganju s dobiti donosi Upravno vijeće
Zavoda.

Članak 14.

Upravno vijeće Zavoda donijet će Statut
Zavoda sukladno zakonu i ovoj Odluci u roku od
15 dana od dana imenovanja.
Članak 16.
Županijsko poglavarstvo imenovat će
privremenog ravnatelja Zavoda u roku od 15 dana
od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Privremeni ravnatelj Zavoda će u roku od
30 dana od dana donošenja Statuta Zavoda, u
skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom
Zavoda obaviti pripremne radnje za početak rada
Zavoda, te podnijeti prijavu za upis Zavoda u
sudski registar.
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Članak 17.

Upravno vijeće zavoda će u skladu sa
zakonom, ovom Odlukom i Statutom Zavoda u
roku od 60 dana od dana upisa Zavoda u sudski
registar, donijeti opće akte Zavoda: akt o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda, akt o
rasporedu na radna mjesta zaposlenika, akt o
stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika
Zavoda, te druge opće akte određene zakonom i
Statutom Zavoda.

-

Broj: 4

akti Poglavarstva:

40.
Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/06-pročišćeni tekst,
23/07) i točke 4. Projekta "Certifikacija sustava
kvalitete u Brodsko-posavskoj županiji" za 2008.
godinu, Županijsko poglavarstvo je na 61. sjednici
održanoj 1. travnja 2008. godine, donijelo

Članak 18.
RJEŠENJE
Zavod započinje s radom nakon upisa u
sudski registar.

o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu
sredstava za poticanje certifikacije sustava
kvalitete u Brodsko-posavskoj županiji za
2008. godinu

Članak 19.
Danom početka rada zavod preuzima
službenike, poslove i materijalno-tehnička sredstva
Županijskog zavoda za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije.

I.
U Povjerenstvo za raspodjelu sredstava za
poticanje certifikacije kvalitete u Brodskoposavskoj županiji za 2008. godinu imenuju se:

Članak 20.
1.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Stjepan Bošnjaković - predsjednik
(Brodsko-posavska županija)

2.

Željko Burazović - član
(Brodsko-posavska županija)

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3.

Dragan Jelić - član
(CTR d.o.o. Slavonski Brod)

Klasa : 350-01/08-01/1
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 19. ožujka 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 311-01/08-01/3
Urbroj: 2178/1-02/08-2
Slavonski Brod, 1. travnja 2008.
Zamjenica župana
Ružica Vidaković,v.r.
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41.

42.

Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/06-pročišćeni tekst,
23/07) i točke 4. Projekta "Poticanje tradicijskih
obrta u Brodsko-posavskoj županiji" za 2008.
godinu, Županijsko poglavarstvo je na 61. sjednici
održanoj 1. travnja 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/06-pročišćeni tekst,
23/07) i točke 4. Projekta "Poticanje umjetničkih
obrta u Brodsko-posavskoj županiji" za 2008.
godinu, Županijsko poglavarstvo je na 61. sjednici
održanoj 1. travnja 2008. godine, donijelo

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu
sredstava za poticanje tradicijskog obrta
u Brodsko-posavskoj županiji za
2008. godinu

o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu
sredstava za poticanje umjetničkih obrta
u Brodsko-posavskoj županiji za
2008. godinu

I.

I.

U Povjerenstvo za raspodjelu sredstava za
poticanje tradicijskih obrta u Brodsko-posavskoj
županiji za 2008. godinu imenuju se:

U Povjerenstvo za raspodjelu sredstava za
poticanje umjetničkih obrta u Brodsko-posavskoj
županiji za 2008. godinu imenuju se:

1.

Stjepan Bošnjaković - predsjednik
(Brodsko-posavska županija)

1.

Stjepan Bošnjaković - predsjednik
(Brodsko-posavska županija)

2.

Željka Pergl - članica
(HOK, Obrtnička komora BPŽ)

2.

Željka Pergl - članica
(HOK, Obrtnička komora BPŽ)

3.

Dragan Jelić - član
(CTR d.o.o. Slavonski Brod)

3.

Dragan Jelić - član
(CTR d.o.o. Slavonski Brod)

II.

II.

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".

Klasa : 311-01/08-01/4
Urbroj: 2178/1-02/08-2
Slavonski Brod, 1. travnja 2008.

Klasa : 311-01/08-01/5
Urbroj: 2178/1-02/08-2
Slavonski Brod, 1. travnja 2008.

Zamjenica župana
Ružica Vidaković,v.r.

Zamjenica župana
Ružica Vidaković,v.r.
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43.

44.

Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/06-pročišćeni tekst,
23/07) i točke 4. Projekta "Razvoj inovatorstva u
Brodsko-posavskoj županiji" za 2008. godinu,
Županijsko poglavarstvo je na 61. sjednici
održanoj 1. travnja 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 129/05.), članka 29. Zakona o
ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97. i
47/99) i članka 45. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 9/06-pročišćeni tekst, 23/07), a u
skladu sa člankom 9. Statuta Industrijskoobrtničke škole Slavonski Brod, Županijsko
poglavarstvo je na 61. sjednici održanoj 1. travnja
2008. godine, donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu
sredstava za razvoj inovatorstva
u Brodsko-posavskoj županiji za
2008. godinu

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izvođenje programa
za zanimanje obrađivač lima u Industrijskoobrtničkoj školi Slavonski Brod

I.
U Povjerenstvo za raspodjelu sredstava za
razvoj inovatorstva u Brodsko-posavskoj županiji
za 2008. godinu imenuju se:
1.

Stjepan Bošnjaković - predsjednik
(Brodsko-posavska županija)

2.

Željko Burazović - član
(Brodsko-posavska županija)

3.

Maja Jukić - članica
(Brodsko-posavska udruga inovatora)

I.
Daje se suglasnost Industrijsko-obrtničkoj
školi Slavonski Brod da od Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa zatraži odobrenje za
izvođenje programa za zanimanje obrađivač lima.
II.

4.

Mladen Damjanović - član
(Zajednica tehničke kulture BPŽ)

5.

Dragan Jelić - član
(CTR d.o.o. Slavonski Brod)

Po dobivenom odobrenju škola je obvezna
dostaviti osnivaču na prethodnu suglasnost
dopunu Statuta u dijelu koji se odnosi na
djelatnost škole.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 311-01/08-01/6
Urbroj: 2178/1-02/08-2
Slavonski Brod, 1. travnja 2008.
Zamjenica župana
Ružica Vidaković,v.r.

Klasa : 602-03/08-01/5
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. travnja 2008.
Zamjenica župana
Ružica Vidaković,v.r.
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Broj: 4
-

ostali akti:

3.
4.

45.
5.
Na temelju članka 13. Pravilnika o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" br.
25/06), te članka 35. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 9/06-pročišćeni tekst), župan
Brodsko-posavske županije 4. travnja 2008.
godine, donio je

6.
7.
8.
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Željko Šarić
- zamjenik načelnika
PU BPŽ (član)
Ivan Vuleta
zamjenik
žup.
vatrog. zapovjednika (član)
Tomislav Vlajnić - zamjenik ravnatelja
OB "Dr. Josip Benčević" Slav. Brod (član)
Branka Bardak
- rukovoditelj službe
hitne medicinske pomoći Doma zdravlja
Sl. Brod (član)
Đuro Štefančić
djelatnik
VGI
"Brodska posavina" (član)
Damir Agičić
- voditelj
Veterinarskog ureda Sl. Brod (član)

RJEŠENJE

II

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne
zaštite Brodsko-posavske županije

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

I
U Zapovjedništvo civilne zaštite Brodskoposavske županije imenuju se:
1.
2.

Mladen Krištof
(zapovjednik)
Pavo Baričić
PUZS (zamjenik)

- pročelnik PUZS
- načelnik odjela u

Klasa : 810-01/08-01/1
Urbroj: 2178/1-09-08-2
Slavonski Brod, 4. travnja 2008.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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Broj: 4

GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti VIjeća:

25.
Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06. i
19/07), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
na svojoj 9. sjednici održanoj 19. ožujka 2008.
godine, donosi

Gradsko vijeće je razmotrilo i prihvatilo
prijedlog Smjernica za razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području grada Slavonskog Broda
za 2008. godinu, s tim da se u tekstu prijedloga
Smjernica ispravi tehnička pogreška tako da se
umjesto Gradske službe stavi Opći, pravni,
kadrovski poslovi i javna nabava. U tekstu
preambule ispraviti članak 28. Statuta i staviti
članak 35., te navesti "Službeni vjesnik" objave
Statuta (14/01, 10/05, 2/06. i 19/07).
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja prijedloga Smjernica
za razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području grada Slavonskog Broda
za 2008. godinu

Klasa : 810-03/08-01/1
Urbroj: 2178/01-07-08-1
Slavonski Brod, 19. ožujka 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 28, stavak 1, točka 1
Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine
Republike Hrvatske br. 174/04 i 79,07), te članka 35.
Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 14/01, 10/05, 2/06 i
19/07), a na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja
grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 9. sjednici održanoj 19.
ožujka 2008. godine donosi:
SMJERNICE
za razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području grada Slavonskog Broda za 2008

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti civilnog
stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg
nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa, sa
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara,
te okoliša kao i ravnopravnog razvoja svih nositelja
sustava zaštite i spašavanja donose Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u
2008 s aktivnostima i subjektima:

I.

PROCJENA UGROŽENOSTI

Grad Slavonski Brod je 2004 godine izradio
Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i
materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i
civilizacijskih katastrofa.
Plan: Tijekom 2008 potrebno je pristupiti
izradi revizije navedenog dokumenta i isti
uskladiti s novonastalim uvjetima i zakonskim
izmjenama.
Tijekom 2008 potrebno je izraditi i Plan zaštite i
spašavanja za grad Slavonski Brod u skladu
s Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine Republike Hrvatske br. 20/06).
Nositelj: - Opći, pravni, kadrovski poslovi i javna
nabava, duzs.

II.
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ODREDBE GUP-a GRADA
SLAVONSKOG BRODA

TOČKA 3.3.5. ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI
Mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara
temelje se na vrednovanju značaja geografskog
položaja, gustoće stanovništva, izgrađene strukture
naselja, gospodarskim, prometnim i infrastrukturnim
građevinama, a vezano za mogući nastanak opasnosti
u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda, tehničkotehnoloških i ekoloških nesreća, te povredivosti u
slučaju nastanka ratnih opasnosti i razaranja.
Mjere zaštite provode se kroz temeljne i posebne
uvjete zaštite, uređenja i korištenja prostora. Temeljni
uvjeti zaštite obuhvaćeni su načelima i općim
uvjetima prostornog planiranja i zaštite prostora.
Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju u kojoj se
primjenjuje načelo policentričnosti naselja, izgradnju
naselja na zaštićenim položajima te izbjegavanju
građenja gospodarskih sadržaja potencijalno opasnih
za stanovništvo u gusto naseljenim područjima,
planiranje i građenje infrastrukturnih koridora i
prometnica na zaštićenim prostorima, racionalno
korištenje tla i očuvanje šuma i vodotoka, te građenje
građevina za zaštitu od visokih voda, ograničenja u
građenju u seizmički aktivnijim područjima, te
omogućavanje korištenja alternativnih prometnih
koridora za potrebe evakuacije stanovništva.
Sustav prometa GUP-a omogućuje kvalitetnu
dostupnost prostoru i alternativne prilaze svim
točkama u prostoru te time i visoku razinu prostorne
povezanosti (sustav državnih i županijskih
prometnica u smjeru istok - zapad i smjeru sjever jug).
Magistralni infrastrukturni sustavi postavljeni su na
manje izloženom položaju, a infrastrukturni sustavi
planiraju se dovršavati i modernizirati na način da se
prstenastim vođenjem osigura napajanje mreža iz
najmanje dva smjera.
Posebni uvjeti i mjere zaštite obuhvaćaju:
-

-

mjere građenja kojima se ograničava gustoća
izgradnje, namjena i visina zgrada, te njihova
među udaljenost u naseljima,
osigurati prohodnost prometnica u slučaju
rušenja zgrada,
načela provedbe evakuacije stanovništva i
materijalnih dobara s diferenciranim
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-

-

»SLUŽBENI VJESNIK«

pristupom u slučaju nastanka prirodnih
nepogoda i u slučaju nastanka ratnih
opasnosti,
mjere zaštite u cilju osiguranja odgovarajućih
građevina i prostora za sklanjanje
stanovništva i materijalnih dobara, te drugih
oblika i potreba u zbrinjavanju stanovništva u
slučaju nastanka opasnosti,
mjere ograničavanja širenja i ublažavanja
posljedica djelovanja opasnosti,
mjere spašavanja, sanacije i ponovne
uspostave funkcije zgrada, građevina i
infrastrukturnih sustava, a posebito
osiguranje mogućnosti organizacije prometa
u jednoj razini zoni dvovisinskih križanja,
mjere organizacije i provedbe zaštite za
vrijeme trajanja opasnosti.
mjere građenja zaštitnih građevina u slučaju
ratnih opasnosti.

Posebni uvjeti zaštite posebito obuhvaćaju
obveznu hitnu sanaciju postojećeg stanja unutar zone
zabranjenog građenja koridora magistralnih
plinovoda, naftovoda i dalekovoda, a unutar kojih su
izgrađene stambene zgrade.

(5)

(6)
-

TOČKA 5.1.10. SKLONIŠTA
(1)

(2)

(3)

(4)

U gradu Slavonskom Brodu (unutar obuhvata
Generalnoga plana) određuje se obveza
izgradnja skloništa osnovne i dopunske
zaštite, te zaklona.
U prvoj zoni zaštite grada u prostoru
omeđenom: sa zapada trasom nekadašnje
pruge S. Brod - B. Brod, sa sjevera laterainim
kanalom, s istoka potokom Glogovicom, te s
juga rijekom Savom za sve poslovno stambene i poslovne zgrade u kojima je broj
stanara veći od 100 osoba i broj zaposlenih
veći od 50 osoba potrebno je planirati gradnju
dvonamjenskih skloništa osnovne zaštite
otpornost 100 kPa.
Istočno, zapadno i sjeverno od prve zone
ugroženosti za sve narečene građevine iz
točke 2. treba planirati gradnju
dvonamjenskih skloništa dopunske zaštite
otpornost 50kPa.
Za postojeće višestambene i poslovne zgrade,
koje nemaju podruma ili nemaju mogućnosti

-

Broj: 4

za dogradnju prostora koji bi mogao služiti
kao sklonište dopunske zaštite potrebno je
predvidjeti prostor za gradnju zaklona.
Pri izgradnji skloništa treba uvažavati uvjete
racionalnosti građenja, dostupnost skloništa,
broj ljudi koji se sklanja, vrste i namjene
zgrada u kojima se skloništa grade,
ugroženost zgrade u slučaju nastanka ratnih
opasnosti, hidro-geološke uvjete i druge
uvjeteSmjernice za razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području grada Slavonskog
Broda za 2008 koji utječu na sigurnost,
kvalitetu građenja i održavanje skloništa.
Skloništa osnovne i dopunske namjene
obvezno se planiraju kao dvonamjenska.
Gradnja podzemnih javnih i komunalnih
građevina obvezno treba dio prostora
prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi izuzev
ako je sklanjanje osigurano u postojećim ili
novim zgradama.
Skloništa u područjima obvezne izgradnje ne
treba graditi ako:
sklanjanje stanovništva već osigurano,
područje je u zoni plavljenja voda,
je sklanjanje ispod zgrada viših od 10 etaža,
hidro-geološki uvjeti nisu povoljni - u razini
nižoj od podruma zgrade gdje visina
podzemnih voda ugrožava sklonište,
lokacija skloništa narušava područje ili
građevinu zaštićene prirode ili kulturnih
dobara,
dođe do promjene propisa koji određuju
obvezu njihove gradnje,
promjene Plana i obveza sklanjanja izrađenog
od nadležnog tijela uprave.

Područja obvezne izgradnje skloništa kao i
njihov razmještaj utvrđuju se uz suglasnost nadležnog
tijela uprave.

III.

OPERATIVNE SNAGE
ZAPOVJEDNIŠTVO (STOŽER)
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Radi ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza
iz Zakona o zaštiti i spašavanju Gradsko poglavarstvo
grada Slavonskog Broda je 5. lipnja 2006 imenovalo
svojim Zaključkom KLASA: 021-01/06-01/378

Broj: 4
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Zapovjedništvo zaštite i spašavanja u sljedećem
sastavu:

Nositelj: Opći, pravni, kadrovski poslovi i javna
nabava.

1.
2.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mirko Duspara gradonačelnik,
Zoran Šelemba načelnik Policijske postaje
Slavonski Brod,
Pavo Baričić područni ured za zaštitu i
spašavanje Slavonski Brod,
Ivan Vuleta zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe,
Vladimir Šunjerga Hrvatske vode,
Juraj Baus Brodska posavina d.o.o;
Tomislav Vlajnić Opća bolnica «dr. Josip
Benčević»,
Damir Dadić HEP, DP «Elektra» Slavonski
Brod,
Tihomir Vujčić Komunalac d.o.o;
Zoran Živić Brod-plin d.o.o;
Josip Kovačić Vodovod d.o.o;
Dubravka Marković U.O. za društvene
djelatnosti,
Kata Jira - U.O. za društvene djelatnosti,
Đuro Delač U.O. za komunalni sustav,
Josip Bodrožić Džakić U.O. za zaštitu
okoliša
Nenad Buzov
U.O. za graditeljstvo i
prostorno uređenje

Plan: Zapovjedništvo će jedanput godišnje u mjesecu
siječnju održati redovni sastanak u prostorijama grada
Slavonskog Broda sa ciljem analize postojećeg stanja
i donošenja potrebnih smjernica za poboljšanje stanja,
razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na
sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica,
katastrofa i većih nesreća.
Paralelno sa navedenim iskazivati će se mogućnost za
osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije,
zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te
drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja
sukladno Planu zaštite i spašavanja.
Zapovjedništvo je u 2008 potrebno uskladiti sa
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju (Narodne novine Republike Hrvatske
br.79/07), tj. preimenovati ga u stožer zaštite i
spašavanja koji daje stručnu potporu gradonačelniku
koji je zapovjednik Smjernice za razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području grada Slavonskog Broda za
2008 stožera prilikom upravljanja operativnim
snagama i nadopuniti sa službenicima koji se zaštitom
i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću.

