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OPĆINA BEBRINA

3.

2.

Na temelju članka 37.i članka 39. Zakona o
športu («NN» br. 111/97 i 13/98) i članka 15. Statuta
općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 28. sjednici održanoj 7. 4. 2009.
godine donijelo je

Financirane su sljedeće manifestacije:
općinski turnir u šahu
tradicionalna utakmica između “A” i “B”
reprezentacije općine na uskrsni ponedjeljak
općinska nogometna liga u kojoj sudjeluju
NK s područja općine Bebrina
NK “OPĆINE BEBRINA” VETERANI
NK “ŠOKADIJA” Šumeće za organiziranje
tradicionalne susrete “Šokadijade”
dotacija za rad športsko-ribolovnih udruga:
ŠRU “KEČIGA” Dubočac i “ČIKOV”
Šumeće.
rad Stolnoteniskih klubova

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa
javnih potreba u športu općine Bebrina za
2008.godine

Ostali izdaci u športu utrošeno je 31.329,99
kuna

I.
II.
Programom javnih potreba u športu u
Proračunu općine Bebrina za 2008.godinu izdvojeno
je 79.329,99 kuna a planirano je 80.000,00 kuna.
1.

Prijenosna sredstva športskim klubovima iznos od 48.000,00 kuna
NK “MLADOST” Banovci
- 8.000,00 kn
NK “BONK” Bebrina - 8.000,00 kn
NK “POSAVAC” Kaniža - 8.000,00 kn
NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti - 8.000,00 kn
NK “ŠOKADIJA” Šumeće - 8.000,00 kn
NK “GAJ” Zbjeg - 8.000,00 kn

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/10
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 7. 4. 2009.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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4.
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IZVJEŠĆE

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o javnoj
nabavi («NN» br. 117/01 i 92/05.) i članka 15. Statuta
općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 28. sjednici održanoj 7. 4. 2009. g.
donijelo je

o izvršenju Plana nabave općine Bebrina za
robe, radove i usluge male vrijednosti za
2008.godinu

I.
Ostvarena je sljedeća nabava roba, radova i
usluga male vrijednostiutvrđena Planom nabave
općine Bebrina u 2008.godini

II.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa: 021-05/09-02/9
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 7. 4. 2009. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 4
IZVJEŠĆE

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. , a u svezi
sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- pročišćeni tekst,
82/04, 110/04), te članka 15. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj
10/01), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 28.
sjednici održanoj 7. 4. 2009. godine, donijelo je

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008.godinu

I.
Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2008.godini ostvareno je
9.760,00 kuna.

1.Javna rasvjeta

II.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 021-05/09-02/8
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 7. 4. 2009. godine

6.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. , a u svezi
sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- pročišćeni tekst,
82/04, 110/04), te članka 15. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj
10/01), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 28.
sjednici održanoj 7. 4. 2009. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2008.godinu
I.
Programom održavanja komunalne
infrastrukture ostvareno je 276.170,52 kn

Broj: 4
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1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina:

2. Održavanje javnih površina

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

4. Održavanje groblja

5. Javna rasvjeta
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II.

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/7
Urbroj:2178/02-03-09-01
Bebrina, 7. 4. 2009. godine

Broj: 4

7.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne
novine” 33/2000) i članka 12. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), Općinsko vijeće općine Bebrina na 28.
sjednici održanoj 7. 4. 2009. godine, donosi
IZVJEŠĆE

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNIH
POTREBA OPĆINE BEBRINA ZA
2008.GODINU
I.
Općina Bebrina je u 2008.godini izdvajala sredstva za
socijalne potrebe iz Proračuna općine Bebrina, te iz
Proračuna Brodsko-posavske županije
koji je
doznačio sredstva za podmirenje nabave drva za
ogrjev.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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II.

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/6
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 7.travnja 2009.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

8.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi općine Bebrina za
2008.godinu

I.
Programom javnih potreba u kulturi na
općinskoj razini u Proračunu općine Bebrina u
2008.godini izdvojeno je 41.500,00 kuna (planirano je
42.000,00 kn).
Sredstva su se dodijelila KUD-ovima
temeljem njihovih planova rada za redovitu djelatnost
i za sljedeće manifestacije:

-

organizaciji KUD-a “ANDRIJ PELIH” u
Šumeću
ODRŽAVANJE LITERARNO-DRAMSKE
VEČERI POSVEĆENE Tarasu Ševčenku
koji se održava u
organizaciji KPD-a
“TARAS ŠEVČENKO” u Kaniži

Temeljem toga KUD-ovima su doznačena sredstva u
iznosima:
Kulturno-prosvjetno društvo “TARAS
ŠEVČENKO” Kaniža 11.000,00 kn
Kulturno-umjetničko društvo “POSAVAC”
Kaniža - 10.000,00 kn
Kulturno-umjetničko društvo “ŠOKADIJA”
Šumeće 12.000,00 kn
Kulturno-umjetničko društvo “ANDRIJ
PELIH” Šumeće 8.500,00 kn

II.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi(«NN» br. 27/93) i članka 15.Statuta
općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 28. sjednici održanoj 7. 4. 2009.
godine donijelo je

--

-
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Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo”
koji se održava u organizaciji KUD-a
“ŠOKADIJA” u Šumeću
Tradicionalni ukrajinski bal koji se održava u

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/5
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 7. 4. 2009. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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1, od toga je općina osigurala sredstva iz Proračuna
općine u iznosu od 83.972,08 kn a Ministarstvo
MMTPR u iznosu od 171.323,20 kn.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine” br. 59/01) i članka 128. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” 96/03) Općinsko
vijeće općine Bebrina na 28. sjednici održanoj 7. 4.
2009. godine donijelo je

V.
Općina Bebrina nije primala niti davala zajmove u
2008.godini.

VI.
GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA
ZA 2008.GODINU

Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama
vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni pregled
planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka Proračuna za
2008.godinu

OPĆI DIO
I.

VII.

Godišnji obračun Proračuna općine Bebrina za 2008.
godinu utvrđeni su ukupno raspoloživi prihodi i
primici, i realizirani rashodi i izdaci i to:

Potraživanja općine Bebrina na dan 31.prosinca
2008.godine iznose 743.460,00 kn a odnose se na
potraživanja od zakupnine poslovnih prostora na
području općine u iznosu 10.152,00 kn, zakup
poljoprivrednog zemljišta u iznosu 96.841,00 kn te
spomenička renta u iznosu 1.037,00 kn, porez na
imovinu 36.126,00 kn, komunalni doprinos 13.325,00
kn, komunalna naknada 528.129,00 kn, porez na
korištenje dobara 56.964,00 kn.
Obveze prema dobavljačima za robu i usluge na dan
31.12.2008. godine iznose 332.740,00 kn.

Ukupniprihodi i primici 3.133.321,00 kn
Ukupni rashodi iizdaci3.146.577,00 kn
Ukupni manjak prihoda i
primitaka

13.256,00 kn

II.
Početno stanje žiro-računa općine Bebrina na dan 1. 1.
2008. godine bilo je 818.749 kn. Na dan 31. 12. 2008.
godine stanje na žiro-računu iznosi 886.085 kn.

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

IV.
Sredstva Ministarstva mora, turizma, prometa i
razvitka RH i sredstva općine udružena su za program
“Zajednica doma i škole u općini Bebrina” PSGO SU

VIII.
Godišnji obračun zajedno s usporednim pregledom
planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa: 400-01/09-01/22
Urbroj: 2178/02-03-09-1
Bebrina,7. 4. 2009. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

Broj: 4
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

4.

II.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(“N.N.” broj 96/03) i članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 10/01 i 6/04) Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici
održanoj 25. ožujka 2009. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
općine Brodski Stupnik za 2008. godinu s
prijedlogom Godišnjeg obračuna Proračuna
I.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
usvaja Izvješće o izvršenju Proračuna općine Brodski
Stupnik za 2008. godinu s prijedlogom Godišnjeg
obračuna Proračuna.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-05/09-01/02
Urbroj:2178/03-02-09-5
Brodski Stupnik, 25. ožujka 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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5.

Broj: 4
Članak 2.

Na temelju članak 128 i 130. Zakona o
proračunu (“N.N.” broj 96/03) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 10/01 i 6/04) Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici
održanoj 25. ožujka 2009. godine, donijelo je

Za 2008. godinu utvrđen je višak prihoda i
primitaka u iznosu od 20.761,85 kuna, a što zajedno s
prenesenim viškom iz 2007. godine u iznosu od
644.602,43 kuna čini višak prihoda u iznosu od
665.364,28 kuna.
Članak 3.

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna općine Brodski Stupnik
za 2008. godinu
Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna općine Brodski
Stupnik za 2008. godinu sastoji se od:
RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
4.536.867,93
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE 194.087,37
UKUPNI PRIHODI:
4.730.955,30
RASHODI POSLOVANJA
2.350.534,14
RASHODI ZA
NEFINANCIJSKU IMOVINU 2.359.659,31
UKUPNI RASHODI:
4.710.193,45
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

20.761,85

REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE
VIŠAK PRIHODA

644.602,43

Ostvarenje Proračuna općine Brodski
Stupnik za razdoblje siječanj-prosinac 2008. godine
bilo je, kako slijedi:
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti
od 4.730.955,30 kuna što predstavlja 95,35%
godišnjeg planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od
4.710.193,45 kuna što predstavlja 84,01% godišnjeg
plana.
Razlika između ostvarenih prihoda i
izvršenih izdataka Proračuna općine Brodski Stupnik
za 2008. godinu iznosi 20.761,85 kuna što predstavlja
negativan financijski rezultat, odnosno manjak
prihoda nad rashodima.
Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi
644.602,43 kuna, što zajedno s manjkom prihoda
tekuće godine čini ukupan višak prihoda u iznosu od
665.364,28 kune.
Članak 4.
Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim
izdacima Proračuna općine Brodski Stupnik za
razdoblje siječanj-prosinac 2008. godine po vrstama
prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, te po
ekonomskoj, organizacijskoj i funkcijskoj
klasifikaciji sastavni su dio Godišnjeg obračuna
Proračuna.
Članak 5.