Radi ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza
iz Zakona o zaštiti i spašavanju Gradsko poglavarstvo
grada Slavonskog Broda je 30. kolovoza 2005
imenovalo svojom Odlukom KLASA: 021-01/0501/625 Stožer civilne zaštite u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mirko Duspara predsjednik,
Zvonimir Markotić član,
Štefica Šarčević član,
Đuro Delač član,
Mladen Krištof član,
Ivan Vuleta član.

Plan: Stožer je u 2008 potrebno uskladiti sa
Zakonom o izmjenama i dopunamaZakona o zaštiti i
spašavanju (Narodne novine Republike Hrvatske
br.79/07), tj. preimenovati ga u zapovjedništvo civilne
zaštite, te obaviti zamjenu pojedinih članova.
Predstavnik duzs (Pavo Baričić umjesto Mladena
Krištofa) postaje zapovjednik zapovjedništva civilne
zaštite za grad Slavonski Brod.
Nositelj: Opći, pravni, kadrovski poslovi i javna
nabava.

ZAPOVJEDNIŠTVO VATROGASNE
ZAJEDNICE GRADA
Radi ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza
iz Zakona o vatrogastvu (Narodne novine Republike
Hrvatske br.139/04 i 174/04) Gradsko Poglavarstvo
grada Slavonskog Broda je 29. prosinca 2005 svojom
Zaključkom KLASA: 021-01/05-01/842 potvrdilo
zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Grada
Slavonskog Broda u slijedećem sastavu:
1.

Ivan Vuleta
zapovjednik Vatrogasne
zajednice grada,
2.
Vladimir Kaštelan zamjenik zapovjednika
Vatrogasne zajednice grada
3.
Darko Maričić - zamjenik zapovjednika
Vatrogasne zajednice grada
Plan: U 2008 potrebno je da zapovjedništvo
Vatrogasne zajednice grada zajedno sa stručnim
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službama Gradske uprave pripremi i kontrolira izradu
Revizije Procjene i Plana ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za grad Slavonski Brod.
Zadnja revizija je napravljena 2002 godine te je
potrebno navedene dokumente uskladiti s
novonastalim uvjetima i Zakonskim izmjenama.
Nositelj: Opći, pravni, kadrovski poslovi i javna
nabava, Zapovjedništvo VZG-a.
Planirana sredstva u 2008: 20.000,00 kn

IV.

VATROGASTVO JAVNA
VATROGASNA POSTROJBA GRADA
SLAVONSKOG BRODA

Kaje Adžića bb
Zapovjednik: Ivan Vuleta
Revizijom Procjene i Plana zaštite od požara za grad
Slavonski Brod Javna vatrogasna postrojba grada
Slavonskog Broda broji 52 profesionalna vatrogasca.
JVP Slavonski Brod Smjernice za razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području grada Slavonskog
Broda za 2008 osim područja grada Slavonskog Broda
pokriva i područje općina Klakar, Garčin, Gornja
Vrba, Bukovlje, Podcrkavlje i Sibinj.
U 2008 godini planira su sredstva u Gradskom
proračunu u iznosu od 7.600.000,00 kn za redovan rad
Javne vatrogasne postrojbe te dodatnih 1.200.000,00
kn za nabavku novoga vozila za tehničke intervencije.
Javna vatrogasna postrojba iz svojih sredstava u 2008
godini planira nabavu novoga vozila za gašenje
šumskih požara, opremanje vatrogasnog operativnog
centra i nabavka osobne zaštitne opreme za
vatrogasce.
Nositelj: JVP Slavonski Brod
Planirana sredstva u 2008: 8.800.000,00 kn

U 2008 godini planira se sredstvima iz
Gradskog proračuna napraviti:
Nabavka nedostajuće opreme prema
Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi
pripadnika vatrogasnih postrojbi za 10 operativnih
vatrogasaca. Osposobljavanje za gašenje šumskih
požara u slučaju ponovnog odlaska na dislokaciju na
Jadran. Tijekom 2007 godine u 6 smjena s kombi
vozilom na dislokaciji na otoku Braču nalazili su se i
operativni vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Slavonski Brod.
Nositelj: DVD Slavonski Brod
Planirana sredstva u 2008: 30.000,00kn

VATROGASNI DOMOVI
Dobrovoljno vatrogasno društvo od 1933 godine
uknjižuje pravo služnosti besplatne upotrebe svih
prostorija Vatrogasnog doma.
Sadašnji vatrogasni dom ne zadovoljava potrebe
DVD-a Slavonski Brod jer u garaže ne mogu zbog
gabarita stati vatrogasna vozila. Zbog širenja grada i
pokrivanja susjednih općina, te smanjenja vremena
dolaska na mjesto intervencije ukazuje se potreba
izmještanja i djela JVP Slavonski Brod na novu
lokaciju (Mikrorajon, Bjeliš) u okviru nove zgrade
vatrogasnog doma DVD-a Slavonski Brod. Na taj
način bi se mogla iskoristiti vozila koja će biti
zamijenjena s novim u JVP i u potpunosti obnoviti rad
DVD-a u operativnom smislu.
Nositelj: Opći, pravni, kadrovski poslovi i javna
nabava
Planirana sredstva u 2008: 50.000,00kn

V.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
SLAVONSKI BROD
Trg Sv. Trojstva 3
Zapovjednik: Hrvoje Šulentić,
Predsjednik: Đuro Kokanović
DVD Slavonski Brod ima 10 osposobljenih
dobrovoljnih vatrogasaca koji su osposobljeni, imaju
liječničke svjedodžbe, te su osigurani. Od ispravnih
vozila društvo posjeduje: vatrogasnu cisternu (5000
litara) te dva kombi vozila za prijevoz ljudi.

Broj: 4

SKLONIŠTA

Zakon o zaštiti i spašavanju (članak 29)
obvezuje jedinicu lokalne samouprave da osigura
uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i
druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi,
imovine i okoliša sukladno Planovima zaštite i
spašavanja.
Grad je prema podacima državne uprave za zaštitu i
spašavanje vlasnik 15 skloništa osnovne namjene.
U 2007 grad je preuzeo tri skloništa u Naselju A.
Hebrang blok6, ulaz 17, blok IV ulaz 4, blok V ulaz 6.
Obavljeno je čišćenje, te uključenje struje u
navedenim skloništima, Smjernice za razvoj sustava

Broj: 4
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zaštite i spašavanja na području grada Slavonskog
Broda za 2008 ustrojena knjiga skloništa, te se planira
u jedno od skloništa prebaciti gradska arhiva koja sada
je u neprimjerenim uvjetima.
U 2008 godini planira se sredstvima iz
Gradskog proračuna napravit:
-

-

tehnička kontrola i servis navedena tri
skloništa,
čišćenje i uključenje struje u još tri skloništa,
pronalazak eventualnih korisnika predmetnih
skloništa (mogu se koristiti za namjene gdje
se sklonište u roku 24 sata opet može
prenamijeniti u sklonište za sklanjanje ljudi),
zbrinjavanje 340 kg opasnog otpada koji je
pronađen u jednom od skloništa od strane
ovlaštene pravne osobe za postupanje s
opasnim otpadom.

Nositelj: Opći, pravni, kadrovski poslovi i javna
nabava
Planirana sredstva u 2008: 40.000,00kn

VI.

SKLANJANJE LJUDI KOD
ELEMENTARNIH NEPOGODA I
PRIRODNIH KATASTROFA

Za sklanjanje ljudi kod prirodnih katastrofa i
elementarnih nepogoda (za zbrinjavanje većeg broja
ljudi) koristit će se sljedeće sportske dvorane:
-

O. Š. Antun Mihanović,
O.Š. Bogoslav Šulek,
O.Š. Dragutin Tadijanović,
O.Š. Vladimir Nazor,
O.Š. I. G. Kovačić,
O.Š. Hugo Badalić,
O.Š. Blaž Tadijanović,
O.Š. I. B. Mažuranić,
Sportska dvorana Brod,
Gradska vježbaonica Soklol

VII.

UDRUGE GRAĐANA ZNAČAJNE ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U okviru zajednice tehničke kulture djeluju
sljedeći klubovi:
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RADIO CB KLUB «MARSONIA»
Adresa: J. J. Strossmayera 26
Kontakt: Janković Antun
Planirana sredstva u 2008: 10.000,00kn
RADIO KLUB «SLAVONSKI BROD»
Adresa: J. J. Strossmayera 26
Kontakt: Dean Katić
Planirana sredstva u 2008: 7.000,00kn
RONIOCI
Adresa: I. Filipovića 4
Kontakt: Tvrtko Dekort
Planirana sredstva u 2008: 15.000,00kn
Četiri pripadnika ronilačkog kluba biti će u sastavu
državne intervencijske postrojbe za spašavanje na
vodi te će biti dodatno opremljeni i obučeni od strane
državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području grada Slavonskog Broda za 2008
Prijedlog Stožera je da se u narednim godinama
planiraju veća namjenska sredstva za ronilački klub u
stavci zaštite i spašavanja, te da tajnik zajednice
tehničke kulture uđe u sastav Stožera zaštite i
spašavanja.
AEROKLUB BROD
Adresa: p.p. 113
Kontakt: Ivan Klopan
Planirana sredstva u 2008: 70.000,00kn
Druge udruge od značaja za zaštitu i spašavanje
CRVENI KRIŽ
Adresa: A. Starčevića 13
Kontakt: Viktor Vištica
Planirana sredstva u 2008: 80.000,00kn
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Jedinica gorske službe spašavanja koja pokriva
područje grada Slavonskog Broda nalazi se u Požegi.
Planirana sredstva u 2008: nisu planirana sredstva u
2008 godini.

VIII.

PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI
OKOLIŠA

Do uspostave sustava intervencija u zaštiti
okoliša prema novom Zakonu o zaštiti okoliša i
posebnom zakonu o zaštiti i spašavanju ostaje na snazi
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Plan intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine«,
br. 82/99., 86/99. i 12/01.).
Prema Planu intervencija u zaštiti okoliša Brodskoposavske županije 6 subjekata koji bi imali
izvanlokacijske posljedice nalaze se u gradu
Slavonskom Brodu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đuro Đaković, Specijalna vozila d.o.o; (UNP,
kisik),
Nafta promet d.o.o; (naftni derivati),
Plinacro d.o.o; (UNP),
Proplin d.o.o; (UNP),
Toplina d.o.o; (naftni derivati),
Hlad d.o.o. (amonijak).

Plan: U 2008 planira se sudjelovati u vježbi provedbe
Plana intervencije u zaštiti okoliša Brodsko-posavske
županije. Analizirati vježbu te analizirati
opremljenosti interventnih postrojbi u slučaju
akcidenta na pravnim subjektima koji mogu imati
izvanlokacijske posljedice.
Nositelj: Opći, pravni, kadrovski poslovi i javna
nabava, Javna vatrogasna postrojba
grada Slavonskog Broda

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD
ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
ZA POSTUPANJE S KOMUNALNIM
OTPADOM
Komunalac d.o.o.
Stjepana pl. Horvata 38
Slavonski Brod
U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti:

Broj: 4

J. J. Strossmayera 175 a
32270 Županja
DISTRIBUTER PLINA
Brodplin d.o.o.
Tome Skalice 4
Slavonski Brod
U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti:
distribucija plina,
distribucija toplinske energije.
DISTRIBUTER VODE
Vodovod d.o.o.
Nikole Zrinskog 25
Slavonski Brod
U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti:
distribucija vode,
odvodnja
posjeduju građevinsku mehanizaciju.
DISTRIBUTER TOPLINSKE ENERGIJE
Toplina d.o.o.
A. Šenoe 9
Slavonski Brod
U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti:
distribucija toplinske energije,

IX.

-

prijevoz i ukop pokojnika,
higijeničarska služba,
održavanje čistoće,
posjeduju građevinsku mehanizaciju.

Smjernice za razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području grada Slavonskog Broda za
2008

ZA POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM
Najbliža tvrtka koja je ovlaštena za
postupanje s opasnim otpadom je:
Komunalije Hrgovčić d.o.o.

UREĐENJE VODOTOKA
Brodska posavina d.o.o.
Šetalište braće Radić 22
Slavonski Brod
U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti:
posjeduju građevinsku mehanizaciju.
GRADSKI JAVNI PRIJEVOZ
Terzić bus - obrt.
Lička 83
Slavonski Brod
Plan: U 2008 planira se napraviti popis teške
mehanizacije koja se može koristiti (mobilizirati)
prilikom potreba za većim raščišćavanjima.
Nositelj: Opći, pravni, kadrovski poslovi i javna
nabava.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur., v.r.
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26.

27.

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01. i 129/05) i članka 35. Statuta
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 14/01, 10/05,
2/06. i 19/07), Gradsko vijeće grada Slavonskog
Broda je na svojoj 9. sjednici održanoj 19. ožujka
2008. godine, donijelo

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01. i 129/05) i članka 35. Statuta
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 14/01, 10/05,
2/06. i 19/07), Gradsko vijeće grada Slavonskog
Broda je na svojoj 9. sjednici održanoj 19. ožujka
2008. godine, donijelo

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o razrješenju Gorana Rukavine,dipl.ing.
dužnosti člana Gradskog poglavarstva

o razrješenju Igora Majdandžića,dipl.ing.
dužnosti člana Gradskog poglavarstva

I.

I.

Razrješava se Goran Rukavina,dipl.ing.,
dužnosti člana Gradskog poglavarstva s danom
19. ožujka 2008. godine na vlastiti zahtjev.

Razrješava se Igor Majdandžić,dipl.ing.,
dužnosti člana Gradskog poglavarstva s danom
19. ožujka 2008. godine na vlastiti zahtjev.

II.

II.

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".

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-01/08-01/30
Urbroj: 2178/01-07-08-3
Slavonski Brod, 19. ožujka 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur.,v.r.

Klasa : 021-01/08-01/41
Urbroj: 2178/01-07-08-01
Slavonski Brod, 19. ožujka 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur.,v.r.
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28.

29.

Na temelju članka 46. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01.-vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka
35. Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01,
10/05, 2/06. i 19/07), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda je na svojoj 9. sjednici
održanoj 19. ožujka 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 18. Statuta Ustanove za
gospodarenje
športskim
objektima
grada
Slavonskog Broda i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06. i
19/07), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda je
na svojoj 9. sjednici održanoj 19. ožujka 2008.
godine, donijelo

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru Vjenceslava Draženovića za člana
Gradskog poglavarstva grada
Slavonskog Broda

o razrješenju Igora Majdandžića,dipl.ing.,
dužnosti člana (predsjednika) Upravnog vijeća
Ustanove za gospodarenje športskim objektima

I.

I.

Za člana Gradskog poglavarstva umjesto
Igora Majdandžića,dipl.ing., izabire se Vjenceslav
Draženović, zadužen za područje gospodarstva.

Razrješava se Igor Majdandžić,dipl.ing.,
dužnosti člana (predsjednika) Upravnog vijeća
Ustanove za gospodarenje športskim objektima na
vlastiti zahtjev.

II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/08-01/41
Urbroj: 2178/01-07-08-2
Slavonski Brod, 19. ožujka 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur.,v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/08-01/40
Urbroj: 2178/01-07-08-01
Slavonski Brod, 19. ožujka 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur.,v.r.
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30.

31.

Na temelju članka 18. Statuta Ustanove za
gospodarenje
športskim
objektima
grada
Slavonskog Broda i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06. i
19/07), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda je
na svojoj 9. sjednici održanoj 19. ožujka 2008.
godine, donijelo

Temeljem
članka
37.
Zakona
o
predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne
novine RH" br. 10/97.), članka 38. stavak 2. u
svezi sa člankom 42. stavak 3. Zakona o
ustanovama ("Narodne novine RH" br. 76/03),
članka 50. Statuta Ustanove Dječji vrtić "Ivana
Brlić-Mažuranić" Slavonski Brod i članka 35.
Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01.,
10/05., 2/06. i 19/07.), Gradsko vijeće na svojoj
9. sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove
za gospodarenje športskim objektima

ODLUKU
I.
Za člana Upravnog vijeća Ustanove za
gospodarenje športskim objektima umjesto Igora
Majdandžića,dipl.ing., imenuje se Vjenceslav
Draženović.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/08-01/40
Urbroj: 2178/01-07-08-02
Slavonski Brod, 19. ožujka 2008.

o imenovanju ravnateljice
Ustanove Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić"
Slavonski Brod

I.
Za ravnateljicu Ustanove Dječji vrtić
"Ivana Brlić-Mažuranić" Slavonski Brod imenuje
se Zorana Butorac na vrijeme od četiri (4)
godine.
Imenovana ravnateljica Ustanove Dječji
vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" Slavonski Brod
Zorana Butorac, stupa na dužnost s danom 19.
ožujka 2008. godine.

II.
Ova Odluka je konačna.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur.,v.r.

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 358
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Upravno vijeće Ustanove Dječji vrtić
"Ivana Brlić-Mažuranić" Slavonski Brod raspisalo
je i objavilo u Glasu Slavonije, 31. siječnja 2008.
godine javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove
Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" Slavonski
Brod. na objavljeni natječaj prijavu su u
otvorenom roku podnijele tri kandidatkinje i to:
-

Zorana Butorac, odgajateljica predškolske
djece, VŠS (VI/1) stupnja stručne spreme
iz Slavonskog Broda, Naselje Lutvinka E,
dosadašnja vršiteljica dužnosti ravnateljice
Ustanove,

-

Dubravka
Vlaisavljević,
profesor
pedagogije, VSS (VII/1) stupnja s tručne
spreme iz Slavonskog Broda, Kraljice
Jelene 16,

-

Ankica Mičević, nastavnik predškolskog
odgoja, VŠS (VI/1) stupnja stručne spreme
iz Slavonskog Broda, Osječka 278 a.

Uvidom u dokumentaciju iz natječajnog
postupka vidljivo je da sve kandidatkinje
ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja, te da su
priložili svu potrebnu dokumentaciju.