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
IZDACI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
0
NETO ZADUŽIVANJE / FINACIRANJE0
VIŠAK/MANJAK + REZULTAT
IZ PRETHODNE GODINE + NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 665.364,28

Ovaj Godišnji obračun Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2008. godinu objavit će se u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-05/09-01/02
Urbroj:2178/03-02-09-6
Brodski Stupnik, 25. ožujka 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Broj: 4
OPĆI DIO
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Broj: 4

6.

7.

Na temelju članka 117. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» br.96/03), članka 83. stavka 2.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu («N.N.»broj 27/05 i 127/07) 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 22.
sjednici održanoj 25. ožujka2009. godine, donijelo je

Na temelju članak 122.123. Zakona o
proračunu (“N.N.” broj 96/03) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 10/01 i 6/04) Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici
održanoj 25. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju financijskih izvještaja Proračuna
općine Brodski Stupnik za 2008. godinu

o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna općine Brodski Stupnik za
2008. godinu

Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u 2008.godini u
iznosu od 80.821,94 kuna raspoređuje se za pokriće
manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-05/09-01/02
Urbroj:2178/03-02-09-8
Brodski Stupnik,25. ožujka 2009.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

ODLUKU

I.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
usvaja Izvješće i financijske izvještaje o izvršenju
Proračuna općine Brodski Stupnik za 2008. godinu i
to:
1.
Bilanca,
2.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima
i izdacima,
3.
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj
klasifikaciji,
4.
Izvještaj o novčanim tijekovima,
5.
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu
imovine i obveza,
6.
Izvještaj o obvezama,
7.
Bilješke
II.
Obrasci financijskih izvještaja nalaze se u
prilogu i čine sastavni dio Odluke.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-05/09-01/02
Urbroj:2178/03-02-09-7
Brodski Stupnik, 25. ožujka 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Broj: 4
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8.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04Uredbe) 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 22.
sjednici održanoj 25. ožujka 2009. godine, donosi
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IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski
Stupnik za 2008. godinu

I.
Programom građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Brodski
Stupnik u 2008. godini ostvareno je 2.543.452,91
kuna kako slijedi:

1.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

2.GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

3.GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
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Broj: 4

4.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

5.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

6.GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE «RIŽINO POLJE»
BRODSKI STUPNIK OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

II.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:400-05/09-01/02
Urbroj:2178/03-02-09-9
Brodski Stupnik, 25. ožujka 2009. godine
PREDSJEDNIK
Mijo Jurišić, v.r.

Broj: 4

»SLUŽBENI VJESNIK«

9.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba) i
članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i
6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 22
sjednici održanoj 25 ožujka 2009.godine, donijelo je
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IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2008. godini
I.
Programom održavanja komunalne
infrastrukture iz čl. 22 ZKG-a na području općine
Brodski Stupnik za 2008. godinu realizirano je
337.778,73 kuna.
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II.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Broj: 4

Klasa:400-05/09-01/02
Urbroj:2178/03-02-09-10
Brodski Stupnik, 25. ožujka 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
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 22. sjednici održanoj 25.
ožujka 2009. godine, donosi
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IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa
tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik za
2008. godinu
I.
Programom tekućeg i investicijskog
održavanja građevinskih objekata u vlasništvu općine
Brodski Stupnik za 2008. godinu ostvareno je
271.992,54 kuna:
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II.

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-05/09-01/2
Urbroj:2178/03-02-09-11
Brodski Stupnik, 25. ožujka 2009. godine

Broj: 4

11.
Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/01 i 6/04) Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici
održanoj 25. ožujka 2009. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih
sredstava u području društvenih djelatnosti
za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu
općine Brodski Stupnik za 2008. godinu
I.
Programom javnih potreba i potrebnih
sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine Brodski
Stupnik za 2008. godinu realizirano je u iznosu od
402.513,18 kuna, kako slijedi:
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Broj: 4

II.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-05/09-01/02
Urbroj:2178/03-02-09-13
Brodski Stupnik, 25. ožujka 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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12.
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.
br. 27/01,59/01,82/01, i 103/03) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko
vijeće općine Brodski stupnik na svojoj 22. sjednici
održanoj 25. ožujka 2009. godine, donijelo je
IZVJ EŠĆE
o izvršenju Programa socijalne skrbi i
zdravstvene zaštite na području općine
Brodski Stupnik za 2008. godinu
I.
Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u
Proračunu općine Brodski Stupnik za 2008. godinu
izdvojeno je 137.978,28 kuna.
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II.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Broj: 4

Klasa: 400-05/09-01/2
Urbroj:2178/03-02-09-12
Brodski Stupnik, 25. ožujka 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4
13.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama
(«N.N.» broj 104/05) i članka 29. Statuta općine
Brodski
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 10/01 i 6/04) Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici
održanoj 25. ožujka 2009. godine, usvaja
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su u iznosu od 37.760,08 kuna i utrošena za
izgradnju komunalne infrastrukture sukladno
Programu građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski Stupnik.
Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa
za 2008. godinu

Članak 1.
Sredstva šumskog doprinosa za 2007. godinu
planirana su u iznosu od 16.200,00 kuna, a ostvarena

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-05/09-01/02
Urbroj:2178/03-02-09-14
Brodski Stupnik, 25. ožujka 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Broj: 4

OPĆINA BUKOVLJE

1.

Članak 5.
Općina Bukovlje nije primala niti davala zajmove.

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("Narodne novine", broj 96/03) Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 21.sjednici održanoj 16.ožujka 2009.
godine donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Bukovlje
za razdoblje od 1. siječnja-31. prosinca
2008. godinu
OPĆI DIO

Članak 6.
Stanje potraživanja općine Bukovlje na dan
31.12.2008.godine iznose 847.341,00 kn.
Članak 7.
Stanje nepodmirenih obveza. Na dan 31.12.2008
.g. iznosi 55.183,00 kn, a odnose se na nepodmirene obveze
na kraju izvještajnog razdoblja plaće i jamčevine.

Članak 1.

Članak 8.

Godišnjim izvještajem Proračuna općine
Bukovlje utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od
4.239.150,00 kn.

Izvršenje Proračuna općine Bukovlje za 2008.
godinu po proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene
tabele: Godišnji obračun Proračuna općine Bukovlje za
razdoblje 1. siječnja-31. prosinca 2008.g.

Članak 2.
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu od
3.316.300,00 kn.
Članak 3.

Članak 9.
Posebni dio godišnjeg izvještaja Proračuna općine
Bukovlje za razdoblje 1.siječnja-31. prosinca 2008. g.
sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i
nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda i
primitaka:
- ostvareni prihodi i primici 4.239.150,00kn
- izvršeni rashodi i izdaci
3.316.300,00kn
-Višak prihoda
922.850,00kn

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»".

Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Stanje žiro računa općine Bukovlje na dan 1. 1.
2008. godine iznosilo je 240.884,00 kuna, a na dan
31.12.2008. godine iznosilo je 712.666,00 kuna, stanje
blagajne na dan 31.12.2008.g. iznosilo je 0 kn.

Članak 10.

Klasa: 400-01/09-01/10
Ur.broj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 16. ožujka 2009. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Brblić, v.r.

Broj: 4
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OPĆINA DAVOR

17.
Na temelju članka 14. stavak 4. i članka
32. stavak 2. i 3. Zakona o proračunu («Narodne
novine» broj 96/03) i članka 23. Statuta općine
Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 11/01 i 11/05), Općinsko vijeće
općine Davor na svojoj 28. sjednici održanoj 30.
ožujka 2009. godine, donosi

utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2009.
godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
rashoda po osnovnim namjenama.
Prihodi i rashodi u Bilanci, te rashodi u
posebnom dijelu Proračuna povećavaju se,
odnosno smanjuju kako slijedi:
Članak 3.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana Proračuna
općine Davor za 2009. godinu
Članak 1.
Proračun općine Davor za 2009. godinu
mijenja se i glasi :
PRIHODI
REZERVIRANI U
2007. GODINI
UKUPNO :

10.946.052,00 kuna
300.000,00 kuna
11.246.052,00 kuna

RASHODI
11.055.580,00 kuna
GUBITAK
PRETHODNE GODINE 190.472,00 kuna
UKUPNO :

Sredstva se raspoređuju tijekom godine i
stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i
korisnicima proračunskih sredstava u okviru
ostvarenih prihoda, ovisno o dospijeću obaveza.
Proračun se provodi od 1. siječnja do 31.
prosinca 2009. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa: 400-01/08-01/12
Urbroj: 2178/17-01-07-09-13
Davor, 30. ožujka 2009.

11.246.052,00 kuna
Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Alojz Jakirčević, v.r.
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18.

Sudski vještak procjena
imovine
- kn 2009.g.

Na temeljuZakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ 110/07.) i članka 23. Statuta
općine Davor („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 11/01. i 11/05.), Općinsko
vijeće općine Davor na svojoj 28. sjednici
održanoj 30. ožujka 2009. godine, donosi

Program ukupnog ravoja i
implementacija
- kn 2009.g.
Kuća Kerdić - pripreme
sanacije
- kn 2009.g.
Ukupno:
62.500 kn
4111 Zemljište

- kn 2009.g.

4213 Ceste

1.880.000 kn2009.g.

4221 Uredska oprema i
namještaj

5.000 kn2009.g.

IZMJENE PLANA NABAVE
za 2009. godinu

I.
4222 Komunikacijska oprema
Ovim Planom nabave određuje se predmet
nabave, vrijednost nabave i rok provedbe
postupka nabave.
KontoPredmet nabave

4227 Ostala oprema

-kn2009.g.
20.000 kn2009.g.

4241 Knjige u knjižnici

5.000 kn2009.g.

Vrijednost i rok
prov. post. nabave

4242 Umjetnička djela

5.000 kn 2009.g.

3221 Uredski materijal
Sredstva za čišćenje
i higij. potrepštine
Ukupno:

25.000 kn 2009.g.

4243 Muzejski izlošci

15.000 kn
40.000 kn

4246 Projekti za kapitalna
ulaganja

3225 Sitan inventar

25.000 kn 2009.g.

4511 Dodatna ulaganja - građevinski objekti
Kuća Kerdić
(Spomen galerija)
400.000 kn 2009.g.

3232Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja :
Građevinski objekti
45.000 kn 2009.g.
Ceste
35.000 kn 2009.g.
Oprema i javna
rasvjeta
25.000 kn 2009.g.
Prijevozna sredstva
5.000 kn 2009.g.
Javne površine
20.000 kn 2009.g.
Ukupno:
130.000 kn
3233 Usluge promidžbe i
informiranja
3234 Komunalne usluge

-kn 2009.g.

450.000 kn 2009.g.

II.
Plan nabave stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

50.000 kn 2009.g.
87.500 kn 2009.g.

3237 Intelektualne i osobne usluge :
Usluga nadzora na
izgradnji
32.500 kn 2009.g.
Geodetskeusluge
30.000 kn 2009.g.

Klasa:400-01/08-01/12
Urbroj:2178/17-01-08-09-13
Davor, 30. ožujka 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Alojz Jakirčević, v.r.
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19.

20.

Na temelju članka 117. Zakona o
proračunu («Narodne novine» broj 96/03), članka
83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu(«Narodne
novine» broj 27/05. i 27/07.) i članka 23. Statuta
općine Davor («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 11/01. i 11/05.) Općinsko
vijeće općine Davor na svojoj 28. sjednici
održanoj 30. ožujka 2009. godine, donosi

Na temelju članka 23. Statuta općine
Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 11/01 i 11/05), Općinsko vijeće
općine Davor na svojoj 28. sjednici održanoj 30.
ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o preraspodjeli rezultata poslovanja općine
Davor u 2008. godini

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Plana poslovanja
TD "Komunalac Davor" d.o.o.
za 2009. godinu

I.
Članak 1.
Općina Davor je s 31. 12. 2008. godine
ostvarila sljedeći poslovni rezultat :
1. Višak prihoda poslovanja
2. Manjak prihoda od
nefinancijske imovine
Rezultat poslovanja

Usvaja se Plan poslovanjaTrgovačkog
društva "Komunalac Davor" d.o.o. Davor, Ivana
Gundulića 35,za 2009. godinu.

4.259,99 kn
194.732,17 kn
190.472,18 kn

a ostvareni rezultat poslovanja preraspodjeljuje se
kako slijedi :
1. Višak prihoda poslovanja 4.259,99 kn
2. Pokriće gubitka od nefinancijske imovine
iz prethodnih godina
4.259,99 kn

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/09-01/5
Urbroj:2178/17-01-09-1
Davor, 30. ožujka 2009.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku
«Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa: 400-01/08-01/12
Urbroj: 2178/17-01-09 -15
Davor, 30. ožujka 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Alojz Jakirčević, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Alojz Jakirčević, v.r.
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21.

22.

Na temelju članka 23. Statuta općine
Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 11/01 i 11/05), Općinsko vijeće
općine Davor na svojoj 28. sjednici održanoj 30.
ožujka 2009. godine, donijelo je

Na temelju članka 1. Odluke o uporabi
grba i zastave općine Davor („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 7/00.) i članka 7.
Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 11/01. i 11/05.), Općinsko
vijeće općine Davor na svojoj 28. sjednici
održanoj 30. ožujka 2009. godine,donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Plana poslovanja Regionalnog
vodovoda Davor d.o.o. za 2009. godinu

ODLUKU
o dodjeli Zlatnog grba općine
Davor u 2009. godini

I.
Usvaja se Plan poslovanjaRegionalnog
vodovoda Davor d.o.o. Davor, V. Nazora bb, za 2009.
godinu

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Članak 1.
Zlatni grb općine Davor dodjeljuje se
kao priznanje zaslužnim pravnim i fizičkim
osobama zaslužnim za razvoj poduzetništva,
športa, kulture i znanosti i općem napretku općine
Davor i to :
1.

Nogometnom klubu „POSAVAC“ Davor,
za kvalitetno osmišljavanje i provođenje
slobodnog vremena mladih kroz športske
aktivnosti i postizanje izvrsnosti kroz
športske nastupe ostvarujući zapažene
rezultate promovirajući ime općine Davor.

2.

Nogometnom klubu „SOKO AKZ“
Orubica, za kvalitetno osmišljavanje i
provođenje slobodnog vremena mladih
kroz športske aktivnosti i postizanje
izvrsnosti
kroz
športske
nastupe
ostvarujući
zapažene
rezultate
promovirajući ime općine Davor.

3.

Rukometni klub „DAVOR“ iz Davora,
za kvalitetno osmišljavanje i provođenje
slobodnog vremena mladih kroz športske
aktivnosti i postizanje izvrsnosti kroz
športske nastupe ostvarujući zapažene
rezultate promovirajući ime općine Davor.

4.

Kulturno umjetničko društvo „MATIJA
ANTUN
R E L K O V I Ć “ D a v o r, z a
njegovanje tradicije i čuvanja kulturne
baštine svoga kraja, te promicanja

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/09-01/5
Urbroj:2178/17-01-09-1
Davor, 30. ožujka 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Alojz Jakirčević, v.r.
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kulturnog identiteta općine Davor u zemlji
i inozemstvu.
5.

Kulturno
umjetničko
društvo
„
MARIJAN LANOSOVIĆ“ Orubica, za
njegovanje tradicije i čuvanja kulturne
baštine svoga kraja, te promicanja
kulturnog identiteta općine Davor u zemlji
i inozemstvu.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Strana: 509
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

Klasa: 021-05/09-01/2
Urbroj: 2178/17-01-09-01
Davor, 30. ožujka 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Alojz Jakirčević, v.r.
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OPĆINA GARČIN

4.

III

Na temelju članka 28. Statuta općine Garčin,
("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br.
13/01) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 28.
sjednici održanoj 6. travnja 2008.g. donijelo je

Zemljište u vrijednosti od 24.400,00 kn bit će
kupljeno proračunskim sredstvima s pozicije
zemljište a za potrebe korištenja kanala koji se nalazi
na navedenoj čestici.

ODLUKU

IV

o kupovini zemljišta u k.o. Garčin

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

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o kupovini zemljišta u k.o. Garčin na k.č.br.
2
148/7 u površini od 305 m .

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/09-01/140
Ur.broj:2178/06-09-02-2
Garčin, 6. travnja 2009.g.

II

Zemljište će biti kupljeno od Kate Holjenik,
koja je gruntovno vlasnik navedene čestice, i to po
2
cijeni od 80,00 kn/m prema vrijednosti zemljišta na
području općine Garčin, utvrđenoj od strane Porezne
uprave ispostave Slavonski Brod.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 28. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik" Brodsko - posavske županije br.
13/01) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 28.
sjednici održanoj 6.travnja 2009.g. donijelo je

Klasa: 021-01/09-01/138
Ur.broj: 2178/06-09-01-1
Garčin, 6.travnja 2009.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

ODLUKU
o ustupanju nekretnine

I
Općinsko vijeće je donijelo odluku o
ustupanju k.č.br. 96/1 u k.o. Sapci u površini od 1040
čhv.

6.

II
K.č.br. 96/1 u k.o. Sapci čini jednu cjelina s
k.č.br.96/3, te se dodjeljuje kao nužni dio sljedećim
suvlasnicima k.č.br.96/3:
udio 1/7 Budisavljević Marici rođ Luketić,
Sapci 102
udio 1/7 Novoseljački Evici rođ.
Budisavljević, Sapci 102
udio 1/7 Budisavljević Mati, Sapci 102
udio 1/7 Budisavljević Ani, Sapci 102
udio 1/7 Papuga Ružici rođ. Budisavljević,
Sapci 102
udio 1/7 Milić Janji rođ Budisavljević,
Sapci 102
udio 1/7 Ivici Budisavljević, Sapci 102

III
Sve troškove oko prijenosa vlasništva snosit
će stranke kojima se zemljište dodjeljuje, a za sve
aktivnosti oko prijenosa zadužuje se načelnik općine.

Na temelju članka 74. i članka 102. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj
76/07.), članka 15. Statuta općine Garčin ("Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije" br. 13/01.
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 28. sjednici
održanoj 6.travnja 2009. donijelo je
ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
GARČIN

Članak 1.
Na osnovu ove Odluke će se izraditi i donijeti
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ 16/01, 9/02, 2/03, 21/05 i 19/07) (u
nastavku: Izmjene i dopune Plana).
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA

IV.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije.“

Izmjene i dopune Plana izradit će se i donijeti
na osnovu članka 102. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (NN 76/07) kojim je određeno da se izmjene
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dokumenata prostornog uređenja donose prema
postupku koji je propisan za njihovo donošenje.

OBUHVAT PLANA

Broj: 4

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
(SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO,
EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO,
GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO,
ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH
ZA IZRADU PLANA

Članak 3.
Članak 6.
Prostorni obuhvat izmjena i dopuna Plana
obuhvaća cijelo područje općine Garčin.

OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA
PLANA

Za potrebe izrade izmjena i dopuna Plana nije
planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se
u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija koju iz
područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe
određeni posebnim propisima.

Članak 4.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Razvoj općine Garčin odvija se u skladu s
planskim postavkama. Gradi se komunalna
infrastruktura, dograđuju školski sadržaji, a priprema
se i početak realizacije poduzetničke zone.
U nekoliko detalja je uočena potreba za
izmjenu Prostornog plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
Osnovni cilj izrade izmjena i dopuna Plana je
njegovo usklađivanje s odredbama Zakona o
prostornom uređenju i gradnji. To se prvenstveno
odnosi na primjenu članka 2. poglavlje A. Prometno
uređenje.
Pri tom će se preispitati obveze izrade
urbanističkih planova uređenja tako da budu
usklađene s odredbama članka 75. stavak 2. To znači
za neizgrađene dijelove građevinskih područja,
neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan
naselja, te za dijelove tih područja planiranih za
urbanu obnovu.
Izmjenama i dopunama Plana će se, u skladu
sa člankom 126. Zakona odrediti trase i koridore
prometnica i uvjete za priključenje na komunalnu
infrastrukturu.