Broj: 4

prijedlog Upravnog vijeća na vrijeme od 4 godine.
Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Upravnog vijeća
Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić
Slavonski Brod i imenuje Zorana Butorac za
ravnateljicu ustanove Dječji vrtić Ivana BrliMažuranić.
Gradsko vijeće nadalje prihvaća stav
Upravnog vijeća ustanove da je u proteklih 7 mjeseci
od kada je za v.d. ravnateljicu imenovana Zorana
Butorac, postignuti značajni rezultati i pomaci u radu
ove Ustanove, krenulo se u izgradnju novog vrtića na
prostoru Naselja Andrija Hebrang, zaposleno 9
odgajatelja na neodređeno vrijeme, unutar Brodskoposavske županije pokrenuti predškolski programi u
općinama u kojima do sada suradnja nije ostvarivana,
postignuti značajni pomaci u radu s najmlađima,
učinjen bolji i kvalitetniji materijalni i prostorni uvjeti
u kojima djeca žive i rade, te je u vrtićima u potpunosti
saživio program zdrave prehrane, kao i činjenica da je
u tijeku otvaranje igraonice na području naselja
Brodsko Vinogorje koja će pokriti djelatnost
programa za predškolce mjesnog odbora Kolonija i
Brodsko Vinogorje.
Imenovana ravnateljica stupa na dužnost 19.
ožujka 2008. godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Upravno vijeće Ustanove Dječji vrtić
"Ivana Brlić-Mažuranić" Slavonski Brod po
okončanom natječaju, raspravljajući o podnesenim
prijavama na natječaj, na svojoj sjednici od 20.
veljače 2008. godine konstatiralo je da su se
stekli formalno-pravni uvjeti za imenovanje
ravnatelja Ustanove i predlažu osnivaču, gradu
Slavonskom brodu da u sljedećem mandatnom
razdoblju od 4 godine za ravnateljicu Ustanove
Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" Slavonski
Brod imenuje Zoranu Butorac, odgajateljica
predškolske djece, dosadašnju vršiteljicu dužnosti
ravnateljice Ustanove, počev od 19. ožujka 2008.
godine.
Sukladno članku 37. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi i članku 38. stavak 2. u svezi sa
člankom 42. stavak 3. Zakona o ustanovama,
ravnatelja ustanove imenuje na temelju javnog
natječaja osnivač Ustanove, grad Slavonski Brod, na

Protiv ove Odluke nezadovoljna strana može
u roku od 30 dana od primitka iste, tužbom pokrenuti
upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/08-01/42
Urbroj: 2178/01-07-08-1
Slavonski Brod, 19. ožujka 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur.,v.r.
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Članak 5.

Na temelju članka 3. i 30. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne Novine“, broj: 117./93.,
69./97., 33/00., 73./00., 127./00., 59./01., 117./01.,
150./02. i 147./03.) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj: 14./01, 10/05, 2/06 i 19/07.)
Gradsko vijeće je na svojoj 9. sjednici, održanoj 19.
ožujka 2008. godine donijelo
ODLUKU

U članak 29. Odluke briše se točka 2.
U članku 29. točka 4. mijenja se i glasi:
Poduzeća za zapošljavanje invalida, ako od ukupnog
broja zaposlenih zapošljavaju 20% ili više invalidnih
osoba, rehabilitiranih osoba i osoba koje su na
rehabilitaciji, hrvatski ratni vojni invalidi
Domovinskog rata i članovi obitelji poginulih i
nestalih hrvatskih branitelja i civilni invalidi
Domovinskog rata koji samostalno obavljaju
djelatnost, razvojačeni hrvatski branitelji koji sa
Zavoda za zapošljavanje prvi puta otvaraju vlastitu
djelatnost i time rješavaju pitanje svoje nezaposlenosti
na vrijeme od 5 godina

o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
grada Slavonskog Broda
Članak 6.
Članak 1.
U Odluci o porezima grada Slavonskog Broda
(„Narodne Novine“, broj: 119./01., 113./02. i
63./03.) u članku 3. točke 5., 6. i 7. brišu se.

Podnaslov VI. „Porez na neobrađeno
obradivo poljoprivredno zemljište“ i članci 30., 31.,
32., 33., 34. i 35. brišu se, podnaslov VII. „Porez na
nekorištene poduzetničke nekretnine“ i članci 36., 37.,
38., 39., 40., 41. i 42. brišu se, te podnaslov VIII.
„Porez na neizgrađeno građevno zemljište“ i članci
43., 44., 45., 46. i 47. brišu se.

Članak 2.
Članak 7.
Članak 4. mijenja se i glasi: „ Kod prireza
porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na
kuće za odmor i poreza na tvrtku ili naziv utvrđuju se
stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja kako
je to propisano ovom Odlukom i Zakonom o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Članak 3.

U članku 48. i 51. umjesto
„Računovodstveno-financijska služba, Odsjek za
naplatu prihoda“, treba stajati „Upravni odjel za
financije i računovodstvo“ u odgovarajućem padežu.
Članak 8.
Članci 48., 49., 50., 51., 52. i 53. postaju
članci 30., 31., 32., 33., 34. i 35.
Članak 9.

U članku 13. umjesto „Računovodstvenofinancijska služba grada“, treba stajati „Upravni odjel
za financije i računovodstvo“ u odgovarajućem
padežu.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od
dana objave u „Narodnim novinama“.

Članak 4.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

U članku 24. i 28. umjesto
„Računovodstveno-financijska služba, Odsjek za
naplatu prihoda“, treba stajati „Upravni odjel za
financije i računovodstvo“ u odgovarajućem padežu.

Klasa : 410-01/08-01/1
Urbroj: 2178/01-07-08-2
Slavonski Brod, 19. ožujka 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur.,v.r.
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Broj: 4

OPĆINA BEBRINA

1.

SMJERNICE

materijalnih resursa, Zapovjedništvo zaštite i
spašavanja će održati redovne sastanke u
prostorijama općine Bebrina sa ciljem analize
postojećeg stanja i donošenja potrebnih smjernica
za poboljšanje stanja, razvoja vlastitih sposobnosti
za djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih
posljedica katastrofa i većih nesreća. Praralelno s
navedenim iskazivat će se mogućnost za
osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije,
zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih
dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i
spašavanja.

za razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području općine Bebrina

U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Bebrina imenuju se:

Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine"
br. 174/04. i 79/07), te članka 15. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 23. sjednici održanoj 27. ožujka
2008. godine, donijelo je

1.
2.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša
kao i ravnopravnog razvoja svih nositelja sustavne
zaštite i spašavanja donose se Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u
2008. godini, a koje se odnose na sljedeće
subjekte:

6.

I.

7.

A) Zapovjedništvo zaštite i spašavanja

Radi ostvarivanja zakonom utvrđenih
obveza vezano za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti
operativnih
snaga,
ljudskih
i

3.
4.
5.

8.

Stjepan Jakić, načelnik općine - zapovjednik
Ivanka Wurzberg, djelatnica Općinske uprave
- član
Jadranka Čorluka, djelatnica Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje - član
Željko Grgić, zapovjednik VZO Bebrina
član
Dr. Mirta Abramović-Barić, dr. opće
medicine - član
Adam Golubović, djelatnik Komunalnog
pogona općine - član
Dr. vet. med. Mirko Stuparević, predstavnik
veterinarske službe - član
Davor Gusak, policijski službenik u
Policijskoj upravi Sl.Brod - član

Broj: 4
B)
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SKLONIŠTA

Sprovodi sustav zaštite i spašavanja u slučaju
katastrofa i većih nesreća poduzimanjem aktivnosti u
otklanjanju posljedica radi žurne normalizacije
života na području na kojem je događaj nastao.
Zapovjedništvo civilne zaštite općine
Bebrina čine:

Na području općine Bebrina nema skloništa
osnovne niti dopunske zaštite, već su za sklanjanje
ljudi predviđeni prirodni zakloni, a u slučaju
neposredne opasnosti koristit će se putevi evakuacije u
skladu s Planom zaštite i spašavanja.

1.

IV.

2.
3.
4.
5.
6.

II.

Jadranka Čorluka, djelatnica Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje - zapovjednik
Vinko Jurković, zamjenik načelnika općine član
Ankica Debelić, medicinska sestra - član
Boro Madžar,
predstavnik veterinarske
službe - član
Stipo Ćosić, vatrogasac - član
Luka Ramljak, policijski službenik u
Policijskoj upravi Sl.Brod - član

VATROGASTVO

U općini Bebrina postoji pet dobrovoljnih
vatrogasnih društava koji su udruženi u Vatrogasnu
zajednicu općine Bebrina. To su sljedeća dobrovoljna
vatrogasna društva:
-

DVD BANOVCI
DVD BEBRINA (stožerno društvo)
DVD DUBOČAC
DVD KANIŽA
DVD STUPNIČKI KUTI

Na području općine Bebrina ima nekoliko
registriranih udruga od kojih su vrlo aktivne:
LOVNA UDRUGA «SRNA» Banovci čiji
čanovi svojim radom osiguravaju prohodnost
poljskih i šumskih puteva, a zbog svog
poznavanja lokalnog terena mogu biti vrlo
važni čimbenici
u usustavu zaštite i
spašavanja.
L.U. «MIG» Kaniža
L.U. «ORLJAVA» Slavonski Kobaš čiji je
član L.J. «Galeb» Stupnički Kuti
RIBIČKE UDRUGE «KEČIGA» Dubočac i
«ČIKOV» Šumeće
Rad ovih uduga djelomično se pomaže
sredstvima iz Općinskog proračuna.
Općina Bebrina izdvaja sredstva za rad
Hrvatskog crvenog križa s kojim održava redovne
kontakte.

V.
Novčana sredstva za financiranje
su
osigurana iz Proračuna općine (5%)
prema
zakonskim odrednicama, koje služe za nabavu
opreme prema njihovom planu i programu, a sa ciljem
usklađenja s planovima zaštite od požara i jačanja
spremnosti za djelovanje u posebnom trenutku.
Predsjednik VZO Bebrina je Marijan Crnac,
Bebrina 72, a zapovjednik je Željko Grgić, Bebrina
104.
VZO Bebrina uspostavila je daljinski sustav
uzbunjivanja stanovnuištva na svom području koji je
direktno povezan s Javnom vatrogasnom postrojbom
Slavonski Brod i Županijskom vatrogasnom
zajednicom Slavonski Brod.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

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

Na području općine Bebrina djeluju pravne
osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru svoje redovne djelatnosti: ambulanta primarne
zdravstvene zaštite u Bebrini, stomatološ
ka ambulanta u Bebrini, ljekarna u Bebrini,
veterinarske ambulante u Bebrini i Banovcima, te
tvrtka «ELEKTRO-INSTALATER MONTER»
Krajačići, koja je izabrana za održavanje javne
rasvjete.
Općina Bebrina i Zapovjedništvo zaštite i
spašavanja u 2008.godini će animirati stanovnike
svoje općine za prevenciju u smislu zaštite ljudi,
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okoliša i materijalnih dobara.

Broj: 4
II.

Svi ostali članci navedene Odluke ostaju
nepromijenjeni.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/08-02/14
Urbroj:2178/02-03-08-1
Bebrina, 27. 3. 2008.godine

III.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović,v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

2.

Klasa : 021-05/08-02/13
Urbroj: 2178/02-03-08-1
Bebrina, 27. 3. 2008. godine

Na temelju članka 56. i 96. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i
članka 26. Statuta općine Bebrina ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/01.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 23.
sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine,
donijelo je

Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.

3.
IZMJENU ODLUKE
o plaći, dodacima na plaću, te radnom
vremenu, odmorima, dopustima i ostalim
materijalnim pravima načelnika i službenika zaposlenika u općini Bebrina

Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 23. sjednici održanoj 27. ožujka
2008. godine donijelo je

I.

ODLUKU

U Odluci o plaći, dodacima na plaću, te
radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim
materijalnim pravima načelnika i službenika zaposlenika u općini Bebrina (od 27. srpnja 2006.
godine) mijenja se članak 5. Odluke koji glasi:

o usvajanju Izvještaja o radu Poglavarstva
općine Bebrina u 2007. godini

Za obračun plaće prema
poslova utvrđuju se koeficijenti i to:
-

složenosti

za načelnika općine
koeficijent 2,20
za administrativnog
tajnika
koeficijent 1,10
za komunalnog djelatnika,
čistaća, dostavljača
koeficijent 0,80

Članak 1.
Usvaja se Izvještaj o radu Poglavarstva
općine Bebrina u 2007. godini.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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Broj: 4
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/08-02/7
Urbroj: 2178/02-03-08-1
Bebrina, 27. 3. 2008. godine

Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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5.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima
mladih («N.N.» 23/07) i članka 26. Statuta općine
BEBRINA («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/01), Općinsko vijeće općine Bebrina
na svojoj 23. sjednici održanoj 27.ožujka 2008.
godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih općine Bebrina

OPĆE ODREDBE

4.

Članak 1.
Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 23. sjednici održanoj 27. ožujka
2008. godine donijelo je

Usvaja se Plan rada Poglavarstva općine
Bebrina za 2007. godinu.

Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta
mladih općine Bebrina
(u daljnjem tekstu : Savjet
mladih), broj članova i način i postupak njihova
izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća u
postupku donošenja odluka i drugih akata od
neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,
suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja
rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja
uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za
rad Savjeta mladih.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s
prebivalištem na području općine Bebrina u dobi od
petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članak 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Savjet mladih je savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća općine Bebrina.

ODLUKU
o usvajanju Plana rada Poglavarstva općine
Bebrina za 2007. godinu
Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/08-02/8
Urbroj: 2178/02-03-08-1
Bebrina, 27. 3. 2008. godine

SASTAV VIJEĆA MLADIH
Članak 3.

Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.

Savjet mladih ima pet članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
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IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.
Općinsko vijeće općine Bebrina pokreće
postupak izbora članova Savjeta mladih javnim
pozivom.
Kandidate za članove Savjeta mladih
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, športske udruge, kulturne udruge, učenička
vijeća i studentski zbor obrazovnih ustanova, te drugi
oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području
općine Bebrina.

Članak 5.
Prijedlog kandidata podnosi se općini
Bebrina Komisiji za izbor i imenovanje u roku od 15
dana od dana objave javnog poziva u tjedniku
Brodsko-posavske županije.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime
kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i
obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od
ovlaštene osobe predlagatelja.
Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje listu
kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet
mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun
prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu
prijedloga te je objavljuje.
Lista kandidata se objavljuje u tjedniku
«Posavska Hrvatska» ili na oglasnoj ploči u roku od
dva dana od utvrđivanja liste kandidata.
Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana
od dana objave liste kandidata izabrati članove
Savjeta mladih.

Članak 6.
Općinsko vijeće općine Bebrina bira članove
Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan
Poslovnikom Općinskog vijeća općine Bebrina.
Tajno glasovanje provodi glasačkim listićem
ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću su prezimena kandidata
navedena abecednim redom, a glasuje se na način da
se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata a
najviše 5.

Broj: 4

U pripremi i postupku tajnog glasovanja
predsjedniku Općinskog vijeća pomaže nadležno
upravno tijelo, prema odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati od
rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih glasova.
U slučaju da pod. rednim brojem 5. dva ili više
kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se
ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 7.
Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih,
kojim se uređuje način rada Savjeta mladih te izbor
predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje
Općinsko vijeće, a donosi Savjet mladih većinom
glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj
sjednici.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na
konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu
Savjeta mladih općine Bebrina.

Članak 8.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u
roku od 30 dana od konstituiranja Savjeta mladih
saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih
predsjedava općinski načelnik.
Na konstituirajućoj sjednici mora biti
nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 9.
Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju
svoju kandidaturu Upravnom odjelu najkasnije 15
dana od dana izbora članova Savjeta mladih.
Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i
svog zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i
njegov zamjenik.
Upravni odjel sastavlja listu kandidata za
predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na
kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.
Glasački listić se sastavlja abecednim redom
prezimena kandidata.
Na konstituirajućoj se sjednici, nakon
predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira
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predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta
mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj
glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata ostvare
jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među
njima na istoj sjednici.
U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora
ne izabere predsjednik Savjeta mladih saziva se u roku
od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

-

Članak 10.

-

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa
Savjet mladih, te obavlja druge poslove određene
ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje
predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti.

-

-

-

-

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
OPĆINE BEBRINA
Članak 11.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije

-

godine.
Općinsko vijeće općine Bebrina razriješit će
člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako
neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice
Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na
osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez
minimalnog broja članova potrebnih za donošenje
odluka Općinsko vijeće raspušta Savjet mladih i u
roku od 60 dana od dana donošenja odluke o
raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor
novih članova Savjeta mladih.

-
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djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od
interesa za mlade,
predlaže Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značaja za
unapređenje položaja mladih,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o
pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te
način rješavanja navedenih pitanja,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za mlade,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja mladih,
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu
odluka i programa o skrbi za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim
pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih,
potiče suradnju savjeta mladih općina,
gradova i županija u RH, te suradnju s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja
predlaže Općinskom vijeću financijski plan
radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 13.
Komunikacija između Savjeta mladih i
Općinskog vijeća općine Bebrina osigurava se
obveznim prisustvom općinskog načelnika
i
predsjednika Općinskog vijeća na sjednicama Savjeta
mladih, osim u slučaju kada su opravdano spriječeni.

Članak 14.
DJELOKRUG RADA
Članak 12.

-

Savjet mladih:
raspravlja o pitanjima značajnim za rad
Savjeta mladih,
raspravlja na sjednicama o pitanjima iz

Savjet mladih donosi program rada i
financijski plan za svaku kalendarsku godinu, te
podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću općine
Bebrina do kraja veljače tekuće godine za prethodnu
godinu.
Programom rada se utvrđuju programske i
druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a
priprema se u suradnji s Upravim odjelom.
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Program rada se donosi najkasnije do 30.
rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Savjet mladih održava redovite sjednice
jednom u dva mjeseca, a saziva ih predsjednik Savjeta
mladih.
Izvanrednu sjednicu Savjeta mladih
predsjednik je dužan sazvati na prijedlog 1/3 članova
Savjeta mladih.
SREDSTVA ZA RAD
Članak 15.
Općina Bebrina osigurava sve potrebne
uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva,
prostor, stručnu pomoć i sl). Financijska sredstva se
osiguravaju u Proračunu općine, na temelju
odobrenog programa rada i financijskog plana.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu
za svoj rad.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Upravni odjel.

SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 16.
U cilju unapređenja rada, Savjet mladih
surađuje sa savjetima mladih drugih jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u zemlji i
inozemstvu, te s međunarodnim organizacijama.

Broj: 4

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa :021-05/08-02/11
Urbroj.: 2178/02-03-08-1
U Bebrini, 27.ožujka 2008.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Dikanović,v.r.
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

3.

4.
5.

Na temelju članka 122. i 123. Zakona o
proračunu ("NN" broj 96/03) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/01. i 6/04.)
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
16. sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine
donosi

6.
7.

Izvještaj o novčanim tijekovima,
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i
obujmu imovine i obveza,
Izvještaj o obvezama,
Bilješke.
II

Obrasci financijskih izvještaja nalaze se u
prilogu i čine sastavni dio Odluke.

ODLUKU
o usvajanju financijskih izvještaja Proračuna
općine Brodski Stupnik za 2007. godinu
I.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
usvaja Izvješće i financijske izvještaje o izvršenju
Proračuna općine Brodski Stupnik za 2007.
godinu i to:
1.
2.
3.

Bilanca,
Izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima,
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj
klasifikaciji,

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-3
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Broj: 4

donijelo je

4.

GODIŠNJI
Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("NN" broj 96/03) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/01. i 6/04),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
16. sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
općine Brodski Stupnik za 2007. godinu s
prijedlogom Godišnjeg obračuna Proračuna

obračun Proračuna općine Brodski Stupnik za
2007. godinu
Članak 1.
Godišnji
obračun
Proračuna
općine
Brodski Stupnik za 2007. godinu sastoji se od:
A.

Račun prihoda i rashoda
3.531.162,66

I.

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
UKUPNI PRIHODI

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
usvaja Izvješće o izvršenju Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2007. godinu s prijedlogom
Godišnjeg obračuna Proračuna.

Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu
UKUPNI RASHODI

1.695.596,70

Razlika-Višak/Manjak

-366.302,90

107.662,30
3.638.824,96

2.309.531,16
4.005.127,86

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

B.

Rezultat iz prethodne godine

Višak prihoda

1.010.905,33

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
C.
Klasa : 400-05/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-4
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Račun zaduživanja/Financiranja

Primici od nefinancijske
imovine i zaduživanja
Izdaci za nefinancijsku imovinu
i otplate zajmova
Neto zaduživanje/Financiranje
Višak/Manjak+Rezultat iz prethodne
godine+Neto zaduživanje/financiranje

0
0
0
0

Članak 2.
5.
Na temelju članka 128. i 130. Zakona o
proračunu ("NN" br. 96/03) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/01. i 6/04.),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
16. sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine,

Za 2007. godinu utvrđen je manjak
prihoda i primitaka u iznosu od 366.302,90 kuna,
a što zajedno s prenesenim viškom iz 2006.
godine u iznosu od 1.010.905,33 kuna čini višak
prihoda u iznosu od 644.602,44 kune.
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Članak 3.

Članak 4.

Ostvarenje Proračuna općine Brodski
Stupnik za razdoblje siječanj-prosinac 2007.
godine bilo je, kako slijedi:

Izvješće o osvarenim prihodima i
izvršenim izdacima Proračuna općine Brodski
Stupnik za razdoblje siječanj-prosinac 2007.
godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno
rashoda
i
izdataka,
te
po ekonomskoj,
organizacijskoj
i
funkcionalnoj
klasifikaciji
sastavni su dio Godišnjeg obračuna Proračuna.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u
svoti od 3.638.824,96 kuna što predstavlja 94/84%
godišnjeg planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u
svoti od 4.005.127,86 kuna što predstavlja 82,62%
godišnjeg plana.
Razlika između ostvarenih prihoda i
izvršenih izdataka Proračuna općine Brodski
Stupnik za 2007. godinu iznosi 366.302,90 kuna
što predstavlja negativan financijski rezultat,
odnosno manjak prihoda nad rashodima.
Preneseni višak iz prethodnih godina
iznosi 1.010.905,33 kuna, što zajedno s manjkom
prihoda tekuće godine čini ukupan višak prihoda
u iznosu od 644.602,43 kune.

Članak 5.
Ovaj Godišnji obračun Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2007. godinu objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-5
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK
PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2007. GODINU

Broj: 4
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6.
Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01 i 6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici
održanoj 17. ožujka 2008. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Brodski Stupnik za 2007. godinu
Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brodski
Stupnik u 2007. godini ostvareno je 1.880.867,52 kuna kako slijedi:

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-6
Predsjednik
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Mijo Jurišić, v.r.

Strana: 384

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4

7.
Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01 i 6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici
održanoj 17. ožujka 2008. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini
Programom održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2007. godini ostvareno je 595.134,29 kuna.

Broj: 4
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8.
Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01 i 6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici
održanoj 17. ožujka 2008. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u
vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2007. godinu
Programom tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu općine
Brodski Stupnik u 2007. godini ostvareno je 306.496,61 kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-9
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine

Predsjednik
Mijo Jurišić, v.r.
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9.
Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01 i 6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici
održanoj 17. ožujka 2008. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti
za koje se srestva osiguravaju u Proračunu općine brodski Stupnik za 2007. godinu
I.
Programom javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2007. godinu realizirano je u iznosu
od 230.699,29 kuna kako slijedi:

II.
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-10
Predsjednik
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Mijo Jurišić, v.r.

Broj: 4
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10.
Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01 i 6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici
održanoj 17. ožujka 2008. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine
Brodski Stupnik za 2007. godinu
I.
Programom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2007.
godinu izdvojeno je 90.298,74 kuna.

II.
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-8
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine

Predsjednik
Mijo Jurišić, v.r.
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11.

12.

Temeljem članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16.
sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine, usvaja

Na temeljem članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16.
sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine,
donijelo je

IZVJEŠĆE
ODLUKU
o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2007. godinu

o isplati jednokratne naknade za novorođenu
djecu rodiljama s područja općine
Brodski Stupnik

Članak 1.
Sredstva šumskog doprinosa za 2007.
godinu planirana su u iznosu od 16.200,00 kuna,
ostvarena su u iznosu od 16.100,95 kuna i
utrošena su za izgradnju komunalne infrastrukture
sukladno Programu građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine
Brodski Stupnik.

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje postupak
ostvarivanja prava na isplatu naknade rodiljama s
područja općine Brodski stupnik i visina naknade
za svako novorođeno dijete.
Članak 2.

Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-11
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Pravo na isplatu jednokratne naknade
ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Upravnom
odjelu općine Brodski Stupnik od strane rodilje
koja ima prebivalište na području općine Brodski
Stupnik.
Zahtjevu za isplatu jednokratne naknade
rodiljama prilaže:
1.
2.
3.

Važeću osobnu iskaznicu
Uvjerenje o prebivalištu
Rodni list za novorođeno dijete
Članak 3.

Visina naknade za svako novorođeno
dijete iznosi 1.000,00 kuna.
Sredstva za isplatu osigurana su u
Proračunu općine Brodski Stupnik putem
socijalnog programa koji se donosi za svaku
proračunsku godinu.
Isplata sredstva vrši se u roku 15 dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
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Broj: 4

od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

III.
Naziv ulice iz točke I. ove Odluke izvršit
će Državna geodetska uprava u skladu sa
Zakonom o naselju.

Klasa : 550-01/08-01/07
Urbroj: 2178/03-02-08-2
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 015-04/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-3
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine

13.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima
("NN" broj 54/88) i članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 06/04.),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
16. sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine,
donosi
14.
ODLUKU
o imenovanju novonastale ulice u
naselju Brodski Stupnik
I.
Novonastaloj ulici u naselju Brodski
Stupnik koja se nalazi na k.č.br. 2456/8 i 2765/11
k.o. Brodski Stupnik, čiji početak ide s istočne
strane ok k.č.br. 2456/12 i širi se prema zapadu
na k.č.br. 2765/11, u raskrižju je s Ulicom bana
Jelačića i paralelna je s Omladinskom ulicom,
određuje se naziv "Hrvatskog proljeća".

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("NN" broj 174/04), te članka
4. i 10. 14. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja
("Narodne novine" broj 2/06), te članka 29.
Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/01. i 6/04),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na
svojoj 16. sjednici održanoj 17. ožujka 2008.
godine, donosi
ODLUKU

II.

o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva civilne zaštite općine
Brodski Stupnik

Pločice s imenima ulica, pribavit će i
organizirati postavljanje Upravni odjel općine.

I.
Osniva se Zapovjedništvo civilne zaštite
općine Brodski Stupnik.
U Zapovjedništvo civilne zaštite općne
Brodski Stupnik imenuju se:
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1.

Jadranka Čorluka, zapovjednik
(djelatnica Područnog ureda
spašavanja)

Broj: 4

15.
zaštite

i

2.

Snježana Krišto, član
(predstavnik Doma zdravlja-medicinska
sestra)

3.

Tomislav Klepić, član
(zamjenik
zapovjednika
zajednice)

vatrogasne

Na temelju članka 5. Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ("NN"
79/07) i članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 10/01. i 6/04.), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici održanoj
17. ožujka 2008. godine, donosi
ODLUKU

4.

Ivan Lozinjak, član
(predstavnik Veterinarske ambulante Stari
Slatinik)

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja
općine Brodski Stupnik

II.
Članak 1.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 511-11/08-01/01
Urbroj: 2178/03-02-08-2
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Brodski Stupnik
Mijo Jurišić, v.r.

U Odluci o osnivanju i imenovanju
članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 11/06.), mijenja se riječ
"Zapovjedništvo zaštite i spašavanja" u "Stožer
zaštite i spašavanja".
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 511-11/08-01/1
Urbroj: 2178/03-02-08-1
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Broj: 4
16.

b)
-

Na temelju članka 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredbe), a na
temelju provedenog javnog natječaja, Odluke o
davanju koncesije za obavljanje komunalnih
djelatnosti na području općine Brodski Stupnik
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 20/02.), te članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici
održanoj 17. ožujka 2008. godine, donijelo je

-

U sklopu cijene ponude za domaćinstva i
pravne sobe predviđeno je skupljanje
glomaznog otpada dva puta godišnje u
periodu travanj-svibanj i listopad-studeni,
te postavljanje i pražnjenje kontejnera za
odvojeno skupljanje otpada (papir, staklo i
plastika).

o davanju koncesije za skupljanje i odvoz
komunalnog otpada s područja općine
Brodski Stupnik
Općina Brodski Stupnik daje koncesiju
"Jakobu Beckeru" d.o.o. sa sjedištem u
Gornjoj
Vrbi,
Vrbskih
žrtava
33
(MB:1482513) za obavljanje skupljanja i
odvoza komunalnog otpada s područja
općine Brodski Stupnik u skladu s
raspisanim javnim natječajem (u daljnjem
tekstu: korisnik koncesije).

2.

Koncesija s e dodjeljuje na rok od 5 (pet)
godina.

3.

Korisnik koncesije dužan je davatelju
koncesije općini Brodski Stupnik plaćati
naknadu za koncesiju u visini 5% od neto
naplaćenog prihoda, a obračunavala bi se
i uplaćivala mjesečno, najkasnije do 15. u
mjesecu za prethodni obračunski period.

4.

a)
-

5.

Koncesija iz točke 1. ove Odluke
dodjeljuje se korisniku koncesije kao
najpovoljnijem ponuditelju na temelju
utvrđenog poslovnog ugleda, sposobnosti
za ostvarivanje koncesije, te tehničke i
financijske pogodnosti ponude, očuvanja i
zaštite okoliša na području općine Brodski
Stupnik i ostalih elemenata iz natječaja.

6.

Korisnik koncesije jamči za obavljanje
usluga na način utvrđen Ugovorom o
koncesiji.

7.

Ugovorom o koncesiji posebno će se
ugraditi dodatne pogodnosti koje je
korisnik koncesije naveo u ponudi.

8.

Davatelj koncesije zadržava pravo raskida
Ugovora o koncesiji prije isteka roka na
koji je dodjeljena koncesija, ukoliko
korisnik koncesije ne obavlja djelatnost
dodjeljenu koncesijom u skladu sa
Zakonom i Ugovorom o koncesiji.

9.

Na temelju ove Odluke Općinsko
poglavarstvo općine Brodski Stupnik

Korisnik koncesije dužan je obavljati
skupljanje i odvoz komunalnog otpada po
sljedećim cijenama:
Za domaćinstvo:
prikupljanje, odvoz i deponiranje dva puta
mjesečno - posude 120 litara u iznosu od
21,66 kn mjesečno s uračunatim PDV-om.
(kompletna
organizacija,
provođenje
nadzora, fakturiranje i naplata usluge, rad
s javnošću i edukacija - upoznavanje
korisnika sa sustavom odvoza - naplate,
mediji, prospekti)

Za pravne osobe:
prikupljanje, odvoz i d eponiranje dva puta
mjesečno - posude 120 litara u iznosu od
27,90 kn s uračunatim PDV-om i
kontejner od 1100 litara u iznosu od
251,31 kuna s PDV-om.
cijena odvoza po pozivu za kontejner od
1100 litara iznosi 95,00 kuna s uračunatim
PDV-om.
Kompletna
organizacija,
provođenje
nadzora, fakturiranje i naplata usluga, rad
s javnošću i edukacija - upoznavanje
korisnika sa sustavom odvoza - naplate,
mediji, prospekti.

ODLUKU

1.
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zaključit će Ugovor o koncesiji na način
određen javnim natječajem, zakonom, te
općim aktima općine Brodski Stupnik u
skladu s pnudom.
10.

2.

U podtupku je utvrđeno da izabrani
ponuditelj ima sposobnost za ostvarivanje
koncesije na osnovi dostavljenih podataka
o
strukturi
djelatnika,
opremi
i
financijskim pokazateljima poslovanja, te
kao
dosadašnji
koncesionar
uredno
izvršavao ugovorne obveze, građani
zadovoljni s uslugama, te aktivno
provodio mjere zaštite i očuvanja okoliša,

3.

Ponuđene cijene odvoza komunalnih
usluga ostaju ne promijenjene u roku od 2
godine od potpisivanja ugovora, dok je za
drugog ponuditelja cijena promjenjiva, a
uvjetovana je tečajem EURA, porastom
prosječnih
primanja
u
djelatnosti,
promjenom cijene dizel goriva, te
promjenom uvjeta deponiranja.

4.

Besplatan odvoz komunalnih usluga za
općinu Brodski Stupnik za kontejnere na
grobljima i javnim površinama 1100
litara.

5.

Za višak otpada domaćinstva mogu
koristiti naljepnice s logotipom tvrtke za
vreću od 110 litara po cijeni do 3,00 kune
s uračunatim PDV-om, u odnosu na
drugog ponuditelja koja iznosi 12,00 kuna,
a što je bitno s obzirom da se odvoz vrši
dva puta mjesečno.

6.

Aktivno uključivanje u d ruštveni život
općine
(sponzorstva
za
značajnije
manifestacije, te pomoći udrugama na
području općine),

7.

Prednost kod zapošljavanja djelatnika s
područja općine Brodski Stupnik.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OBRAZLOŽENJE

Općinsko poglavarstvo općine Brodski
Stupnik donijelo je Odluku o raspisivanju javnog
nadmetanja za dodjelu koncesije za skupljanje i
odvoz komunalnog otpada s područja općine
Brodski Stupnik koje je objavljeno u tjedniku
"Posavska Hrvatska" od 15. veljače 2008. godine.
Predmet javnog nadmetanja je dodjela
koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog
otpada s područja općine Brodski Stupnik na rok
od 5 godina, za koji je pristiglo dvije ponude i
to:
1.

Jakob Becker d.o.o., Vrbskih žrtava 33,
Gornja Vrba

2.

Eko-Flor plus d.o.o.,
Petra Svačića 10.

Donja

Zdenčina,

Ponude su otvorene 7. 3. 2008. godine u
16,00 sati, o čemu je sastavljen zapisnik.
Dana 7. 3. 2008. godine u 16,30 sati od
strane Povjerenstva za provedbu postupka izvršen
je pregled, ocjena i usporedba ponuda za dodjelu
koncesije o čemu je sastavljen zapisnik.
Općinsko poglavarstvo je dana 7. 3. 2008.
godine na svojoj 28. sjednici, sukladno prijedlogu
Povjerenstva utvrdilo sljedeće:
Kriterij za davanje koncesije iz točke 1.
ove Odluke dodjeljuje se korisniku koncesije kao
najpovoljnijem ponuditelju na temelju utvrđenog
poslovnog ugleda, sposobnosti za ostvarivanje
koncesije, te tehničke i financijske pogodnosti
ponude, očuvanja i zaštite okoliša na području
općine Brodski Stupnik i ostalih elemenata iz
natječaja kao što su:
1.

Povoljnost ponude (financijska) ponuđena
je veća koncesijska naknada za općinu
Brodski Stupnik (5%) od neto naplaćenog
prihoda u korist Proračuna općine, u
odnosu na drugog ponuditelja (3%).

Broj: 4

Općinsko poglavarstvo na svojoj 28.
sjednici održanoj 7. 3. 2008. godine, sukladno
prijedlogu Povjerenstva utvrdilo je da je ponuda
tvrtke Jakob Becker d.o.o. Vrbskih žrtava 33,
Gornja Vrba, potpuna i zadovoljava sve tražene
uvjete i predlaže Općinskom vijeću davanje
koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog
otpada s područja općine Brodski Stupnik
ponuditelju iz točke 1. ove Odluke na rok od 5
godina.

Broj: 4

»SLUŽBENI VJESNIK«

Na temelju ove Odluke Općinsko
poglavarstvo će s odabranim koncesionarom
zaključiti ugovor o koncesiji, sukladno članku 13.
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("NN" broj
26-03-pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04).
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti
žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
donošenja ove Odluke.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : UP/I-363-01/08-01/7
Urbroj: 2178/03-01-08-10
Brodski Stupnik, 17. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Broj: 4

OPĆINA BUKOVLJE

1.

Nakon pokrića, višak prihoda od poslovanja
iznosit će 163.202,44 kn i kao takav bit će evidentiran
u evidencijama knjigovodstva.

Na temelju članka 68. i članka 74. Zakona o
proračunu ("Narodne novine", broj 96/03) Općinsko
vijeće općine Bukovlje na 16.sjednici održanoj
17.ožujka 2008. godine donosi

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan
31.12.2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 400-01/08-01/18
Ur.broj: 2178/25-02-08-1
Bukovlje, 17. ožujka 2008.g.

I
Višak prihoda poslovanja u iznosu od
1.391.273,89 kn koristit će se za pokriće dijela
manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine na
dan 31.12.2007.godine iznosio je 1.228.071,45 kn.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4
2.

5.
Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 28.
stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine”, broj 174/04 i 79/07), članka 25.
Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”, broj 11/01 i 04/06), Općinsko
vijeće općine Bukovlje, na 16. sjednici, održanoj 17.
ožujka 2008. godine, donosi

6.

7.
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Bukovlje
za 2008. godinu

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti i
spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/04.) koje
nalažu jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, tj. njihovim predstavničkim tijelima, da
najmanje jednom godišnje razmatraju stanje zaštite i
spašavanja, te da donesu smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na svojem
području, Općinsko vijeće općine Bukovlje donosi
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na svojem području.
Općinsko vijeće općine Bukovlje usvaja
sljedeće smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području općine Bukovlje u
2008. godini:

8.

9.

10.
11.

1.

2.

3.

4.

Za daljnji razvoj civilne zaštite potrebno je
provesti osposobljavanje Stožera zaštite i
spašavanja i Zapovjedništva CZ, te
kontinuirano osposobljavati postrojbe civilne
zaštite.
Postrojbu CZ na području općine Bukovlje, u
suradnji s Uredom za obranu Slavonski Brod
nadopuniti novim obveznicima CZ, te
ažurirati sistem pozivanja.
S Osnovnom školom dogovoriti edukaciju
učenika u pružanju prve pomoć, te u
natjecanja iz prve pomoći uključiti što veći
broj učenika iz Osnovne škole u Vranovcima
u suradnji s Gradskim crvenim križem
Slavonski Brod i ravnateljem Osnovne škole.
U sklopu ukupne aktivnosti Crvenog križa

12.

13.
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nastaviti s akcijama dobrovoljnog davanja
krvi naših mještana;
U sustav zaštite i spašavanja uključiti civilne
udruge, kao lovačku, ekološku, radio amatere,
te sportske organizacije s područja općine
Bukovlje.
U skladu s mogućnostima, osigurati prostore
gdje će se skladištiti i na adekvatan način
čuvati osnovna oprema postrojbe CZ, koja će
se nabaviti u narednom razdoblju;
Izvršiti nabavu najpotrebnije opreme i uvesti
je u inventurnu listu, te isto tako ustrojiti i
voditi listu zaduženja opremom (blok reversa)
Potrebno je periodično planirati i provesti
vježbu zaštite i spašavanja radi
osposobljavanja operativnih snaga civilne
zaštite, vatrogasne postrojbe i ostalih
organiziranih snaga zaštite i spašavanja radi
usklađivanja aktivnosti, preventivnog
djelovanja i zamjene eventualno bolesnih, i na
drugi način spriječenih i starih pripadnika;
U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih
bolesti u epidemijskom obliku, u suradnji s
inspekcijskim službama, veterinarskom
stanicom, javnim zdravstvom i drugim
službama, kontrolirati već prisutne zarazne
bolesti, vodu za piće, promet namirnica,
odlaganje otpada, odlaganje otpadnih,
otrovnih i lako zapaljivih tvari, skladištenje
istih, kao i sprečavanje ostalih opasnosti po
ljude, materijalna dobra i okoliš;
Nastaviti izgradnju vodonepropusne
kanalizacije radi očuvanja voda;
Obzirom da u općini Bukovlje postoje
nekoliko kanala koji protječu kroz sam centar
naselja, voditi brigu o njihovom
nezagađivanju;
Izraditi Procjenu ugroženosti civilnog
stanovništva i materijalnih dobara, te Plan
zaštite i spašavanja za svoje područje;
Intenzivirati suradnju sa svim subjektima na
lokalnoj razini, kao i s gradskim i županijskim
službama na prevenciji, te poduzimati
pravovremene mjera zaštite i spašavanja od
ugrožavanja ljudskih i materijalnih dobara.

Za provedbu ovih Smjernica, kao i drugih
aktivnosti vezano uz zaštitu i spašavanje i opremanje
postrojbi i zapovjedništva CZ, neophodno je u
Proračunu općine Bukovlje osigurati određena
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financijska sredstva.
Zadužuje se Stožer zaštite i spašavanja općine
Bukovlje da Općinskom poglavarstvu općine
Bukovlje predloži plan razvoja u skladu s ovim
Smjernicama.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa : 021-05/08-01/2
Urbroj : 2178/25-02-08-1
Bukovlje, 17. ožujak 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

Broj: 4
Članak 2.

Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje
na starim grobnim poljima utvrđuje se naknada,
ovisno o veličini grobnog mjesta (vrijednost B
kod izračuna), u iznosu kako slijedi:
-

pojedinačno grobno mjesto

1.000,00 kn

a)
b)
c)

obiteljski grob
za dvije osobe
za tri osobe
za četiri osobe

1.500,00kn
2.000,00kn
2.500,00 kn

a)
b)

grobnica
za dvije osobe
za više osoba

1.400,00 kn
2.100,00 kn

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje plaća se u roku od osam dana od dana
ukopa, odnosno dana rezervacije grobnog mjesta.
Naknadu iz stavka 1. ovog članka ne
plaćaju korisnici kojima je mjesto prebivališta
općina Bukovlje, odnosno njihovi nasljednici.

3.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima
("Narodne novine" br. 19/98) i članka 25. Statuta
općine Bukovlje, Općinsko vijeće općine Bukovlje
na sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine,
donijelo je
ODLUKU
o mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele
grobnog mjesta na korištenje i godišnje
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta

Članak 3.
Koeficijent lokacije ovisno o veličini,
položaju, opremljenosti i atraktivnosti (vrijednost
A kod izračuna) iznosi:
-

mjesna groblja u naseljima Bukovlje i
Vranovci (zona I)
- koeficijent 1
mjesna
groblja
u
Korduševcima,
Šušnjevcima i Ježeviku (zona II)
- koeficijent 0,5

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se mjerila za
plaćanje:
1.
2.

naknade kod dodjele grobnog mjesta na
korištenje
godišnje grobne naknade za korištenje
gobnog mjesta

Naknada kod dodjele grobnog mjesta
(vrijednost D u izračunu)

Članak 4.
Koeficijent
vrste
grobnog
(vrijednost C kod izračuna) iznosi:
-

mjesta

za novo grobno mjesto - koeficijent 1
za postojeće grobno mjesto koeficijent 0,5
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Broj: 4
Članak 5.

Kod dodjele grobnih okvira i grobnica
izgrađenih
u redovima na novim planski
uređenim poljima za korištenje (zakup) utvrđuje
se jednokratna naknada u iznosu kako slijedi:
grobnica za dvije osobe izgrađena u
redovima
a)
stanovnici općine
9.750,00 kuna
b)
korisnici izvan općine 13.000,00 kuna
grobnica za četiri osobe izgrađena u
redovima
a)
stanovnici općine
12.000,00 kuna
b)
korisnici izvan općine 16.000,00 kuna
a)
b)

grobni okvir izgrađen u redovima TIP-1
stanovnici općine
1.500,00 kn
korisnici izvan općine 3.000,00 kn

a)
b)

grobni okvir izgrađen u redovima TIP-2
stanovnici općine
2.250,00 kn
korisnici izvan općine 4.500,00 kn

U iznosima je uključena i naknada za
dodjelu grobnog mjesta.
Naknada za korištenje (zakup) grobnice u
redovima plaća se u šest obroka, a naknada za
korištenje (zakup) grobnih okvira u redovima
plaća se najviše u tri obroka.
Općinsko poglavarstvo može u pojedinim
slučajevima odobriti plaćanje naknade na veći
broj obroka.
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a)
b)
c)

obiteljski grob:
za dvije osobe
za tri osobe
za četiri osobe

90,00 kn
120,00 kn
150,00 kn

a)
b)

grobnica:
za dvije osobe
za više osoba

90,00 kn
120,00 kn

Članak 7.
Koeficijent lokacije, a ovisno o veličini,
položaju, opremljenosti i atraktivnosti (vrijednost
A kod izračuna) iznosi:
mjesna groblja u naseljima Bukovlje i
Vranovci (zona I)
- koeficijent 1
mjesna
groblja
u
Korduševcima,
Šušnjevcima i Ježeviku (zona II)
- koeficijent 0,5

Članak 8.
Godišnju naknadu za korištenje grobnog
mjesta plaćaju korisnici, odnosno njihovi
nasljednici dužni su plaćati prema roku uplate
naznačenom na uplatnici.

Članak 9.
Danom primjene ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o mjerilima za plaćanje naknade
kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 16/02.).

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta
(vrijednost E u izračunu)
Članak 10.
Članak 6.
Iznos godišnje naknade za korištenje
grobnog mjesta ovisno o veličini grobnog mjesta
(vrijednost B kod izračuna), iznosi kako slijedi:
-

pojedinačno grobno mjesto

60,00 kn

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije"
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa : 021-05/08-01/4
Urbroj: 2178/25-02-08-1
Bukovlje, 17. ožujka 2008. g.

Broj: 4

Odluke izvršit će se na tekući račun ili žiro račun
jednog od roditelja u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva.

Članak 3.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

4.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. vjerodostojno
tumačenje, 129/05. i 109/07.), članka 7. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj
73/97.,27/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i
članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 11/01 i
04/06.), Općinsko vijeće općine Bukovlje je na
sjednici 17. ožujka 2008. godine, donijelo sljedeću

Pismeni zahtjev se podnosi u roku od 60 dana
od dana rođenja djeteta.
Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu
novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke, roditelja je
dužan priložiti:
a)
preslik osobne iskaznice (radi utvrđivanja
istovjetnosti adrese prebivališta na području
općine Bukovlje najmanje 6 mjeseci prije
dana rođenja djeteta),
b)
rodni list djeteta.

Članak 4.
Roditelj koji da netočne ili neistinite podatke i
primi isplatu pomoći za opremu novorođenčeta prema
ovoj Odluci, a za kojega se naknadno utvrdi da ne
ispunjava uvjete za istu, dužan je vratiti isplaćeni
iznos pomoći sa zakonskim zateznim kamatama koje
teku od dana isplate.
Članak 5.

ODLUKA
o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku
opreme za novorođenčad

Novčanu pomoć neće moći koristiti roditelji
koji nemaju podmirene financijske obveze prema
općini Bukovlje.
Članak 6.

Članak 1.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za
novorođenad pripada djetetu, a ostvaruje ga roditelj
djeteta s prebivalištem na području općine Bukovlje u
trajanju najmanje 6 mjeseci prije dana rođenja djeteta.
Sredstva za isplatu novčane pomoći za novorođenad
osiguravaju se u Proračunu općine Bukovlje kroz
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i to u iznosu
od 1.000,00 kuna po djetetu.

Članak 2.
Isplata novčane pomoći iz članka 1. ove

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije", a stupa na
snagu osmog dana od objavljivanja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 550-01/08-01/12
URBROJ : 2178/25-03-08-1
Bukovlje, 17. ožujka 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.
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Broj: 4
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priložiti sljedeću dokumentaciju:

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. vjerodostojno
tumačenje, 129/05. i 109/07.), članka 7. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj
73/97.,27/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i
članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj 11/01 i 04/06.),
Općinsko vijeće općine Bukovlje je na sjednici 17.
ožujka 2008. godine, donijelo sljedeću

a)
b)
c)
d)

preslik osobne iskaznice pokojnika,
smrtni list
preslik osobne iskaznice podnositelja,
rješenje o dodjeli grobnog mjesta.

Članak 5.

o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za
troškove ukopa

Na temelju zahtjeva iz članka 4. ove Odluke,
Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje provest će
postupak utvrđivanja prava, te donijeti odgovarajuće
rješenje po zahtjevu, te će se izvršit će isplata novčane
pomoći za troškove ukopa.
Isplata novčane pomoći izvršit će se na tekući
račun ili žiro račun u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva.

Članak 1.

Članak 6.

Odlukom o ostvarivanju prava na novčanu
pomoć za troškove ukopa mjesnim grobljima u općini
Bukovlje (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se opći
uvjeti, postupak i kriteriji jednokratne dodjele
novčane pomoći za troškove ukopa (u daljnjem
tekstu:novčana pomoć za troškove ukopa).

Novčanu pomoć neće moći koristiti obitelj,
tj.korisnik grobnog mjesta koja nema podmirene
financijske obveze prema općini Bukovlje.

ODLUKU

Članak 2.
Sredstva za isplatu novčane pomoći za
troškove ukopa osiguravaju se u Proračunu općine
Bukovlje kroz Program javnih potreba u socijalnoj
skrbi i to u iznosu od 1.000,00 kuna po umrloj osobi.

Članak 3.
Pravo na novčanu pomoć za troškove ukopa
pokojnika s prebivalištem na području općine
Bukovlje ostvaruje obitelj tj. korisnik grobnog mjesta.
Pravo se ostvaruje podnošenjem pismenog
zahtjeva u roku od 60 dana od dana ukopa.

Članak 4.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava obvezno je

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjuje se od dana
donošenja.
KLASA: 550-01/08-01/11
URBROJ : 2178/25-02-08-1
Bukovlje, 17 . ožujak 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.
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Broj: 4
Članak 5.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 96/03) Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 16.sjednici održanoj 17.ožujka
2008. godine donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju
Proračuna općine Bukovlje
za razdoblje od
1.siječnja-31.prosinca 2007. godinu

Općina Bukovlje nije primala niti davala
zajmove.
Članak 6.
Stanje potraživanja općine Bukovlje na dan
31.12.2007.godine iznose 754.095,00 kn.
Članak 7.
Stanje nepodmirenih obveza. Na dan
31.12.2007 .g. iznosi 522.015,00 kn, a odnose se na
nepodmirene obveze prema dobavljačima.

OPĆI DIO
Članak 8.
Članak 1.
Godišnjim izvještajem Proračuna općine
Bukovlje utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od
3.310.550,00 kn.

Izvršenje Proračuna općine Bukovlje za 2007.
godinu po proračunskim stavkama vidljivo je iz
priložene tabele: Godišnji obračun Proračuna općine
Bukovlje za razdoblje 1.siječnja-31.prosinca 2007.g.
Članak 9.

Članak 2.
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu
od 2.451.482,00 kn.

Posebni dio godišnjeg Izvještaja Proračuna
općine Bukovlje za razdoblje 1.siječnja-31. prosinca
2007.g. sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
potanjim namjenama.

Članak 3.

Članak 10.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka:

Godišnji obračun Proračuna zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije»".

-

ostvareni prihodi i primici 3.310.550,00 kn
izvršeni rashodi i izdaci 2.451.482,00 kn
Višak prihod a
859.068,00 kn

Članak 4.
Stanje žiro računa općine Bukovlje na dan 1.
1. 2007. godine iznosilo je 118.671,00 kuna, a na dan
31.12.2007. godine iznosilo je 240.884,00 kuna,
stanje blagajne na dan 31.12.2007.g. iznosilo je 0 kn.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 400-01/08-01/17
Ur.broj: 2178/25-02-08-1
Bukovlje, 17.ožujka 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

Broj: 4
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OPĆINA OKUČANI

9.

rad, suradnja s drugim organizacijama mladih i ostala
pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima
mladih / Narodne novine broj 23/07 / , i članka 48.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani
/"Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
3/02 /, Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 23.
sjednici održanoj 14. ožujka 2008. godine donijelo
je
ODLUKU

Članak 2.
Savjet mladih savjetodavno je tijelo
Općinskog vijeća općine Okučani,a pod mladima se
razumijevaju osobe s prebivalištem na području
općine Okučani u dobi od 15 29 godina.

II

o osnivanju Savjeta mladih općine Okučani

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

U svrhu aktivnog uključivanja mladih u javni
život općine Okučani, ovom se Odlukom osniva
Savjet mladih općine Okučni, ujedno se utvrđuje broj
članova Savjeta mladih, postupak njihova izbora,
djelokrug i način rada Savjeta mladih, način utjecaja
na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka
i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u
vezi s mladima, način osiguravanja uvjeta za njihov

BROJ ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 3.

Savjet mladih ima pet /5/ članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta
mladih.
Mladi koji mogu biti birani zu Savjet mladih
su osobe iz članka 2. ove Odluke.

III

PREDLAGANJE KANDIDATA ZA
IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.
Općinsko vijeće pokreće postupak izbor
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Broj: 4

članova Savjeta mladih javnim pozivom,u roku od 60
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Odluka o javnom pozivu na podnošenje
prijedloga kandidta za izbor članova Savjeta mladih
donosi Općinsko vijeće.

-

naznaku predlagatrelja
ime i prezime kandidata
datum i godinu rođenja kandidata

Javni poziv za podnošenje prijedloga
kandidata za izbor članova Savjeta mladih sadržava:

IV

POSTUPAK IZBORA ČLANOVA
SAVJETA MLADIH

-

-

podatke i uputu ovlaštenim predlagateljima
koji se pozivaju da u određenom roku
podnesu prijedlog kandidata za izbor članova
Savjeta mladih s podacima o predloženim
kandidatima,
ovlašteno tijelo kojem se predaju prijedlozi
kandidata,
mjesto i vrijeme predaje,
potpisane izjave kandidata da prihvaćaju
prijedlog za izbor članova Savjeta mladih,
druge podatke potrebne da bi se na nedvojben
način utvrdili pravovaljani prijedlozi
kandidata za izbor članova savjeta mladih.

Kandidate za članove Savjeta mladih
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, učenička vijeća obrazovnih ustanova,
studenski zborovi, te drugi registrirani oblici
organiziranja mladih sa sjedništem na području
općine Okučani.

Članak 5.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta
mladih podnose se u pisanom obliku tajniku
Općinskog vijeća općine Okučani, a predlagatelji su
dužni ako predlažu više od jednoga kandidata voditi
računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće
se uzeti u razmatranje.