Članak 7.
Stručno rješenje Plana će izraditi ovlašteni
stručni izrađivač Plana kojeg će odabrati općina
Garčin.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH
GEODETSKIH PODLOGA
Članak 8.
Digitalni topografsko-katastarski plan
(HOK), digitalnu katastarsku podlogu mjerila 1:5000
i digitalnu kartu mjerila 1:25000 stručnom izrađivaču
Plana osigurava općina Garčin.
Plan će se izrađivati u mjerilu M 1:25000 i 1:5.000.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH
POSEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE, I
PROPISNI DOKUMENTI) ZA IZRADU PLANA
IZ SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH
SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI
PLANA
Članak 9.
Podatke, planske smjernice i dokumente iz
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područja njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana
zatražit će se od:
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva, 10000 Zagreb,
Republike Austrije 20,
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja, 10000 Zagreb, Ulica grada
Vukovara 78
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva, 10000 Zagreb,
Babonićeva 121
Zavoda za prostorno uređenje Brodskoposavske županije,
HEP-a, Operatora prijenosnog sustava,
Prijenosnog područja Zagreb, 10000 Zagreb,
Kupska 4
HEP-a, Operatora distribucijskog sustava
"Elektre Slavonski Brod",
MUP-a, Odjela za sigurnost cestovnog
prometa, Slavonski Brod
MUP-a, Brodsko posavske, Sektora
upravnih, inspekcijskih i poslova civilne
zaštite, Inspektorata unutarnjih poslova,
Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Područnog ureda Slavonski Brod,
Hrvatskih voda, VGO za slivno područje
grada Slavonskog Broda

4.
5.

6.

7.

8.
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najviše 30 dana od završetka prethodne
rasprave odnosno usuglašenih rješenja na
prijedloge i primjedbe iz prethodne rasprave,
javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog
Plana u trajanju od 30 dana
priprema izvješća o javnoj raspravi u roku ne
duljem od 30 dana od proteka roka za davanje
pisanih prijedloga i primjedbi u sklopu javne
rasprave,
izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u
roku od najviše 30 dana od završetka javne
rasprave odnosno usuglašenih rješenja na
prijedloge i primjedbe iz javne rasprave,
pribavljanje suglasnosti i mišljenja nadležnih
tijela i osoba određenih posebnim propisima
na Nacrt konačnog prijedloga Plana- u roku
30 dana od dostave Nacrta konačnog
prijedloga Plana,
izrada Konačnog prijedloga Plana u roku od
najviše 15 dana od utvrđivanja istog.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI U PROSTORU ODNOSNO
GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA
IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 11.

ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 10.

Tijekom izrade izmjena i dopuna Plana
izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru provodit će se na osnovu važećeg Plana.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:
1.

2.

3.

dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) za izradu Plana
sukladno čl. 79. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji određuje se rok za dostavu
zahtjeva od najviše 30 dana od dostave
Odluke o izradi Plana s pozivom za dostavu
zahtjeva,
prethodna rasprava održat će se u roku od
najviše 15 dana po dovršetku koncepcije
plana za prethodnu raspravu izrađene od
stručnog izrađivača plana,
izvješće o prethodnoj raspravi i nacrt
prijedloga Plana dostavit će se Gradskom
poglavarstvu grada Starog Grada u roku od

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 12.
Troškove izrade izmjena i dopuna Plana
snosit će općina Garčin.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove
Odluke tijelima i osobama određenim posebnim
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propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz
dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Plana.
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 10.
ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni
posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne
dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da
ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i
donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj
Prostornog plana određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.

Broj: 4

7.
Na temelju članka 28. Statuta općine Garčin,
("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br.
13/01) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 28.
sjednici održanoj 6. travnja 2008.g. donijelo je
ODLUKU
o poništenju natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Garčin za k.č.br. 478/1 i 478/2
I

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove
Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000
Zagreb.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o poništenju natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta na području općine Garčina
za sljedeće katastarske čestice:
redni broj 1131 k.č.br. 478/1 oranica Gornje
2
čaire, površina: 1 ha 71 a 16m upisano u
posjedovni list broj 479
redni broj 1132 k.č.br. 478/2 oranica Gornje
čaire, površina: 43a 09m 2 upisano u
posjedovni list broj 479
II.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/141
Ur. broj: 2178/06-09-0-01-2
Garčin: 6.travnja 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Korisnik navedenih čestica iz članka I. je L.U.
„Kuna“ Garčin već više od 25 godina, te se na istima
nalaze izgrađene volijera, gater i remiza, te su iste
prijeko potrebne za lovstvo na području općine
Garčin.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije.“
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/09-01/139
Ur.broj:2178/06-09-02-2
Garčin, 6. travnja 2009.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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Na temelju članka 40. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br.
13/01), Općinsko poglavarstvo na 45. sjednici
održanoj 24. veljače 2009. g. donijelo je

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u "Službenom vijesniku Brodsko - posavske
županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN

ODLUKU
o visini cijene centralnog grijanja po mł

I
Određuje se cijena centralnog grijanja u
poslovnim prostorima u vlasništvu općine Garčin u
iznosu od 6,22 kn/mł.
II
Cijena grijanja usklađena je s povećanjem
cijene plina na tržištu.

Klasa: 022-01/09-01/543
Ur.broj: 2178/06-02-09-1
Garčin, 24.veljače 2009. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Mato Grgić, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA KLAKAR

1.

III

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("NN" 96/03), Općinsko vijeće općine
Klakar na 35. sjednici održanoj 24. ožujka 2009.
godine, donijelo je

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje
manjak prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci

6.694.969 kn
8.326.768 kn

Manjak prihoda i primitaka

1.631.799 kn

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Klakar za
razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca
2008. godine

I

IV
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu
na dan 1. 1. 2008. godine bilo je 936.153,18 kn, a
na dan 31. 12. 2008. iznosilo je 1.253.417,48 kn.

U Proračunu općine Klakar u razdoblju od
1. 1. - 31. 12. 2008. godine ostvareno je 6.694.969
kn prihoda.

V

II

Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2008. g. u iznosu oc 5.000,00 kn nije se koristila.

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna
u navedenom razdoblju iznosili su 8.326.768 kn.
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Općina Klakar nije primala niti davala
zajmove

prosinca 2008. g. u iznosu od 49.241,88 kn odnosi
se na nepodmirene obveze prema dobavljačima,
obveze za jamčevine, sufinanciranje troškova
ogrijeva i plaće 12/08.

VII

IX

Nenaplaćena potraživanja na dan
prosinca 2008. godine iznose 432.485,86 kn.

31.

Potraživanja za poreze
269.861,01 kn
Potraživanja za dist. razl.
11.319,68 kn
Potraživanja za zakup poljop.
zemljišta u vlasništvu RH
74.716.73 kn
Potraživanja za zakup polj.
zemljišta u vlasništvu općine
1.901,94 kn
Potraživanja za priključak
za vodu
13.440,00 kn
Potraživanja za korištenje
javne površine
28.237,58 kn
Potraživanja za
komunalni doprinos
24.409,40 kn
Potraživanja za ceste
4.790,00 kn
Potraživanja za šumski doprin.
649,52 kn
Potraživanja za grobno mjesto
400,00 kn
Potraživanja za zakup i iznajmljivanje
imovine - dom, stolovi
2.760,00 kn
_____________
432.485,86 kn

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja općine
Klakar za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2008. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
posebnim namjenama.

X
Godišnji obračun Proračuna općine Klakar
zajedno s Usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka
bit će objavljen u "Službenom v jesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 400-05/09-01/1
Urbroj: 2178/07-02-09-1
Klakar, 24. ožujka 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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OPĆINA
NOVA KAPELA

1.

B.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 29. Statuta
općine Nova Kapela , Općinsko vijeće općine Nova
Kapela na 19. sjednici održanoj 16. 3. 2009. godine ,
donijelo je
GODIŠNJI

Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna općine Nova
Kapela za 2008. godinu sastoji se od :
A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNI PRIHODI
RASHODI
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK

MANJAK PRIHODA IZ
PRETHODNE GODINE

C.

obračun Proračuna općine Nova Kapela za
2008.godinu

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I
REZERVIRANJA )

5.214

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 117.663
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE
117.663
VIŠAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA+ NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 679.523

5.619.749
3.837
5.623.586

Članak 2.

3.105.432

Za 2008.godinu utvrđen je višak prihoda i
primitaka u iznosu od 679.523 kune.Preneseni
manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 5.214
kuna.

1.715.754
4.821.186
802.400
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Članak 3.

Članak 6.

Ostvarenje Proračuna općine Nova Kapela
za razdoblje siječanj prosinac 2008.godine bilo je ,
kako slijedi :
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu
od 5.623.586 kuna što predstavlja 44,3 % godišnjeg
planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu
od 4.938.849 kuna što predstavlja 38,9 % godišnjeg
plana.
Razlika
između ostvarenih
prihoda i
izvršenih izdataka Proračuna općine Nova Kapela za
2008.godinu iznosi 684.737 kuna što predstavlja
pozitivan financijski rezultat ,odnosno višak prihoda
nad rashodima.

Stanje obveza na dan 31.12.2008.godine u
ukupnom iznosu od 1.010.629 kuna ,a odnose se na
obvezu za otplatu kredita -školsko-športska dvorana
u iznosu od 933.308 kuna koje dospjeva u periodu od
2009.-2016.godine.Stanje obveza
u iznosu od
77.320 kuna su obveze
za rashode budućih
razdoblja.

Članak 4.
Stanje žiro računa na dan 31.12.2008.godine
iznosilo je 664.434 kuna.