Članak 6.
Tajnik Općinskog vijeća utvrđuje listu
kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u savjet
mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun
prijedlog, te ju dostavlja Odboru za izbor i
imenovanje.

Lista kandidata sadrži:

Članak 7.
Prijedlog za izbor članova Savjeta mladih
utvrđuje Odbor za izbor i imenovanje i dostavlja ga
Općinskog vijeću.
Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih
na način da se tajno glasa o utvrđenoj listi kandidata, a
za članove Savjeta mladih izabrani su oni kandidati od
rednog broja 1 do 5 na rang listi dobivenih glasova.
U slučaju da pod rednim brojem 5 dva ili više
kandidata ostvari jednak broj glasova, glasovanje se
ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 8.
Kada se tijekom trajanja mandata bira samo
jedan kandidat što zamjenjuje člana savjeta mladih
kojem to svojstvo prestaje iz razloga predviđenih
ovom Odlukom, Općinsko vijeće odlučuje o
pojedinačnom prijedlogu po proceduri utvrđenoj za
prijedlog liste kandidata.

V

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 9.

Konstiturajuća sjednica Savjeta mladih u rok
od 15 dana od izbora Savjeta mladih saziva
predsjednik Općinskog vijeća općine Okučani, koji
sjednicom predsjedava do izbora predsjednika
Savjeta mladih.
Na konstiturajućoj sjednici mora biti prisutna
većina članova Savjeta mladih.

Članak 10.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
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savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih na
konstituirajućoj sjednici iz redova izabranih članova
koji su se kandidirali za predsjednika, odnosno
zamjenika predsjednika Savjeta mladih.
Kandidature za predsjednika i kandidature za
zamjenika predsjednika ističu se posebno.
Za predsjednika, odnosno za zamjenika
predsjednika izabran je kandidat koji je osvojio
najveći broj glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata ostvare
najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima na
istoj sjednici.
U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora
ne izabere predsjednik saziva se u roku od 8 dana nova
sjednica.
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Općinsko vijeće razrješit će člana Savjeta
mladih i prije isteka mandata, kada nastupe razlozi
predviđeni zakonom.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez
minimalnog broja članova potrebnih za donošenje
odluka, Općinsko vijeće raspušta Savjet mladih i
istovremeno pokreće postupak za izbor novih članova
Savjeta mladih.

VIII

DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA
MLADIH
Članak 14.
Savjet mladih:

Članak 11.

-

Predsjednik savjeta mladih zastupa i
predstavlja savjet mladih, te obavlja druge poslove
utvrđene ovom Odlukom.
Predsjednika Savjeta mladih u slučaju
njegove sprečenosti ili odsutnosti zamjenjuje
zamjenik predsjednika.

-

-

VI

POSLOVNIK O RADU
Članak 12.

Savjet mladih može na konstituirajućoj
sjednici donijeti Poslovnik o radu Savjeta mladih.
Poslovnik o radu donosi se većinom glasova
svih članova Savjeta mladih.
Poslovnikom o radu se pobliže uređuje način
rada Savjeta mladih, a posebice konstituiranje Savjeta
mladih, prava i dužnost članova, sazivanje i tijek
sjednice, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta
mladih.

-

VII

-

MANDAT ČLANOVA SAVJETA
MLADIH

-

-

Članak 13.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije
godine.

-

raspravlja o pitanjima značajnim za rad
Savjeta mladih
raspravlja na sjednicama o pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća koju su od
interesa za mlade
predlaže Općinskom vijeću raspravu o
pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te
način rješavanja navedenih pitanja
predlaže Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značaja za
unapređenje položaja mladih
daje mišljenja Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značaja za mlade
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšavanje položaja mladih
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu
odluka i progranma o skrbi za mlade
skrbi o informiranosti mladih o svim
pitanjima značajnim za unapređenje položaja
mladih
potiče suradnju Savjeta mladih općina,
gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te
surađuje s odgovarajućim tijelima drugih
zemalja
predlaže Općinskom vijeću financijski plan
radi ostvarivanja programa rada
obavlja i druge poslove od interesa za mlade
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Članak 15.
Savjet mladih održava redovite sjednice
najmanje jedan put u dva mjeseca.
Sjednice savjeta mladih saziva i njima
predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati
izvanrednu sjedncu Savjeta mladih na prijedlog 1/3
članova Savjeta mladih.

Broj: 4

Program rada Savjeta mladih donosi se
većinom glasova svih članova Savjeta.
Ako se programom rada Savjeta mladih za
provedbu planiranih aktivnosti predviđena potreba
osiguranja financijskih sredstava, program rada mora
sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s
odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u
Proračunu općine Okučani.
Program rada Savjeta mladih donosi se i
podnosi na odobrenje Općinskom vijeću najkasnije do
30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku
godinu.

Članak 16.
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati,
ako je sjednici nazočna većina članova savjeta mladih.
Savjet mladih donosi odluke većinom
glasova nazočnih članova na sjednici, ako ovom
Odlukom nije drukčije određeno.
Izuzeće članova Savjeta od glasovanja je
obvezatno, ako se odlučuje o pitanjima u vezi s
projektima u kojima sudjeluje osobno i pravnim
osobama u kojima on ima udjel u vlasništvu.

Članak 20.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o
svom radu Općinskom vijeću do kraja siječnja tekuće
godine za prethodnu godinu.

IX

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 21.

Članak 17.
Savjet mladih može imenovati svoja radna
tijela za određena područja djelovanja, te organizirati
forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine
mladih ili srodnih vrsta problema mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez
prava glasa i stučnjaci iz pojedinih područja vezanih
za mlade i skrb o mladima.

Članak 18.
Savjet mladih donosi program rada Savjeta
mladih za svaku kalendarsku godinu.
Program rada Savjeta mladih priprema se u
suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom općine
Okučani.
Programom iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji
pojedinih aktivnosti, te rokovi njihova izvršenja.

Članak 19.

Općina Okučani osigurava financijska
sredstva za rad Savjeta mladih u skladu sa zakonom
kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.
Financijska sredstva za rad Savjeta
osiguravaju se u Proračunu općina Okučani na temelju
odobrenog programa rada savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu
za svoj rad, ali imaju pravo na nadoknadu materijalnih
troškova vezanih za rad u Savjetu mladih, za unaprijed
od grada odobrene aktivnosti.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavljat će se u Jedinstveno upravnom
odjelu općine Okučani.

X

MEĐUSOBNA SURADNJA
Članak.22.

Savjet mladih surađuje s drugim jedinicama
lokalne i područne /regionalne/ samouprave, te s
drugim organiziranim oblicima mladih u Republici
Hrvatskoj i u inozemstvu, sa ciljem razmjene
iskustava i unapređenje rada.
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XI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
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Okučanima, između
Veterinarske ambulante i
kućnog broja 33, prema rijeci Sloboštini imenuje se:
Ulica Sloboština.

Članak 23.
Na pitanja koja nisu propisana ovom
Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe Zakona o savjetima mladih.

Članak 2.
Novo nastali zapadni odvojak ulice Ante
Starčevića u Okučanima između benzinske postaje
INA i kućnog broja 59, imenuje se: Ulica Psunjska.

Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-01/08-01/ 08
Ur. broj: 2178/21-01-01-08-01
Okučani, 14. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 015-08/08-01-01
Ur. br: 2178/21-01-08-01
Okučani, 14. ožujka 2008.godine
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

10.
11.
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima
(“Narodne novine” br. 54/88), članka 25. Statuta
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 3/02 i 4/03) te članka 48.
Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 3/02) Općinsko
vijeće općine Okučani na 23. sjednici održanoj 14.
ožujka 2008. godine donijelo je

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 3/02), Općinsko vijeće je na
svojoj 23. sjednici održanoj 14. ožujka 2008.g.
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o imenovanju ulica

o usvajanju financijskog plana za provođenje
Odluke o pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani za 2008.g.

Članak 1.
I
Zapadni odvojak u ulici Ante Starčevića u
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Ovom Odlukom se usvaja financijski plan za
provođenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:400-06-08/01
Urbr:2178/21-01-08-01
Okučani, 14. ožujka 2008.g.

Broj: 4

12.

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku
nabave robe, radova i usluga male vrijednosti i članka
16. Poslovnika Općinskog poglavarstva općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/02), Općinsko poglavarstvo je na
svojoj 45. sjednici održanoj 14. ožujka 2008.godine
donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za sustavnu preventivnu
deratizaciju općine Okučani u tijeku
2008. godine

Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

I
Općinsko poglavarstvo općine Okučani
prihvaća ponudu ponuđača “ARGUS” d.o.o.
Slavonski Brod za provedbu sustavne preventivne
deratizacije u 2008. godini po cijeni od 18,00 kn.

FINANCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE
ODLUKE O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI
U 2008.g.

1.

Ukupno u Proračunu općine Okučani 2008.g.
potrebno je osigurati sredstva u iznosu od
296,000,- kn

-

za jednokratne novčane pomoći iznos od
80.000,- kn

II
Za provođenje proljetne I jesenje deratizacije
općina Okučani će sufinancirati 50% novčanog
iznosa, dok će preostalih 50% plaćati kućanstvo - po
svakom tretmanu, a za napuštena domaćinstva općina
plaća puni iznos.

III
-

za stalne novčane pomoći iznos od 120.000,kn

-

za sufinanciranje rada organizacija invalida i
humanitarnih organizacija iznos od 5.000,- kn

-

za podmirenje troškova stanovanja 25.000,kn

-

stipendije i školarine 41.000,- kn

Ovlašćuje se načelnik općine Okučani da s
izabranim ponuđačem zaključi Ugovor o izvršenju
sustavne preventivne deratizacije općine Okučani i to
proljetni i jesenski tretman, sukladno uvjetima
prihvaćene ponude.

IV

-

ostale naknade iz Programa i prava soc. srbi
25.000,- kn

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
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Okučani, 14. ožujka 2008. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINA OKUČANI
Klasa:022-05/08-01/45
Urbr:2178/21-02-08-02

Predsjednik
Aca Vidaković, v.r.
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Broj: 4

OPĆINA OPRISAVCI

1.

usvojilo je izvješće i financijske izvještaje za
razdoblje od 1. siječnja 31. prosinca 2007.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi («N.N.» br.
33/01 i 129/05) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 22. sjednici održanoj 27.
ožujka 2008.godine, donijelo je

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i dostavlja se računovodstvu.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

ODLUKU
o usvajanju izvješća i financijskih izvještaja
za razdoblje od 1. siječnja 31. prosinca
2007.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci

Klasa: 400-01/08-01/2
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 27. ožujka 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Broj: 4
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2.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («N.N.» br. 33/01 i
129/05) i članka 26. Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 01/06),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 22. sjednici održanoj 27. ožujka 2008.godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 2008. godinu
Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 2008.
godinu za financiranje iz Proračuna općine Oprisavci :

Strana: 422

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4
Članak 2.

Svi korisnici sredstava iz Programa javnih
potreba općine Oprisavci obvezni su gospodariti
sredstvima s posebnom pažnjom, te najkasnije do
kraja siječnja 2009. godine podnijeti vjerodostojno i
detaljno izvješće za 2008. godinu o izvršenim
programima i o utrošku sredstava po programu javnih
potreba za 2008. godinu sukladno važećim pravnim
propisima, a u protivnom bit će im uskraćena isplata
sredstava iz Proračuna za 2009. godinu.
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3.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), te članka 26.
Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 22. sjednici održanoj 27.
ožujka 2008.godine, donijelo je
PROGRAM

Članak 3.
održavanja komunalne infrastrukture općine
Oprisavci za 2008. godinu

Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su
sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim
propisima, te zaključcima Općinskog poglavarstva za
one programe na način koji tamo bude određen.
Članak 4.
Ostvarenje ovog Programa ovisno je o prilivu
sredstava u Općinskom proračunu općine Oprisavci
za 2008.g., a Općinsko poglavarstvo može uskratiti
isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava.
Članak 5.
Program javnih potreba općine Oprisavci
stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/08-01/ 5
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 27. ožujka2008.g.
Predsjednik
Antun Beraković, v.r.

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova održavanja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2008. godinu.

Članak 2.
U 2008. godini Program održavanja
komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci obuhvaća:
I.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-

Pročišćavanje cestovnih kanala u svim
naseljima općine Oprisavci (po potrebi)

Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se
iznos od 10.000,00 kn

II.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA

-

Održavanje čistoće javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci

Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina planira se iznos
od 10.000,00 kn
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III.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-

Održavanje javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci

Klasa:400-01/08-01/ 3
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 27. ožujka 2008.g.

Predsjednik
Antun Beraković, v.r.

Za troškove održavanja javnih površina planira se
iznos od 10.000,00 kn

IV.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA

-

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

-

Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta
nasipanje kamenom, planira se iznos od 50.000,00
kn

V.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-

Tijekom godine izvršiti pregled i
popravak(izmjena sijalica i osigurača) javne
rasvjete u svim naseljima općine Oprisavci

4.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), te članka 26. Statuta
općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 01/06), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 22. sjednici održanoj 27. ožujka
2008.godine, donijelo je
PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2008. godinu

Za troškove održavanja javne rasvjete planira se
iznos od 25.000,00kn

Članak 3.
Financijska sredstva potrebna za održavanje
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke
planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2008.
godinu .

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 4

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture s prikazom financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Članak 2.
U 2008. godini Program građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci obuhvaća:
I

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA JAVNE POVRŠINE

Nadstrešnica Trnjanski Kuti
Potrebna sredstva 10.000,00 kn

Broj: 4
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Rok izgradnje 2008 .godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci
Autobusna ugibališta
Potrebna sredstva 100.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 .godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
Proračun Brodsko-posavske županije
Nogostupi: Poljanci i Oprisavci
Potrebna sredstva 200.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

II

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

-

Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine
Oprisavci
Potrebna sredstva 1.980.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
Proračun Brodsko-posavske županije, Fond
za regionalni razvoj RH, „Hrvatske vode“,
Državni proračun

ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA
Kanalizacija (izrada idejnog projekta)
Potrebna sredstva 300.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 .godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
Proračun Brodsko-posavske županije,
„Hrvatske vode“
III
-

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima
općine (po potrebi)
Potrebna sredstva 30.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 .godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

IV
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GRAĐENJE GROBLJA

Mrtvačnica Svilaj
Potrebna sredstva 100.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci
Mrtvačnica Trnjanki Kuti
Potrebna sredstva 30.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci
Mrtvačnica Oprisavci
Potrebna sredstva 50.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci
Spomenik braniteljima
Potrebna sredstva 40.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

V

GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA

-

Adaptacija i dogradnja društvenog doma
u Oprisavcima
Potrebna sredstva 1.300.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
EIB II, Brodsko-posavska županija
Poslovna zona Svilaj Prnjavor
Potrebna sredstva - 250.000,00 kn
Rok izgradnje 2008. godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
Proračun Brodsko-posavske županije,
Državni proračun, Fond za regionalni razvoj
RH.
Članak 3.
Financijska sredstva potrebna za izgradnju
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke
planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2008.
godinu .
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Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/08-01/ 4
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 27. ožujka 2008.g.

Broj: 4

Općinskog vijeća općine Oprisavci (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju
aktivnog uključivanja mladih u javni život općine
Oprisavci.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s
prebivalištem na području općine Oprisavci u dobi od
petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

II.

SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA
ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 3.

Predsjednik
Antun Beraković, v.r.

5.

Savjet mladih broji pet članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika.
Mladi koji mogu biti birani u Savjet mladih su
osobe iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima
mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 26.
Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 22. sjednici održanoj 27.
ožujka 2008.godine donijelo je

Kandidate za članove Savjeta mladih
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi
registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na
području općine Oprisavci.

Članak 5.
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih općine Oprisavci

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta
mladih općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih), sastav, način i postupak izbora, djelokrug
rada, način financiranja rada i programa, osiguranje
prostornih i drugih uvjeta za rad, te druga pitanja od
značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora
članova Savjeta mladih javnim pozivom.
Odluku o javnom pozivu za podnošenje
prijedloga kandidata za izbor članova savjeta mladih
donosi Općinsko vijeće općine Oprisavci.
Od dana objave javnog poziva pa do dana
izbora Savjeta mladih ne može proći manje od 30 niti
više od 60 dana.

Članak 6.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta
mladih podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor
i imenovanje Općinskog vijeća općine Oprisavci, u
roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u
dnevnom tisku , na oglasnoj ploči općine Oprisavci i
oglasnim pločama Mjesnih odbora općine Oprisavci.
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Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno
sadrži sljedeće podatke:
-

naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i
godina rođenja, prebivalište),
obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće
se uzeti u razmatranje.
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za
izbor u Savjet mladih utvrđuje Komisija za izbor i
imenovanja Općinskog vijeća. Lista se objavljuje na
oglasnoj ploči općine Oprisavci i na oglasnim
pločama Mjesnih odbora općine Oprisavci u roku od
15 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga .
Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime
i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu
zaprimljenih prijedloga.
Lista kandidata sadrži:
-

ime i prezime kandidata,
datum i godinu rođenja kandidata,
prebivalište kandidata,
naznaku predlagatelja.

Članak 7.
Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih
tajnim glasovanjem na način i po postupku
propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata se
navode abecednim redom, a glasuje se na način da se
zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog
kandidata.
Važeći je onaj glasački listić na kojem su
zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše pet
kandidata.
Za članove Savjeta mladih su izabrani
kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang listi
dobivenih glasova.
U slučaju da pod rednim brojem 5. dva ili više
kandidata ostvari jednaki broj glasova, izbor među tim
kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.
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Članak 8.

Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme
od dvije godine.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda
izabranih članova na konstituirajućoj sjednici.
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta
mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne
nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset
(30) godina života, na osobni zahtjev te ako je
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci.
U slučaju iz stavka 3. ovog članka, prijedlog
za novog člana Savjeta mladih utvrđuje Odbor za
izbor i imenovanja Općinskog vijeća na prijedlog
onog predlagatelja čiji je kandidat bio izabran.
Novome članu mandat traje do isteka mandata člana
umjesto kojeg je izabran.