Članak 7.
Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim
izdacima Proračuna općine Nova Kapela za razdoblje
siječanj-prosinac 2008.godine po vrstama prihoda i
primitaka,
odnosno rashoda i izdataka, te po
ekonomskoj, organizacijskoj
i funkcijskoj
klasifikaciji sastavni su dio Godišnjeg obračuna
Proračuna .
Godišnji izvještaj s izvještajima o izvršenju
Općeg i Posebnog dijela Proračuna s usporednim
podacima planirano i ostvareno bit će objavljen u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Članak 5.
Potraživanja na dan 31.12.2008.godine
iznose 1.361.140 kuna , odnose se najvećim dijelom
na potraživanja s osnova prihoda po posebnim
propisima (komunalna naknada), zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, potraživanja od prodaje građevinskih
objekata, te ostala potraživanja (potraživanja za
poreze ).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa: 400-01/09-01/01
Urbroj: 2178/20-03-09-4
Nova kapela, 16. 3. 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Branko Brkić, v.r.
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1.Rezerviranja
(namjenska sredstva)

Na temelju članka 29. Statuta općine Nova
Kapela
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije 17/2001) i članka 83.stavka 2.Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(“Narodne novine “ broj 27/2005.) Općinsko vijeće
općine Nova Kapela na 19. sjednici održanoj 16. 3.
2009. godine , d o n o s i
O D L U K U

250.000,00 kn

Preraspoređuje se kako slijedi :
1. Manjak prihoda od
nefinancijske imovine
2.Manjak prihoda od
financijske imovine

601.643,48 kn
117.663,48 kn

Ovakvom preraspodjelom evidentiran je
višak pihoda poslovanja u iznosu
od
429.523,42 kune.

o preraspodjeli rezultata poslovanja općine
Nova Kapela za 2008.godinu
Članak 2.
Članak 1.
Općina Nova Kapela svoj ostvareni rezultat
poslovanja sa 31.12.2008.godine:
1. Višak prihoda poslovanja
1.398.830,38 kn
2. Preneseni manjak prihoda i
z 2007
-5.214,46 kn
3.Manjak prihoda od nefinancijske
imovine
- 596.429,02 kn
4.Manjak prihoda od financijske
imovine
- 117.663,48 kn
Ukupno rezultat poslovanja

679.523,42 kn

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/09-01/01
Ur.Broj: 2178/20-03-09-5
Nova Kapela ,16. 3. 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Branko Brkić, v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

1.

II

Na temelju članka 41. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
13/01, 10/04 i 04/06), Poglavarstvo općine Oriovac na
24. sjednici održanoj 26. 2. 2009. godine donijelo je

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I
DOPUNE STATUTA USTANOVE DJEČJI
VRTIĆ "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"
SLAV.BROD

I
Daje se suglasnost na izmjene i dopune
Statuta Ustanove Dječji vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“
Slav. Brod.

Klasa: 022-01/09-01/3
Urbroj: 2178/10-02-09-1
Oriovac, 26. 2. 2009. godine
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE ORIOVAC
Antun Pavetić, v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu
(N.N. br. 96/03) i članka 21. Statuta općine Oriovac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac
na 23.sjednici održanoj 5. 3. 2009. godine. donosi

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna
općine Oriovac za 2008.godinu.

Godišnji obračun Proračuna općine Oriovac
za 2008.godinu, u privitku je ove Odluke i čini njen
sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Članak 1.
Usvaja se Godišnji obračun Proračuna općine
Oriovac za 2008.godinu, sa stanjem 31. 12. 2008.
godine, kako slijedi:
PRIHODI……………………… 16.181.334,00
RASHODI…………………….. 16.519,255,00

Klasa: 022-01/09-01/11
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 5. 3. 2009. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim
financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 376+377)

Strana: 560
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Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i
međunarodnih organizacija (AOP 407+408+409)

Broj: 4
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3.

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 Brodskoposavske županije“ 13/01, 10/04 i 4/07), Vijeće
općine Oriovac na 23.sjednici održanoj 5. 3. 2009.
godine donosi

Na temelju članka 28. st.1. Zakona o zaštiti i
spašavanju (N.N. 174/04 i 79/07), i članka 21. Statuta
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavska
županije“ br. 13/01, 10/04 i 04/06), Vijeće općine
Oriovac na 23. sjednici održanoj 5. 3. 2009. godine,
donosi
IZVJEŠĆE

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STANJU
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2008.GODINI.

I
Usvaja se Izvješće o stanju zaštite i
spašavanja na području općine Oriovac u 2008.godini.

II
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na
području općine Oriovac u 2008.godini sastavni je dio
ovog Zaključka.

III
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/7
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 5. 3. 2009.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

4.

o stanju zaštite i spašavanja
na području općine Oriovac u 2008.godini.

UVOD:
Zaštita i spašavanje uređena je Zakonom o
zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04 i 79/07), kao i
ostalim zakonskim odredbama vezanih uz zaštitu i
spašavanje.
Sudionici zaštite i spašavanja su:
fizičke i pravne osobe,
izvršna i predstavnička tijela jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave,
središnja tijela državne uprave i
operativne snage zaštite i spašavanja.
Operativne snage sastoje se od:
stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj,
regionalnoj i državnoj razini,
službi i postrojbi središnjih tijela državne
uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u
svojoj redovitoj djelatnosti,
zapovjedništva i postrojbi vatrogastva,
zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite,
službi i postrojbi pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti.
Operativne snage dužne su u obavljanju
redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti
nastanka katastrofe i veće nesreće.

1.

POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE
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PODRUČJA OPĆINE
a)

Geografski položaj

Položaj općine Oriovac smješten je, gotovo, u
središnjem dijelu Brodsko-posavske županije, na
području gdje je prostor Brodsko-posavske županije
najuži u pravcu sjever-jug, te je ovdje zabilježena i
najmanja udaljenost sjeverne i južne granice
Županije, koja iznosi 5,85 km.
Općina Oriovac sa svojim geografskim
položajem u okviru Županije, proteže od njene
sjeverne do južne granice.
Sjeverna granica općine Oriovac je ujedno i
dio granice sa susjednom županijom Požeško
slavonskom, odnosno s općinom Pleternica, dok je
južna granica općine Oriovac prirodna granica, na
rijeci Savi, koja je ujedno i dio državne granice prema
susjednoj državi Republici BiH. Stoga općina Oriovac
ovakvim svojim prostorno-geografskim položajem
pripada kontinentalnom graničnom području
Županije i Države.
Na zapadu općina Oriovac graniči s
područjem općine Nova Kapela, dok na istoku graniči
s općinom Brodski Stupnik (sjeveroistok) i općinom
Bebrina (jugoistok).
S obzirom na položaj općine u prostoru
Županije i rasprostranjenosti od sjeverne do južne
granice Županije, to su u prirodno-geografskom
pogledu zastupljene sve morfološke cjeline kao i na
ukupnom području Županije.

b)

PROMETNO TEHNOLOŠKA
INFRASTRUKTURA

Prostorom općine Oriovac prolazi posavski
prometni koridor, u okviru kojega prolaze trase
prometnica:
državna cesta DA autocesta Zagreb Lipovac.
Na području općine nalazi se i čvor „Lužani“,
a u funkciji osiguranja pristupa navedenoj
autocesti,
magistralna glavna željeznička pruga (MG2C DG);
međudržavni plovni put na rijeci Savi.

Trenutno zbog toga što je korito rijeke Save

Broj: 4

uglavnom neregulirano, plovni put je u rangu II i III
klase plovnosti.
Za prometnu povezanost unutar općine
značajna je mreža županijskih i lokalnih cesta, koje
osiguravaju pristup do svih naseljenih mjesta općine.
Na području općine potrebno je kvalitetnije
riješiti prijelaze željezničke pruge i cestovne mreže.
To se prvenstveno odnosi na rekonstrukciju
podvožnjaka u Cigleniku koji je započet u
2008.godini, i izgradnja paralelne ceste uz sjeverni
rub pruge čime bi se u potpunosti zaobišlo naselje
Lužani. Također treba ponoviti zahtjev prema
nadležnim ministarstvima kako bi se cesta Malino
Slavonski Kobaš s nadvožnjakom, prekategorizirala u
županijsku cestu.

c)

POVRŠINA, STANOVNIŠTVO,
NASELJENOST

Općina Oriovac ima površinu od 99,06 km2 i
udio u površini Brodsko-posavske županije od 4,9% i
spada među teritorijalno veće općine u Županiji.
Na području općine je 2001.godine živjelo
6.559 stanovnika i imalo udio od 3,7% u ukupnom
stanovništvu Županije.
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1.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA SVIH OPERATIVNIH
SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

a)

Općina Oriovac je 5. 3. 2008. godine donijela
Odluku o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja, koji je održao 4
sjednice na kojima su najznačajnije teme bile
organizacija i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine.
Sukladno zaključcima Stožera zaštite i
spašavanja na sastanak se pozivaju
predsjednici udruga koje djeluju na području
općine . Na pozive su se odazvali i sudjelovali
u radu predsjednik radio-amatera općine
Oriovac, predsjednik lovačke i ribičke udruge
općine Oriovac.
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti predstavljaju važnu okosnicu
sustava zaštite i spašavanja na području
općine.

b)

c)

·

To su:
Veterinarska ambulanta Oriovet-Oriovac,
Malino i Slav.Kobaš, Javno zdravstvo, Crveni
križ općine Oriovac.
Specifičnost općine je da na svom području
imamo „Svjetlost“ Lužani i „Oriolik“ u
Oriovcu što daje potrebu da redovne snage, a
to je vatrogastvo, bude opremljeno po pitanju
kemijskih akcidenata, tehničko tehnoloških
akcidenata i incidenata.

U 2008.godini na području općine Oriovac
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nije bilo potrebe za angažiranjem operativnih
postrojbi snaga zaštite i spašavanja, osim
Dobrovoljnih vatrogasnih društava .
Tako su u tijeku 2008.godine, izašli na 22
intervencije.
Od toga se dogodilo 13 požarnih i 9 tehničkih
intervencija.
U 2008.godini su nabavljena dva kombi
vozila i to za DVD Oriovac WV Transporter i Opel
Muvano za DVD Slav.Kobaš, te su svoj kombi IMV
ustupili DVD-u Živike-Pričac.
Na stadionu NK „Oriolik“ dana 15. lipnja
2008.godine u sklopu vatrogasnog natjecanja DUZS
(Državna uprava za zaštitu i spašavanje) je
prezentirala svoj djelokrug rada na zaštiti i spašavanju
pučanstva, te su kroz promotivni materijal upoznali
pučanstvo sa svojom službom.
Na području općine Oriovac u protekloj
godini dogodile su se 23 prometne nesreće.
Za gore navedene nesreće središnja postrojba
ne posjeduje tehnički alat.
Evidentno je da na području općine Oriovac
postoji 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
prouzrokovati gubitke ljudskih života i veće
materijalne štete.

2.

IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI I
PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Općina je ugovorila izradu Procjene
ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja s tvrtkom
KONZALTING d.o.o. za poslove usluga, Slav.Brod,
ovlaštenom za izradu ovakvih dokumenata i za isto su
osigurana sredstva u Proračunu za 2009.godinu.

3.

PODUZIMANJE PREVENTIVNIH
MJERA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Do donošenja Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana
zaštite i spašavanja za područje općine, primjenjivat
će se postojeći dokumenti.
O edukaciji stanovništva o sustavu zaštite i
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spašavanja i podizanju razine opće kulture o zaštiti i
spašavanju na području općine, trebalo bi posvetiti
veću pozornost, odnosno trebalo bi provoditi
informiranje i upoznavanje građana s izvanrednim
situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći,
te podržavanju naređenih mjesta i postupaka
operativnih snaga zaštite i spašavanja ako do istih
dođe.
Mještane je također potrebno upoznati o
značaju jedinstvenog broja za hitne pozive što smo u
glasilu općine Oriovac „Obzor“ i učinili.

4.

PODUZETE MJERE U SVEZI
PRIRODNIH I TEHNIČKO
-TEHNOLOŠKIH NEPOGODA

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 Brodskoposavske županije“ br. 13/01, 10/04 i 4/06) Vijeće
općine Oriovac na 23.sjednici održanoj 5. 3.
2009.godine donosi
ZAKLJUČAK
o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području općine
Oriovac u 2009.godini.

I
Općina Oriovac je u Proračunu za prošlu
2008.godinu osigurala sredstva za rad dobrovoljnih
vatrogasnih društava, te se može istaknuti da su isti
efikasno obavili sve zadaće u tekućoj godini, što je
rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na
području općine Oriovac.
Općina Oriovac je u 2008. godini, sukladno
Vladinom programu o poduzimanju posebnih mjera
zaštite od požara, donijela Program mjera zaštite od
požara za općinu Oriovac.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području
općine Oriovac u zimskom razdoblju obavljao je
vlastiti komunalni pogon općine Oriovac, međutim
ukoliko bi zimski uvjeti poprimili veće razmjere
morao bi se aktivirati Stožer zaštite i spašavanja kao i
Gorska služba spašavanja Požega.

Donose se smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području općine
Oriovac u 2009.godini.

II
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području općine Oriovac u
2009.godine sastavni su dio ovog Zaključka.

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/9
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 5. 3. 2009. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r

5.

6.
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Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04 i 79/07), a na
prijedlog Stožera zaštite i spašavanja općine Oriovac,
Poglavarstvo općine Oriovac, na temelju članka 21.
Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće
općine Oriovac na 23.sjednici održanoj 5. 3. 2009.
godine, donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC
U 2009. 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 kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita,
vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i
pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u
2009.godini.
Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:

1.

CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i
spašavanja, zapovjedništva, postrojbe i
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. Također u općini je imenovano
Zapovjedništvo civilne zaštite općine Oriovac čiji je
zapovjednik djelatnik Područnog ureda za zaštitu i
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spašavanje Slavonski Brod. Stupanjem na snagu
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (N.N. br. 40/08) kao i
izmjena istog Pravilnika (N.N. 44/08) u jedinicama
lokalne samouprave općinama ukinuta su navedena
Zapovjedništva, te u 2009.godini treba istu staviti
izvan snage.
Također u 2009.godini (sukladno gornjem
Pravilniku) načelnik Stožera zaštite i spašavanja bit će
zamjenik načelnika.
U 2009.godini bit će završena izrada Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša i Plan zaštite i spašavanja, te će se na
osnovu njihovih odredbi iskazati prioriteti materijalno
tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te
planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i
drugih aktivnosti, te ostale potrebe za dostizanje
potrebne razine spremnosti za djelovanje u slučaju
katastrofa i većih nesreća.

2.

VATROGASTVO

Broj, vrsta i opremljenost vatrogasne
zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava,
određena je Planom zaštite od požara.
Na području općine djeluju:
vatrogasna postrojba DVD-a Oriovac, kao
postrojba s područjem odgovornosti za cijelu
općinu, odnosno središnja postrojba sa 20
operativnih vatrogasaca
ostala DVD-a s definiranim brojem
operativnih vatrogasaca i to:
DVD Slavonski Kobaš
DVD Lužani
DVD Malino
DVD Živike Pričac
DVD Ciglenik Bečic
Vatrogasna društva ustrojena su 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 2009.godini realizirati
kupnju navalnog vatrogasnog vozila.

3.

SKLONIŠTA
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djelatnostima).
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
sklanjanja 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.

Crveni križ
Crveni križ općine Oriovac uz redovitu akciju
darivanja krvi, organizirati edukaciju volontera za
pružanje prve pomoći unesrećenima.

Javno zdravstvo
Redovito kontrolirat opremu i sredstva za
pročišćavanje javnih spremnika vode i vode za piće.
Uz program nadzora Sanitetske inspekcije
kontinuirano pratiti zdravstvenu ispravnost vode za
piće

Radio amateri
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 2009. 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 2009.godini nastaviti s financiranjem
Udruga i uključivanjem u rad Stožera zaštite i
spašavanja.

5.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU 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

Veterinarska služba Oriovet
Malino i Slav.Kobaš

Oriovac,

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.

6.

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
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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.
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Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 13/01, 10/04 i 04/06), Vijeće općine Oriovac dana
5. 3. 2009. godine, donosi
ODLUKU

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.

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i
imenovanju članova Zapovjedništva civilne
zaštite općine Oriovac

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.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage
Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva civilne zaštite općine Oriovac od 10.
12. 2007. godine.

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.

II

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 2009.godini:

7.

I

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije."
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/8
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 5. 3. 2009. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

8.
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Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 13/01, 10/04 i 4/06), Vijeće općine Oriovac na 23.
sjednici održanoj 5. 3. 2009. godine donosi
ODLUKU

Broj: 4

Na temelju članka 2. Odluke o uvjetima i
cijeni prodaje nekretnina u poduzetničkoj zoni
«Čaplja» u Oriovcu i članka 21. Statuta općine
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 23. sjednici održanoj 5. 3. 2009.
godine donosi

o prihvaćanju Sporazuma o sudjelovanju u
troškovima izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i izboru načelnika, gradonačelnika,
župana i njihovih zamjenika

ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju
nekretnina u poduzetničkoj zoni
«Čaplja» u Oriovcu

I
I
Prihvaća se Sporazum o sudjelovanju u
troškovima izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
izbora načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih
zamjenika.

Prihvaćaju se kao najpovoljnije, ponude za
kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni «Čaplja» u
Oriovcu na natječaju objavljenom 24.12.2008.godine
u javnom glasilu «Posavska Hrvatska « koje je
objavilo i provelo Općinsko vijeće općine Oriovac i
to:

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/10
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 5. 3. 2009.godine

2.

ALATNIČARSKI OBRT, vl. Mato Nakić

MBG 1502956302101
Braće Radić 63, Oriovac
ukupne površine od 2.200 m2
za kupoprodajnu cijenu od 8.800,00 kn
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

9.

1.
ELEKTROTIM d.o.o. vl. Ivan Špehar
MB 1668862
Radovanje 42, Oriovac
ukupne površine od 2.100 m2
za kupoprodajnu cijenu od 9.450,00 kn

3.
IKS usluge građevinskim strojevima, vl.
Silvio Karaula
MBG 1210981302107
Domobranska 4, Oriovac
ukupne površine od 2.200 m2
za kupoprodajnu cijenu od 8.800,00 kn

II

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4

Strana: 577
OPĆINE ORIOVAC

Na temelju ove Odluke općinski načelnik i
odabrani ponuditelji sklopit će ugovor o prodaji
nekretnina, kojim će se regulirati ostale odrednice
sukladno Odluci o uvjetima i cijeni prodaje nekretnina
u poduzetničkoj zoni «Čaplja» u Oriovcu, koju je
donijelo Općinsko vijeće općine Oriovac.

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 022-01/09-01/12
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 5. 3. 2009. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

1.
II.Konstituiranje Savjeta
Na temelju članka 15. Zakona o Savjetima
mladih ( “Narodne novine 23/07”) i članka 7. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih općine Slavonski Šamac
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
06/08.) Savjet mladih općine Slavonski Šamac na
konstituirajućoj sjednici održanoj 17. siječnja 2009.
godine, donosi:
POSLOVNIK O RADU
Savjeta mladih općine Slavonski Šamac

Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Savjeta saziva se u
roku 30 dana od dana imenovanja članova Savjeta.
Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta,
ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina
članova Savjeta. Konstituirajuću sjednicu saziva
načelnik općine i na istoj predsjedava do izbora
predsjednika Savjeta mladih. Predsjedatelj
konstituirajuće sjednice ima prava i obveze
predsjednika Savjeta.

I. Uvodne odredbe
Članak 3.
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se konstituiranje
Savjeta, sazivanja sjednica, utvrđivanje dnevnog reda,
odlučivanje na sjednicama Savjeta, izbor
predsjednika i zamjenika predsjednika, prava i obveze
članova Savjeta, osnivanje i imenovanje članova
radnih tijela Savjeta i druga pitanja od značaja za rad
Savjeta.

Savjet broji 5 članova koje bira Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na mandat od dvije
godine. Članu Savjeta mandat počinje teći od dana
konstituiranja Savjeta. Članu Savjeta može prestati
mandat i prije isteka roka na koji je imenovan, ako:
neopravdano izostane s 3 sjednice Savjeta,
kad navrši 30 godina života,
sam zatraži,
pravomoćnom presudom bude osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
6 mjeseci,
odjavi prebivalište s područja općine
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Slavonski Šamac.

Na prijedlog predsjednika Savjet će pokrenut
inicijativu za razrješenje člana Savjeta ukoliko nastupi
jedna od okolnosti iz prethodnog stavka. Inicijativa se
u pisanom obliku dostavlja predsjedniku Općinskog
vijeća općine Slavonski Šamac. Općina Slavonski
Šamac pokrenut će postupak izbora za novog člana
Savjeta. Novom članu Savjeta mandat traje do isteka
mandata člana na mjesto kojeg je izabran.
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prezimena kandidata.
Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja
kandidata, tajnim glasovanjem bira 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.

III. Prava i dužnost članova Savjeta
Članak 7.
Članak 4.
Član Savjeta ima prava i dužnosti
sudjelovanja u radu Savjeta, podnositi prijedloge i
pitanja. Članu Savjeta dostavljaju se uz poziv za
sjednicu i pisani materijali uz predložene točke
dnevnog reda (izvješća, analize, informacije i dr.).

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u
slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i u
takvoj situaciji ima prava i dužnost i predsjednika.