Članak 9.
Predsjednik Savjeta mladih zastupa i
predstavlja Savjet mladih, te obavlja druge poslove
utvrđene ovom Odlukom.
Predsjednika Savjeta mladih u slučaju
njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje
zamjenik predsjednika.

Članak 10.
Način rada Savjeta mladih, te izbor
predsjednika i njegovog zamjenika uređuje se
Poslovnikom o radu Savjeta mladih.
Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se
većinom glasova svih članova Savjeta mladih na
konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih
saziva predsjednik Općinskog vijeća, koji sjednicom
predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 428
III.

DJELOKRUG I NAČIN RADA
SAVJETA MLADIH
Članak 11.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

raspravlja o pitanjima značajnim za rad
Savjeta mladih,
raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada
Općinskog vijeća koja su od interesa za
mlade,
predlaže Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značaja za
unapređivanje položaja mladih,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o
pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te
način rješavanja navedenih pitanja,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za mlade,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja mladih,
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu
odluka i programa o skrbi za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim
pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih,
potiče suradnju sa savjetima mladih općina,
gradova i županija u Republici Hrvatskoj te
suradnju i razmjenu iskustava s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
predlaže Općinskom vijeću financijski plan
radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 12.
Savjet mladih održava redovite sjednice
najmanje jedanput u dva mjeseca.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima
predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog

Broj: 4

najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 13.
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati
ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta
mladih.
Savjet mladih donosi odluke većinom
glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije
drukčije određeno.

Članak 14.
Savjet mladih donosi Program rada Savjeta
mladih za svaku kalendarsku godinu.
Programom rada se utvrđuju programske i
druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti i
rokovi njihova izvršenja, a priprema se u suradnji s
Jedinstvenim upravnim odjelom općine Oprisavci.

Članak 15.
Program rada Savjeta mladih donosi se
većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Ako se programom rada Savjeta mladih za
provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba
osiguranja financijskih sredstava, program rada mora
sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s
odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u
Proračunu općine Oprisavci.
Program rada Savjet mladih donosi i podnosi
na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30.
rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 16.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o
svom radu Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće
godine za prethodnu godinu.
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IV.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA
MLADIH
Članak 17.

Općina Oprisavci osigurava financijska
sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za
održavanje sjednica Savjeta mladih.
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih
osiguravaju se u Proračunu općine Oprisavci na
temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu
za svoj rad.
Članovi Savjeta mladih imaju pravo na
naknadu troškova za rad u Savjetu mladih u skladu s
odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje pravo na
naknadu troškova za rad članova radnih tijela
Općinskog vijeća.
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Članak 18.

Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Oprisavci.

V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/08-01/5
URBROJ: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 27. ožujka 2008.g

Predsjednik
Antun Beraković, v.r.
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Broj: 4

OPĆINA ORIOVAC

1.

2.

Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01., 10/04. i 04/06.), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 18. sjednici održanoj 5. 3. 2008. godine,
donijelo je

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju (N.N. 174/04 i 79/07) i članka 21. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 13/01, 10/04 i 4/06) Vijeće općine Oriovac na
18.sjednici održanoj 5. 3. 2008.godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju škole
voćara i vinogradara općine Oriovac
I
Iz Proračuna općine Oriovac za 2008. godinu
sufinancirat će se škola voćara i vinogradara općine
Oriovac.
II

ZAKLJUČAK
o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području općine
Oriovac

I
Donose se smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području općine Oriovac u
2008.godini.

Sredstva za sufinanciranje škole voćara i
vinogradara općine Oriovac osiguravaju se u iznosu od
500,00 kuna za svakog polaznika.

II

III

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Oriovac u 2008.godine.
sastavni su dio ovog Zaključka.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
III
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/08-01/16
Urbroj: 2178/10-01-08-01
Oriovac, 5. 3. 2008. godine
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/13
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 5. 3. 2008.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju (N.N. 174/04 i 79/07) i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće
općine Oriovac
na 18.sjednici održanoj 5. 3. 2008.godine. donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području općine Oriovac u 2008.godini.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica
nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Programom
ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara sa ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih
dobara te okoliša i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava zaštite i spašavanja (zapovjedništva i postrojbi
civilne zaštite, zapovjedništva i postrojbi vatrogastva,
stožera zaštite i spašavanja, službi i pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti),
donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja u 2008.godini.
Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:
1.

CIVILNA ZAŠTITA
(stožer zaštite i
spašavanja, postrojbe i druge organizirane
snage civilne zaštite)
Civilna zaštita definira se kao djelatnost kojoj je
osnovni sadržaj zaštita i spašavanje stanovništva i
materijalnih dobara od ratnih razaranja, te prirodnih i
drugih nepogoda, odnosno kao sustav koji provodi zaštitu i
spašavanje.
Za područje općine Oriovac formirana je postrojba
Civilne zaštite opće namjene sa 40 vojnih obveznika, kao i
Zapovjedništvo civilne zaštite čiji je zapovjednik djelatnik
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod.
Kako sustav civilne zaštite od 1.siječnja
2005.godine djeluje u sastavu Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, ta Uprava je postala nadležna za rukovođenje i
zapovijedanje postrojbama civilne zaštite, te je sada
nepoznato stanje eventualne spremnosti i angažiranosti
istih.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju
imenovani su članovi Stožera zaštite i spašavanja čiji je
zapovjednik načelnik, sukladno istom Zakonu.
Stožer zaštite i spašavanja održao je sastanak i
donio sljedeće zaključke.
·
U okviru osiguranih sredstava u Proračunu
trebalo bi :
izraditi Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i
spašavanja za općinu Oriovac
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-

kupiti električnu potopnu drenažnu pumpu

2.

VATROGASTVO

Broj vrsta i opremljenosti vatrogasne postrojbe i
dobrovoljnih vatrogasnih društava, određena je Planom
zaštite od požara, a na temelju procjene ugroženosti od
požara.
Na području općine Oriovac djeluju:
vatrogasna postrojba DVD-a Oriovac, kao
postrojba s područjem odgovornosti za cijelu o p ć i n u
Oriovac, odnosno središnja postrojba
s a
2 0
operativnih vatrogasaca,
ostala DVD-a da definiranim brojem
operativnih vatrogasaca i to:
DVD Slav.Kobaš - 10 vatrogasaca
DVD Lužani
- 10 vatrogasaca
DVD Malino
DVD Živike Pričac
DVD Ciglenik Bečic
Vatrogasna društva su ustrojena na način da
obavljaju preventivnu djelatnost sukladno Zakonu o
vatrogastvu, a sudjelovat će i prilikom intervencija većih
razmjera. Stoga je neophodno i dalje provoditi različite
oblike osposobljavanja vatrogasaca, te nabavku potrebite
opreme.
U području rada sa članstvom posebnu pažnju
potrebno je i dalje posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
U 2008.godini potrebno je :
naručiti S9 aparata …………..12 komada
nabaviti topografsku kartu općine Oriovac
kupiti torbe prve pomoći …….. 3 komada
put od Čaplje prema deponiji u Radovanju
osposobiti za vožnju
kupiti navalno vatrogasno vozilo.
3.

SKLONIŠTA

Na području općine Oriovac nema službenih
javnih skloništa, a ukoliko ista budu predviđena Procjenom
i Planom zaštite i spašavanja, koje imamo u obvezi izraditi,
sa ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih
dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa,
sredstva će se osigurati u Proračunu općine Oriovac.
4.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području općine Oriovac djeluju Udruge koje
bi u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa, mogle dati
svoj doprinos i koje općina financira iz svog Proračuna.
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Radio-amateri

6.

Udruga radio-amatera općine Oriovac može
odigrati važnu ulogu u slučaju prirodnih i civilizacijskih
katastrofa kada se prekine sustav mobilne telefonije. Isti se
nalaze na kratkom valu od 3,5 mhz preko kojega mogu
kontaktirati sa cijelim svijetom.
U 2008.godini raditi na poboljšanju uvjeta rada
ove Udruge.
Udruga lovaca
Udruga lovaca općine Oriovac mogla bi kvalitetno
odraditi postavljene zadatke u slučaju prirodnih i civilnih
katastrofa, jer lovci najbolje poznaju teren općine, pa čak i
najsitnije detalje koji nisu navedeni na topografskoj karti.
U 2008.godini nastaviti sa financiranjem Udruga i
uključivanjem u rad Stožera zaštite i spašavanja.
5.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U O K V I R U
REDOVNE DJELATNOSTI
(javno zdravstvo, crveni križ, veterinarska služba,
javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture
kao što su vodovod, kanalizacija i druge osobe koje se bave
građevinskom i drugim djelatnostima)
Crveni križ
Crveni križ općine Oriovac uz redovitu akciju
darivanja krvi, organizirati edukaciju volontera za pružanje
prve pomoći unesrećenima.
Javno zdravstvo
Redovito kontrolirati opremu i sredstva za
pročišćavanje javnih spremnika vode i vode za piće.
Uz Program nadzora Sanitetske inspekcije
kontinuirano pratiti zdravstvenu ispravnost vode za piće.
Veterinarska služba Oriovet
Slav.Kobaš

Oriovac, Malino i

Provoditi mjere zaštite životinja od zaraznih i
nametničkih bolesti sukladno posebnom
Zakonu, te
provoditi analizu uzoraka mesa na trihinelu.
Poljoprivredno savjetodavna služba
Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje će se
razvijati Poljoprivredno savjetodavna služba kako bi se
poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije obučiti i
zaštititi svoju proizvodnju od štetnih posljedica mogućih
biljnih bolesti većih razmjera.

Broj: 4

OSTALO

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te otklanjanje
uzročnika zaraznih bolesti i unapređenja higijenskih uvjeta
života pučanstva općine Oriovac provesti dva tretmana
deratizacije i po potrebi tretman dezinsekcije.
U organizaciji zaštite i spašavanja u općini
nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja
stanovništva u slučaju nesreća.
Na području općine Oriovac registrirane su i
djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom,
prijevozničkom ili drugom sličnom djelatnošću, te se po
potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim
nadležnim službama, mogu sa svojim zaposlenicima,
poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom
uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih
skupina građana u izvanrednim situacijama obavljat će
Stožer zaštite i spašavanja.
Katastrofe, kao specifična stanja, javljaju se kada
nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom
aktivnošću, djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo
stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i
uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.
Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se
može smanjiti ili ublažiti njena posljedica ako se posveti
veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju
načina pomoći ukoliko se katastrofa dogodi.
Tako je potrebno:
provođenje informiranja mještana putem
sredstava javnog informiranja,
edukacija stanovništva, a posebno učenika i
mladih o problematici kriznih situacija
održati prezentacije rada redovnih snaga
zaštite i spašavanja na nivou općine.
Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje Slavonski Brod.
Izvod iz Proračuna općine Oriovac o visini
osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja u 2008.godini:
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3.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) i članka 21.
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 13/01, 10/04. i 4/07), Vijeće
općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 5. 3. 2008.
godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja
na području općine Oriovac u 2007. godini
I
Usvaja se Izvješće o stanju zaštite i spašavanja
na području općine Oriovac u 2007. godini.
II
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na
području općine Oriovac u 2007. godini sastavni je dio
ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/08-01/12
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 5. 3. 2008. godine
Zamjenik predsjednika Vijeća
Općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 174/04. i 79/07) i članka 21.
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 13/01, 10/04. i 4/06), Vijeće
općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 5. 3. 2008.
godine donosi
IZVJEŠĆE
o stanju zaštite i spašavanja na području općine
Oriovac u 2007. godini
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Zaštita i spašavanje uređena je Zakonom o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04. i
79/07).
Sudionici zaštite i spašavanja su:
fizičke i pravne osobe,
izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave,
središnja tijela državne uprave i
operativne snage zaštite i spašavanja (stožer
zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i
državnoj razini, službe i postrojbe središnjih
tijela državne uprave koja se zaštitom i
spašavanjem
bave
u
svojoj
redovitoj
djelatnosti,
zapovjedništva
i
postrojbe
vatrogastva, zapovjedništva i postrojbe civilne
zaštite i službe i postrojbe pravnih osoba koje
se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti).
Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su
u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja
mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te
prilagođavati
obavljanje
redovite
djelatnosti
okolnostima kada je proglašena katastrofa.
PROCJENA UGROŽENOSTI civilnog stanovništva i
materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i
civilizacijskih katastrofa za područje općine Oriovac
izrađena je i usvojena 2004. godine. Temeljem Izmjena
Zakona o zaštiti i spašavanju iz kolovoza 2007. godine
nositelj izrade procjene ugroženosti i plana zaštite i
spašavanja su jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
STOŽERI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
(ZAPOVJEDNIŠTVA)
Za područje općine Oriovac ustrojen je Stožer
(bivše Zapovjedništvo) zaštite i spašavanja.
U 2007. godini Stožer je održao 3 sjednice na
kojima su najznačajnije teme bile organizacija i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području općine
Oriovac.
VATROGASTVO
U 2007. godini na području općine Oriovac
nije bilo potrebe za angažiranjem operativnih snaga
zaštite i spašavanja, osim Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Oriovac.
Tako je, u tijeku 2007. godine, DVD Oriovac
izašao na 19 intervencija i to:
2 tehničke intervencije
17 požara i to 13 požara otvorenog prostora i
4 stambenih objekata.
Prema mjesecima najviše intervencija je
zabilježeno u mjesecu srpnju, i to 9, te 3 u mjesecu
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kolovozu. Na svaku intervenciju je izašao dobar odaziv
vatrogasaca u kratkom vremenskom roku.
Na području općine Oriovac u ptotekloj godini
dogodilo se 41 prometna nezgoda.
Za gore navedene nezgode središnja postrojba
ne posjeduje tehnički alat.
Na osnovi statističkih pokazatelja broja požara
i nezgoda može se konstatirati da postoji realna
opasnost od nastanka istih. Također, evidentno je d a je
na području općine velika požarna opasnost zbog sve
većeg broja privatnih obrta i poduzeća koji u
svakodnevnom poslu koriste drvo, poliuretan, tkanine,
ljepila, boje, otapala i druge kemijske proizvode koji
su zapaljivi i mogu prouzročiti gubitke ljudskih života
i veće materijalne štete.
U 2007. godini osim redovnih sredstava
kupljeno je:
4 komada ručnih radijskih postaja
punjač brzi 2 kom.
vanjski mikrofon i zvučnik 4 kom.
__________________
17.763,20 kn
ormarić s opremom za energetsko i
elektroničko upravljanje 8.906,00 kn
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Sukladno
zaključku
Stožera
zaštite
i
spašavanja na zadnji sastanak pozvani su predsjednici
Udruga koje djeluju na području općine.
Na poziv se odazvao predsjednik radio-amatera
općine Oriovac, predsjednik lovačke i ribičke udruge
općine Oriovac.
Predsjednici Udruga izmijenili su ukratko
svoje viđenje pomoći u slučaju prirodnih i
civilizacijskih katastrofa.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
Veterinarska ambulanta Oriovet - Oriovac, Malino,
Slavonski Kobaš
U 2007. godini analiziran je veliki broj
uzoraka mesa, međutim nije zabilježen niti jedan slučaj
trihinele kod svinja.
Javno zdravstvo
Zdravstvena ispravnost vode za piće pratila se
uz poseban program nadzora Sanitarne inspekcije. Na
osnovu ispitanih pokazatelja opskrba stanovništva
zdravstveno ispravnom vodom za piće bila je uredna.
Crveni križ općine Oriovac
Društvo Crvenog križa općine Oriovac aktivno

Broj: 4

je sudjelovalo u osnovnoj djelatnosti dobrovoljnog
darivanja krvi.
Općina Oriovac
U cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te
otklanjanja uzročnika zaraznih bolesti, smanjenje
mogućnosti prenošenja oboljenja, te unapređivanje
higijenskih uvjeta života pučanstva, općina Oriovac
provela je 2 tretmana deratizacije i tretman
dezinsekcije, te za isto osigurala sredstva u Proračunu
u 2007. godini.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Slav. Brod
Područni ured za zaštitu i spašavanje
Slavonski Brod u suradnji s vatrogascima iz
dobrovoljnih vatrogasnih društava Lužani i Oriovac
proveo je program Nacionalne edukacije djece u
području zaštite i spašavanja.
Provedena je edukacija učenika 2. razreda u
O.Š. "Ljudevit Gaj" Lužani, O.P. "Dr. Stjepan
Ilijašević" Oriovac uključujući školu u Slavonskom
Kobašu, te predškolske djece u dječjem vrtiću
"Ivančica" u Oriovcu.
ZAKLJUČAK
Temeljem ove skraćene analize sustava zaštite
i spašavanja na području općine Oriovac može se
zaključiti:
1.
Da u općini Oriovac postoji Procjena
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih
i
kulturnih dobara iz 2004. godine, međutim
zbog donošenja novog Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju treba
pristupiti izradi potpuno nove Procjene
ugroženosti za područje općine Oriovac,
odnosno izradi novih Planova zaštite i
spašavanja.
2.
Trenutno stanje zaštite i spašavanja u općini
Oriovac je na razini koja osigurava uspješno
funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja
kada se radi o situacijama koje redovite snage
zaštite i spašavanja mogu samostalno riješiti.
Međutim, potreba uključivanja pričuvnih snaga
zaštite i spašavanja, posebno u složenijim
situacijama (poplave, veće ekološke nesreće,
potres i sl.) uzrokovala bi određene poteškoće
u upravljanju većom nesrećom i zahtijevalo bi
uključivanje, odnosno pomoć operativnih snaga
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Slavonski Brod.
3.
U tom cilju, smjernicama za razvoj zaštite i
spašavanja za općinu Oriovac u 2008. godini
treba utvrditi potrebite aktivnosti i sredstva sa
ciljem što kvalitetnijeg razvoja sustava zaštite
i spašavanja.
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4.

III.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 174/04. i 79/07), te članka 4. i
članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN
25/06), te članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" 13/01, 10/04. i
4/06), Vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj
5. 3. 2008. godini donosi

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage
Odluka
o
osnivanju
i
imenovanju
članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine Oriovac od
20. 6. 2006. godine.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

ODLUKU
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja općine Oriovac

I.
Stožer zaštite i spašavanja općine Oriovac
osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih
resursa općine u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i veće nesreće sa ciljem sprječavanja,
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće
nesreće.