Članak 8.
Članak 5.
Član Savjeta ima pravo tražiti od Jedinstvenog
upravnog odjela obavijesti i objašnjenja tema koje su
u dnevnom redu sjednice Savjeta kao i druge
obavijesti koje su mu kao članu Savjeta potrebne.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i zamjenika
predsjednika može dati najmanje 1/3 članova Savjeta.
O prijedlogu za razrješenje iz stavka 1. ovog članka
odlučuje se većinom glasova svih članova Savjeta.

V. Poslovni red na sjednici
IV. Prava i dužnosti predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta

1.

Sazivanje sjednice
Članak 9.

Članak 6.
Savjet ima predsjednika i jednog zamjenika koji se
bira na konstituirajućoj sjednici Savjeta većinom
glasova od ukupnog broja članova Savjeta.
Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju svoju
kandidaturu Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Slavonski Šamac najkasnije 15 dana od dana izbora
članova Savjeta mladih.
Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog
zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i njegov
zamjenik.
Jedinstveni upravni odjel sastavlja listu kandidata za
predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na
kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.
Glasački listić se sastavlja abecednim redom

Savjet održava sjednice najmanje jedanput u
dva mjeseca.
Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava
predsjednik Savjeta.
Predsjednik Savjeta dužan je sazvati sjednicu
na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta, i to u roku
15 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 10.
Sjednica Savjeta saziva se pisanim putem, a u
hitnim slučajevima može se sazvati telefonom.
Uz poziv za sjednicu članovima Savjeta
dostavlja se prijedlog dnevnog reda s materijalima o
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kojima će se voditi rasprava, najmanje tri dana prije
održavanja sjednice.
Poziv i materijali za sjednicu mogu se
dostaviti i elektroničkim putem.

2.

Dnevni red
Članak 11.
Dnevni red sastavlja i predlaže predsjednik

Savjeta.
U dnevni red Savjeta uvrštavaju se svi
predmeti koji su dostavljeni predsjedniku od strane
ovlaštenih predlagatelja, kao i oni koji su programom
rada predviđeni za raspravu na Savjetu.
Predloženi dnevni red može se na sjednici
mijenjati i dopunjavati, s tim što se najprije odlučuje o
prijedlogu da se pojedina točka izostavi, a nakon toga
da se dnevni red dopuni novim prijedlogom.
Prihvaćene izmjene i dopune dnevnog reda
postaju sastavni dio prijedloga dnevnog reda.
O prihvaćanju dnevnog reda odlučuje se
većinom glasova nazočnih pod uvjetom da je sjednici
nazočna većina članova od ukupnog broja.

3. Tijek sjednice i odlučivanje

Broj: 4

dvije minute radi konkretiziranja prijedloga.
Članak 14.
Savjet donosi odluke većinom glasova
nazočnih članova, osim onih akata za koje je Odlukom
o osnivanju Savjeta i ovim Poslovnikom propisano
odlučivanje većinom od ukupnog broja članova.
Glasovanje na sjednici je javno, a glasuje se
dizanjem ruku. Članovi glasuju izjašnjavanjem «za»,
«protiv» ili «suzdržan» od glasovanja.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik
Savjeta objavljuje rezultate glasovanja i objavljuje je
li prijedlog o kojem se glasovalo usvojen ili ne.

4.

Zapisnik
Članak 15.

O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži podatke o mjestu i vremenu
održavanja sjednice, o broju nazočnih i odsutnih
članova, dnevni red, raspravu prijedloga i rezultate
glasovanja.
Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i
zapisničar.
Izvornik zapisnika čuva se u općini Slavonski
Šamac, odnosno u službenoj arhivi općine Slavonski
Šamac

Članak 12.
Savjet može raditi ako je sjednici nazočna
većina članova Savjeta.
Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije
nazočan potreban broj članova, prekinut će sjednicu i
odgoditi za drugi dan.
Odgođena sjednica mora se održati u roku tri
dana od dana prekida u suprotnom saziva se nova
sjednica.

VI. Javnost rada
Članak 16.
Rad Savjeta je javan. O radu Savjeta javnost
se obavještava putem javnog priopćavanja i web
stranice općine Slavonski Šamac.

VII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 13.
Članak 17.
U raspravi na sjednici sudjeluju nazočni
članovi, najviše do pet minuta i to isključivo o
predmetu i u svezi s predmetom rasprave.
Ukoliko se sudionik rasprave udalji od teme
ili prekorači propisano vrijeme rasprave, predsjednik
će ga upozoriti i prekinuti u izlaganju. Iznimno
predsjednik može odobriti i produženje rasprave za

Na pitanja koja nisu uređena ovim
Poslovnikom na odgovarajući način primjenjuju se
odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac i odredbe Zakona o savjetima
mladih.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4

Članak 18.
Savjet može imenovati svoja radna tijela za
određena područja.
Savjet može organizirati tribine, forume,
radionice o temama iz djelokruga Savjeta.
U radu savjeta mladih mogu sudjelovati, bez
prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih
za mlade i skrb o mladima.

Članak 19.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
SAVJET MLADIH
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/09-02/3
Urbroj: 2178/09-02-09-1
U Slavonskom Šamcu,17. siječnja 2009.
PREDSJEDAVAJUĆI
NAČELNIK OPĆINE:
Đuro Božić, v.r.
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Ulici Vladimira Nazora u Slavonskom Šamcu
Članak 1.
Odobrava se izdvajanje financijskih
sredstava u visini do 70.000,00 kn bez PDV-a iz
Proračuna općine Slavonski Šamac za 2009.
godinu za izradu zacjevljenja kanala iz betonskih
cijevi fi 500 (fi 600) sa svim predradnjama i za
izradu revizionog okna 80 x 80 x 150 iz betona C
25/30 uključivo poklopac za laki promet (Q=5,0
t).
Radovi iz stavka I. ovog članka obavit će
se u Ulici Vladimira Nazora u Slavonskom
Šamcu, i to od križanja Nove Ulice i Ulice
Vladimira Nazora u dužini od 100 m prema
graničnom prijelazu.

Članak 2.
Prijenos financijskih sredstava iz članka 1.
ove Odluke izvršit će se iz Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2009. godinu na teret konta
421411 - kanalizacija na žiro račun izvođača
radova.
Za izvršenje ove Odluke Općinsko
poglavarstvo općine Slavonski Šamac zadužuje
načelnika općine Slavonski Šamac.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

2.

Na temelju članka 43. točke 1. i točke 5.
Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/06),
članka 17. Poslovnika o radu Općinskog
poglavarstva općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/06),
Općinsko poglavarstvo općine Slavonski Šamac
na svojoj 27. sjednici održanoj 17. veljače 2009.
godine, donosi
ODLUKU
o izdvajanju financijskih sredstava za
zacjevljivanje kanala iz betonskih cijevi u

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 022-05/09-02/2
Urbroj: 2178/09-03-09-1
Slavonski Šamac, 17. veljače 2009.
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.
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3.

4.

Na temelju članka 7. i 8. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih općine Slavonski Šamac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
06/08), te članka 6. Poslovnika o radu Savjeta
mladih općine Slavonski Šamac, Savjet mladih
općine Slavonski Šamac na konstituirajućoj
sjednici održanoj 17. siječnja 2009. godine,
donosi

Na temelju članka 7. i 8. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih općine Slavonski Šamac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
06/08), te članka 6. Poslovnika o radu Savjeta
mladih općine Slavonski Šamac, Savjet mladih
općine Slavonski Šamac na konstituirajućoj
sjednici održanoj 17. siječnja 2009. godine,
donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika
Savjeta mladih općine Slavonski Šamac

o izboru zamjenika predsjednika
Savjeta mladih općine Slavonski Šamac

I.

I.

Josip Mušić, Braće Radića 55 iz
Kruševice izabire se za predsjednika Savjeta
mladih općine Slavonski Šamac.

Marija Janković, Lj. Gaja 24 iz Kruševice
izabire se za zamjenika predsjednika Savjeta
mladih općine Slavonski Šamac.

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".

SAVJET MLADIH
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

SAVJET MLADIH
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa : 021-05/09-02/4
Urbroj: 2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 17. veljače 2009.

Klasa : 021-05/09-02/5
Urbroj: 2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 17. veljače 2009.
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.

Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.
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Članak 3.

Na temelju članka 43. točke 1. i točke 5.
Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/06),
članka 17. Poslovnika o radu Općinskog
poglavarstva općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/06),
Općinsko poglavarstvo općine Slavonski Šamac
na svojoj 28. sjednici održanoj 30. ožujka 2009.
godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 022-05/09-02/22
Urbroj: 2178/09-03-09-1
Slavonski Šamac, 30. ožujka 2009.

ODLUKU

Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.

o izdvajanju financijskih sredstava za
zacjevljivanje kanala kod crkve u Slavonskom
Šamcu i Kruševici za potrebe izgradnje
parkirališta

Članak 1.
Odobrava se izdvajanje financijskih
sredstava u visini do 70.000,00 kn bez PDV-a iz
Proračuna općine Slavonski Šamac za 2009.
godinu za izradu zacjevljenja kanala iz betonskih
cijevi fi 500 (fi 600) sa svim predradnjama.
Radovi iz stavka I. ovog članka obavit će
se u:
-

-

ulici Matije Gupca u Slavonskom Šamcu i
Crkvenoj ulici u Slavonskom Šamcu u
dužini od 75 m.
ulici Braće Radića u Kruševici kod crkve
u dužini 25 m

Članak 2.
Prijenos financijskih sredstava iz članka 1.
ove Odluke izvršit će se iz Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2009. godinu na teret konta
421411 - kanalizacija na žiro račun izvođača
radova.
Za izvršenje ove Odluke Općinsko
poglavarstvo općine Slavonski Šamac zadužuje
načelnika općine Slavonski Šamac.

6.

Na temelju članka 43. točke 1. i točke 5.
Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/06),
članka 17. Poslovnika o radu Općinskog
poglavarstva općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/06),
Općinsko poglavarstvo općine Slavonski Šamac
na svojoj 28. sjednici održanoj 30. ožujka 2009.
godine, donosi
ODLUKU
o izdvajanju financijskih sredstava za izradu
projektne dokumentacije za izgradnju kolnika
u ulici Hrvatskih branitelja u
Slavonskom Šamcu

Članak 1.
Prihvaća se ponuda Ingart d.o.o. iz
Slavonskog Broda i u skladu s istom odobrava se
izdvajanje financijskih sredstava u visini od
17.080,00 kn iz Proračuna općine Slavonski
Šamac za 2009. godinu, a za izradu projektne
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dokumentacije za izgradnju kolnika u Ulici
Hrvatskih branitelja u Slavonskom Šamcu, cca.
L=284 m.