II.
U Stožer zaštite i spašavanja općine Oriovac
imenuju se:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Antun Pavetić, zapovjednik
načelnik općine
Anica Hemen, član
djelatnica Općinske uprave
Ivica Terzić, član
predstavnik Policijske uprave
Jadranka Ćorluka, član
djelatnica Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje
Dagmar Kratofil, član
zapovjednik VZ Oriovac
Dr. Dinko Novaković, član
predstavnik Doma zdravlja
Pavao Haring, član
upravitelj Vlastitog komunalnog pogona
općine Oriovac
Zvonimir Matijević, dr.vet., član
predstavnik veterinarske službe

Klasa: 022-01/08-01/11
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 5. 3. 2008.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

5.

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti (N.N. 79/2007.) i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće općine Oriovac na
18.sjednici održanoj 5. 3. 2008. godine donosi
PROGRAM MJERA
za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti
na području općine Oriovac u 2008.godini.
Članak 1.
U cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te
uklanjanje uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od
zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja
oboljenja te unapređivanje higijenskih uvjeta života
pučanstva, donosi se ovaj Program mjera za zaštitu
pučanstva od zaraznih bolesti na području općine Oriovac u
2008.godini (u daljnjem tekstu: Program).
Članak 2.
Ovim Programom podrazumijeva se provođenje
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obvezne preventivne deratizacije, izvršitelji programa,
sredstva, rokovi, način plaćanja i provedba programa.

Broj: 4

plan provedbe Programa.
Operativni plan mora sadržavati:

Članak 3.
IZVRŠITELJI PROGRAMA
Obvezna preventivna deratizacija na području
općine Oriovac mogu obavljati samo fizičke ili pravne
osobe koje udovoljavaju zakonom propisane uvjete.
Izvršitelji obvezne preventivne deratizacije biraju
se na temelju provedenog natječaja.

Članak 4.
SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA
Troškove provođenja obvezne preventivne
deratizacije u poduzećima (tvrtkama) i ustanovama
podmiruju korisnici, odnosno vlasnici, a na javnim
površinama, travnjacima, obalama otvorenih vodotoka,
parkovima, obiteljskim kućama i stanovima u društvenom i
privatnom vlasništvu Općinski proračun.
Sredstva za provođenje obvezne preventivne
deratizacije osigurana u Proračunu općine Oriovac iznose
100.000,00 kuna.

opis mjere koja se provodi
popis ulica, objekata ili prostora na kojima se
mjera provodi
okvirno vrijeme početka i završetka
poduzetih mjera
način izvješćivanja mještana
broj djelatnika,
sredstva i opremu koja će se koristiti.
Izvršitelj je dužan na vrijeme, a najmanje 48 sati
prije početka provedbe obavijestiti javnost o vremenu,
mjestu i načinu provođenja obvezne preventivne
deratizacije.
Izvršitelj 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 komunalni redar općine
Oriovac obići će domaćinstva u kojima mjera nije
provedena, te ih izvijestiti da su dužni omogućiti
provođenje iste, u suprotnom kaznit će se novčanom
kaznom u skladu sa Zakonom.

Članak 8.
Članak 5.
ROKOVI PROVOĐENJA

NADZOR

Obvezna preventivna deratizacija provodi se u
akciji od dva puta godišnje proljetna i jesenska .

Stručni nadzor nad provođenjem obvezne
preventivne deratizacije kao i kontrolu učinkovitosti
provođenja provodi Sanitarna inspekcija Brodskoposavske županije.

Članak 6.

Članak 9.

NAČIN PLAĆANJA

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

Troškovi provođenja obvezne preventivne
deratizacije isplatit će se izvršitelju po završetku
proljetnog, odnosno jesenskog tretmana, te dostave
podataka o broju domaćinstava u kojima je obavljen
tretman.

Članak 7.
PROVEDBA PROGRAMA
Prije početka provedbe mjera obvezne preventivne
deratizacije izabrani izvršitelj dužan je izraditi Operativni

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/10
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 5. 3. 2008.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
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6.

V

Na temelju članka 32. stavak 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 87/02, 48/05. i
90/05) i članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" 13/01, 10/04. i
4/06.), Vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj
5. 3. 2008. godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Oriovac

Klasa: 022-01/08-01/9
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 5. 3. 2008.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

I
Predmet javnog natječaja je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Oriovac u katastarskim općinama: Oriovac,
Kujnik, Radovanje, Slavonski Kobaš, Malino, Lužani,
Živike i Ciglenik u Brodsko-posavskoj županiji.
II
Popis poljoprivrednog zemljišta koje s e izlaže
zakupu označen kao "Popis čestica u natječaju" prilaže
se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
Čestice navedene u popisu Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje općine Oriovac
predviđene su za prodaju kad se za isto steknu uvjeti.

7.
Na temelju članka 23. st. 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 87/02, 48/05. i
90/05), Vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj
5. 3. 2008. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Oriovac

III

I

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na
rok od 5 godina.

Predmet javnog natječaja za prodaju je
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Oriovac u katastarskoj
općini Živike u Brodsko-posavskoj županiji.

IV
Postupak natječaja provest će Općinsko vijeće
općine Oriovac.
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni
natječaj
po
primitku
suglasnosti
Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u
jednom od dnevnih glasila i na oglasnim pločama na
području općine Oriovac.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za
zakup je 15 dana od dana objave natječaja.
Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru
najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za zakup u roku
30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

II
Popis poljoprivrednog zemljišta koji se izlaže
prodaji prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni
dio.
III
Postupak javnog natječaja provest će Općinsko
vijeće općine Oriovac.
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni
natječaj najkasnije u roku od 8 dana od dana objave
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ove Odluke u jednom od javnih glasila i na oglasnim
pločama općine Oriovac. Rok za dostavu ponuda na
javni natječaj za prodaju je 15 dana od dana objave
natječaja.
Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru
najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju u
roku od 30 dana nakon isteka roka za prikupljanje
ponuda.

Broj: 4

8.
Na temelju točke III. Rješenja o imenovanju
Komisije za uvođenje u posjed poljoprivrednog
zemljišta Klasa:022-01/08-01/ Urbroj:2178/10-04-08-1 i
članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 13/01, 10/04. i 4/06),
Vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 5. 3.
2008. godine, donosi

IV
ODLUKU
Za slučaj obročne otplate ugovorom se
određuje rok otplate za poljoprivredno zemljište do
iznosa prodajne cijene:
-

od 10.000,00 do 30.000,00 kuna
5 godina

-

od 30.000,00 do 50.000,00 kuna
10 godina

-

iznad 50.000,00 kuna
15 godina

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se visina naknade
koja se isplaćuje članovima Komisije za uvođenje u
posjed poljoprivrednog zemljišta po sklopljenim
ugovorima o prodaji i zakupu poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Komisija).

Ako kupac uplati cijeli iznos, ostvaruje popust
od 20% postignute prodajne cijene.
V
Određuje se jamčevina u iznosu
početne vrijednosti zemljišta koje s e prodaje.

o visini naknade članovima Komisije za uvođenje
u posjed poljoprivrednog zemljišta

od

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/8
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 5. 3. 2008.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

3%

Članak 2.
Visina naknade za geodeta, agronoma i
pravnika, koji su imenovani kao članovi Komisije,
Rješenjem o imenovanju Komisije - Klasa:022/01-0801/6, Urbroj:2178/10-04-08-1, utvbrđuje se u neto
iznosu do 200,00 kuna po efektivno utrošenom satu na
terenu.
Članak 3.
Članovima Komisije naknada se isplaćuje po
završetku uvođenjem u posjed svih kupaca, odnosno
svih zakupoprimaca na temelju Ugovora sklopljenih po
jedinstvenom natječaju za prodaju, odnosno natječaju
za zakup, na temelju izvješća o radu Komisije i
efektivno utrošenim satima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/7
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 5. 3. 2008.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
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9.

10.

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o
grobljima (NN 19/98), članka 35. Odluke o uvjetima i
načinu korištenja groblja ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županiej" br. 1/99) i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županiej" br. 13/01., 10/04. i 4/06), Vijeće općine
Oriovac na 18. sjednici održanoj 5. 3. 2008. godine
donosi

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN br. 66/01, 87/02, 48/05.
i 90/05.) i članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01, 10/04. i 4/06.), Vijeće općine Oriovac na 18.
sjednici održanoj 5. 3. 2008. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju Komisije za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta

RJEŠENJE

o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za
korištenje grobnog prostora
I
Članak 1.
U Odluci o visini naknade za korištenje
grobnog prostora ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/99), članak 4a mijenja se i glasi:
"naknada za korištenje grobnog mjesta ne
plaća se za grobno mjesto na kojem je ukopan
poginuli hrvatski branitelj Domovinskog rata kao i za
grobno mjesto članova uže obitelji poginulog
hrvatskog
branitelja Domovinskog rata - roditelji,
supruga/suprug."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

U Komisiju za uvođenje u posjed kupaca i
zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Oriovac (u
daljnjem tekstu: Komisija) imenuju se:
1.
2.
3.

Lidija Knežević, pravnik, predsjednik
Željko Koporčić, geodet, član
Vladimir Prpić, agronom, član.
II

Na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu i
kupnji poljoprivrednog zemljišta, kupca, odnosno
zakupca u posjed uvodi Komisija iz točke I.
O uvođenju u posjed Komisija sastavlja
zapisnik.

III
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/5
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 5. 3. 2008.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

Komisija iz točke I za svoj rad ima pravo na
naknadu troškova koja će se odrediti posebnom
odlukom.
IV
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/6
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 5. 3. 2008.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
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11.

12.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi (NN br. 27/93) i članka 41. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županiej" br. 13/01. 10/04. i 4/06), Poglavarstvo općine
Oriovac na 19. sjednici održanoj 6. 2. 2008. godine
donosi

Na temelju prijedloga Odbora za šport općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
13/01, 10/04. i 4/06.), Poglavarstvo općine Oriovac na
19. sjednici održanoj 6. 2. 2008. godine, donosi

ODLUKU

o rasporedu sredstava športskim udrugama na
području općine Oriovac u 2008. godini

ODLUKU

o raspodjeli proračunskih sredstava Kulturnoumjetničkim udrugama na području općine
Oriovac u 2008. godini
Članak 1.
Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu za
2008. godinu 50.000,00 kuna prijenosnih sredstava
(transfera) namijenjenih poticanju i razvijanju kulturno
umjetničkih društava koja djeluju na području općine
Oriovac.
KUD "Matija Gubec" iz Slavonskog Kobaša u
svom programu rada ima organizaciju Smotre
tamburaških sastava županijskog karaktera, stoga je
prijedlog da se ovom KUD-u dodijeli 18.000,00 kuna.
KUD "Luka Ilić Oriovčanin" iz Oriovca u
svom programu rada organizira manifestaciju pod
nazivom "Oriovačke žetvene svečanosti", te je
prijedlog da se KUD-u dodijeli 18.000,00 kuna.
KUD "Graničar" iz Lužana organizira
filklornu manifestaciju Čijalo perja koja je općinskog
karaktera, te je prijedlog da se KUD-u dodijeli
14.000,00 kuna.

Članak 1.
U Proračunu općine Oriovac za 2008. godinu
izdvojeno je 400.000,00 kuna na ime prijenosnih
sredstava (transfera) športskim klubovima koji djeluju
na području općine Oriovac i to:
NK "Oriolik" Oriovac
140.000,00
Škola nogometa Oriovac
32.000,00
NK "Svjetlost" Lužani
38.000,00
NK "Slavonac" Sl. Kobaš
25.000,00
NK "Mladost" Malino
25.000,00
NK "Omladinac" Ciglenik
25.000,00
TDK "Škorpion" Oriovac
25.500,00
KK "Rekord Tim" Oriovac
26.500,00
KKK "Oriolik" Slavonski Kobaš 20.000,00
TK "Svjetlost" Lužani
21.000,00
ŠN "Svjetlost" Lužani
20.000,00
SK "Oriovac" Oriovac
1.000,00
TK "Gem" Malino
1.000,00
_________________________________________
UKUPNO:

400.000,00

Članak 2.
Članak 2.
Po isteku godine korisnici iz članka 1. dužni
su dostaviti godišnje izvješće o utrošku sredstava.

Po isteku godine korisnici iz članka 1. dužni
su dostaviti godišnje izvješće o utrošku sredstava.

Članak 3.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/15
Urbroj: 2178/10-04-08-1
Oriovac, 6.2.2008.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/14
Urbroj: 2178/10-04-08-1
Oriovac, 6.2.2008.

Predsjednik Poglavarstva
općine Oriovac
Antun Pavetić, v.r.

Predsjednik Poglavarstva
općine Oriovac
Antun Pavetić, v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

1.

III

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("NN" br. 96/03), Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na 17. sjednici održanoj 17.
ožujka 2008. godine, donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.
godine

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje
višak prihoda i primitaka
Ostvareni prihodi i primici
2.550.111 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
2.015.902 kn
_______________________________________
Višak prihoda i primitaka

534.209 kn

IV
OPĆI DIO
I
U Proračunu općine Podcrkavlje u
razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2007. godine
ostvareno je 2.550.111 kn prihoda.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu
na dan 1. 1. 2007. godine bilo je 615.619,36 kn, a
na dan 31. 12. 2007. g. iznosilo je 1.212.158,85 kn.
V
Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2007. g. u iznosu od 10.000 kn nije se koristila.

II
Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna
u navedenom razdoblju iznosili su 2.015.902 kn.

VI
Općina Podcrkavlje
davala zajmove.

nije

primala

niti
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VII

POSEBNI DIO

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.
prosinca 2007. g. iznose 1.002.138,65 kn, a odnose
se na:
-

potraživanja za poreze 256.470,00 kn
potraživanja za zakup poljoprivrednog
zemljišta
425,82 kn
potraživanja
za
najam
poslovnog
prostora
200,00 kn
potraživanja za priključenje na vodovodnu
mrežu
1.762,67 kn
potraživanja za komunalni
doprinos
14.744,55 kn
potraživanja za komunalnu
naknadu
463.883,79 kn
doprinos za šume
5.518,50 kn
potraživanja za koncesije
"Palma"
600,00 kn
potraživanje za prodano
zemljište
258.533,32 kn
________________________________________
UKUPNO POTRAŽIVANJA

Broj: 4

1.002.138,65 kn

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinca 2007. g. u ukupnom iznosu od 77.753,17
kn odnosi se na obveze prema dobavljačima u
iznosu od 59.938,32 kn, obveze za zaposlene
(plaće 12/07) 16.914,85 kn, te obveze za
jamčevine u iznosu od 900,00 kn.

IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine
Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2007. godine sadrži rashode i izdatke
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i posebnim namjenama.
X
Godišnji
obračun
Proračuna
općine
Podcrkavlje zajedno s Usporednim pregledom
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i
rashoda i izdataka bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 400-08/08-01/4
Urbroj: 2178/13-01-08-2
Podcrkavlje, 17. 3. 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.

OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. 1 - 31. 12. 2007. godine
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Članak 2.

Temeljem članka 68. i članka 74. Zakona
o proračunu ("NN" br. 96/03), Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje je na svojoj 17. sjednici
održanoj 17. ožujka 2008. godine donijelo
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
na dan 31. 12. 2007. godine

Nakon pokrića manjka prihoda od
nefinancijske imovine ostaje višak prihoda
poslovanja u iznosu od 1.151.320,53 kn i kao
takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj
evidenciji.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 400-08/08-01/5
Urbroj: 2178/13-01-08-2
Podcrkavlje, 17. 3. 2008.

Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od
1.614.952,52 kn koristit će se djelomično za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine
u iznosu od 463.631,99 kn.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

15.

2.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04
i 79/07), te članka 26. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 3/06), Općinsko vijeće općine Sikirevci, 4.
ožujka 2008. godine, donijelo je

3.

5.

ODLUKU

6.

o osnivanju i imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja općine Sikirevci

7.

4.

Frano Tomas, član
djelatnik Općinske uprave i komunalni
djelatnik općine Sikirevci
Ilija Lučić, član
predstavnik Policijske uprave
Tatjana Katalinić, član
djelatnik Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje
Mato Čivić, član
zapovjednik VZO Sikirevci
Darko Lacković, član
predstavnik Doma zdravlja Sikirevci
Eugen Cvitan, član
predstavnik veterinarske službe

Članak 1.

Članak 4.

Stožer zaštite i spašavanja općine
Sikirevci osniva se za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa općine u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i veće nesreće sa ciljem
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i veće nesreće.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Sikirevci objavljena u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" br. 12/06, 13/07).
Članak 5.

Članak 2.
Stožer zaštite i spašavanja za općinu
Sikirevci rukovodi i zapovijeda snagama na
razini općine Sikirevci i obavlja druge zadatke
propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju.
Članak 3.
U Stožer zaštite i spašavanja općine
Sikirevci imenuju se:
1.

Stjepan Lešić, zapovjednik
načelnik općine

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 810-01/08-01/1
Urbroj: 2178/26-02-08-1
Sikirevci, 4. ožujka 2008.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4
16.

1.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04
i 79/07), te čklanka 26. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 3/06), Općinsko vijeće općine Sikirevci, 4.
ožujka 2008. godine, donijelo je

2.
3.
4.
5.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva civilne zaštite općine Sikirevci
Članak 1.
Zapovjedništvo civilne zaštite općine
Sikirevci osniva se radi zadaće sustava zaštite i
spašavanja u služaju katastrofa i većih nesreća, te
poduzimanje aktivnosti u otklanjanju posljedica
radi žurne normalizacije života na području na
kojem je događaj nastao.
Članak 2.
U Zapovjedništvo civilne zaštite općine
Sikirevci imenuju se:
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Tatjana Katalinić, zapovjednik
djelatnica Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje
Nada Nikolić, član
predstavnik Doma zdravlja
Đuro Radovanović, član
predstavnik vatrogasne postrojbe
Mira Cvitan, član
predstavnik Veterinarske službe
Mijo Živić, član
predstavnik Love udruge "Graničar"
Članak 3

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 810-01/08-01/5
Urbroj: 2178/26-02-08-1
Sikirevci, 4. ožujka 2008.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.
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»SLUŽBENI VJESNIK«

Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 4