Broj: 4

ODLUKU
o izdvajanju financijskih sredstava za izradu
projektne dokumentacije za izgradnju kolnika
u Ulici Selište u Kruševici

Članak 2.
Prijenos financijskih sredstava iz članka 1.
ove Odluke izvršit će se iz Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2009. godinu na teret konta
421313 - ceste "Hrvatskih branitelja" na žiro račun
Ingart d.o.o. iz Slavonskog Broda.
Za izvršenje ove Odluke Općinsko
poglavarstvo općine Slavonski Šamac zadužuje
načelnika općine Slavonski Šamac.

Članak 1.
Prihvaća se ponuda Ingart d.o.o. iz
Slavonskog Broda i u skladu s istom odobrava se
izdvajanje financijskih sredstava u visini od
17.080,00 kn iz Proračuna općine Slavonski
Šamac za 2009. godinu, a za izradu projektne
dokumentacije za izgradnju kolnika u Ulici Selište
u Kruševici, cca. L=275 m.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 022-05/09-02/23
Urbroj: 2178/09-03-09-1
Slavonski Šamac, 30. ožujka 2009.
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.

Članak 2.
Prijenos financijskih sredstava iz članka 1.
ove Odluke izvršit će se iz Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2009. godinu na teret konta
421313 - ceste "Selište" na žiro račun Ingart d.o.o.
iz Slavonskog Broda.
Za izvršenje ove Odluke Općinsko
poglavarstvo općine Slavonski Šamac zadužuje
načelnika općine Slavonski Šamac.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

7.

Na temelju članka 43. točke 1. i točke 5.
Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/06),
članka 17. Poslovnika o radu Općinskog
poglavarstva općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/06),
Općinsko poglavarstvo općine Slavonski Šamac
na svojoj 28. sjednici održanoj 30. ožujka 2009.
godine, donosi

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 022-05/09-02/24
Urbroj: 2178/09-03-09-1
Slavonski Šamac, 30. ožujka 2009.
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Na temelju članka 43. točke 1. i točke 5.
Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/06),
članka 17. Poslovnika o radu Općinskog
poglavarstva općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/06),
Općinsko poglavarstvo općine Slavonski Šamac
na svojoj 28. sjednici održanoj 30. ožujka 2009.
godine, donosi

Klasa : 022-05/09-02/25
Urbroj: 2178/09-03-09-1
Slavonski Šamac, 30. ožujka 2009.
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.

ODLUKU
9.
o izdvajanju financijskih sredstava za izradu
projektne dokumentacije za legalizaciju
klubskih prostorija (svlačionice)
Članak 1.
Prihvaća se ponuda Ingart d.o.o. iz
Slavonskog Broda i u skladu s istom odobrava se
izdvajanje financijskih sredstava u visini od
6.588,00 kn iz Proračuna općine Slavonski Šamac
za 2009. godinu, a za izradu projektne
dokumentacije za legalizaciju klubskih prostorija
(svlačionice)
na
nogometnom
igralištu
u
Kruševici.

Članak 2.

Na temelju članka 43. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/06), članka 17.
Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/06), te zamolbe NK
"Graničar-a" iz Slav. Šamca (Klasa:053-01/0901/23; Urbroj:363-03-09-1), Općinsko poglavarstvo
općine Slavonski Šamac na svojoj 28. sjednici
održanoj 30. ožujka 2009. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava
NK "Graničar" iz Slavonskog Šamca

Prijenos financijskih sredstava iz članka 1.
ove Odluke izvršit će se iz Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2009. godinu na teret konta
323792 - ostale intelektualne usluge na žiro račun
Ingart d.o.o. iz Slavonskog Broda.
Za izvršenje ove Odluke Općinsko
poglavarstvo općine Slavonski Šamac zadužuje
načelnika općine Slavonski Šamac.

NK "Graničar" iz Slavonskog Šamca
odobravaju se financijska s redstva u iznosu od
3.000,00 kn, za troškove kotizacije, članarine
kluba, liječničkog pregleda igrača i članarine
igrača.

Članak 3.

Članak 2.

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

Prijenos financijskih sredstava iz članka 1.
ove Odluke izvršit će se iz Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2009. godinu na teret konta
38115 - tekuće donacije športskim društvima, na

Članak 1.
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žiro račun NK "Graničar" iz Slavonskog Šamca
Članak 3.

samouprave i izboru načelnika, gradonačelnika,
župana i njihovih zamjenika, klasa:013-03/08-01/5;
urbroj:2178/1-09-08-2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 022-05/09-02/33
Urbroj: 2178/09-03-09-1
Slavonski Šamac, 30. ožujka 2009.

Broj: 4

Članak 2.
Općinsko poglavarstvo općine Slavonski
Šamac zadužuje načelnika općine Slavonski
Šamac za provedbu Sporazuma iz članka 1. ove
Odluke.

Članak 3.
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

10.

Na temelju članka 43. točke 1. i točke 5.
Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 3/06), članka 17.
Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/06) i Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2009. godinu, Općinsko
poglavarstvo općine Slavonski Šamac na svojoj
28. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine,
donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o sudjelovanju u
troškovima izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i izboru načelnika,
gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika

Klasa : 022-05/09-02/35
Urbroj: 2178/09-03-09-1
Slavonski Šamac, 30. ožujka 2009.
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.

11.

Temeljem čl.73. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(N.N.59/01) i čl. 128. Zakona o proračunu
(N.N.96/03), Općinsko vijeće općine Slavonski
Šamac je na 30. sjednici održanoj 7. travnja
2009.godine donijelo
GODIŠNJI OBRAČUN

Članak 1.
Općinsko poglavarstvo općine Slavonski
Šamac prihvaća Sporazum o sudjelovanju u
troškovima izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)

Proračuna općine Slavonski Šamac za razdoblje
od 1.1. 2008 do 31.12.2008. godine
OPĆI DIO
I
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Godišnjim obračunom Proračuna općine
Slavonski Šamac za razdoblje od 1.1.2008. do 31.12.
2008. godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 3.514.360,06 Kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna razdoblje od 1.1. 2008. do 31.12.2008.
godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.722.115,11
Kn.
III
Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
manjak prihoda:

-
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ostala nespomenuta potraživanja
2.080,42 kn
VII

Stanje nepodmirenih obveza
prema
dobavljačima na dan 31.12.2008.g. bilo je 747.347,76
kn.
VIII
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve u planiranom iznosu od 10.000, kn nisu
izvršeni.
IX

Ostvareni prihodi
i primici 2008.g
3.514.360,06 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci 2008.g 3.722.115,11 Kn
Manjak prihoda 2008.godine
-207.755,05 Kn

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna općine Slavonski Šamac za razdoblje od
1.1. 2008. do 31.12.2008.godinu.

Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:

POSEBNI DIO
X

Manjak prihoda prenesen iz 2007.g 30.339,08 Kn
Manjak prihoda 2008.godine
207.755,05 Kn
Ukupni manjak prihoda 2008.g
.238.094,13 Kn

Posebni dio Proračuna općine Slavonski
Šamac sadrži rashode izvršene po korisnicima i
nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim
namjenama.

IV
XI
Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2008.godine
bilo je 112.008,81 Kn, a na dan 31.12.2008.godine
480.113,57 Kn.
V
Potraživanja za dane zajmove («ŽENE I
MLADI») na dan 31.12.2008.g. bila su 453.152,74
Kn.
VI
Stanje potraživanja na dan
31.12.2008.godine:
-

potraživanja za općinske
poreze(tvrtka,reklame, porez na potrošnju)
497.262,66 kn
potraž. za prihode od imovine (zakup
zemlj., uporaba cesta i sl.) 217.819,18 kn
potraž. za komun.naknade i doprinose,
groblja
847.108,04 kn

Godišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/09-02/7
Urbroj:2178/09-02-09-1
Slav. Šamac, 7. travnja 2009.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Na temelju članka 14.
Uredbe o
računovodstvu proračuna («Narodne novine», br.
96/94, 108/96, 119/01, 74/02) te članka 15. i 16.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu («Narodne novine», br. 119/01,
74/02, 3/04 ) i članka 28. Statuta općine Slav. Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.
3/06), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 30. sjednici, održanoj 7. travnja 2009. donijelo
je

Klasa: 021-05/09-02/8
Urbroj: 2178/09-02-09-1
U Slavonskom Šamcu, 7. travnja 2009. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

ODLUKU

IZVJEŠĆE

o usvajanju Izvješća Inventurne komisije o
popisu imovine općine Slavonski Šamac sa
stanjem 31. 12. 2008. godine

o godišnjem popisu imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, obveza i potraživanja općine
Slavonski Šamac na dan 31.12. 2008. godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Inventurne komisije o izvršenom
popisu imovine u vlasništvu općine Slavonski Šamac,
sa stanjem 31. 12. 2008. godine.

Odlukom Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac
(Klasa: 021-05/08-02/45; Urbroj: 2178/09-02-08-1)
imenovano je Povjerenstvo za popis imovine u
sastavu:
1.
2.
3.

Petar Lešić, predsjednik
Antun Branković, član
Manda Nikolić, član

Članak 2.
Inventurna komisija je izvršila popis imovine,
novčanih sredstava, potraživanja i obveza općine
Slavonski Šamac sa stanjem 31. 12. 2008. godine, te
sastavila Izvještaj o izvršenom godišnjem popisu
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, obveza
i potraživanja koje je iskazano u inventurnim
popisnim listama, stanje blagajne u blagajničkom
izvještaju i stanje žiro-računa na dan 31. 12. 2008.
godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

- za koordinatora popisa određena je Ana Martić,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine
Slavonski Šamac.
1) Povjerenstvo je na dan 19. siječnja 2009. godine
izvršilo popis dugotrajne imovine te utvrdilo stanje na
dan 31.12. 2008. god., čija vrijednost je nakon
izvršenog otpisa (amortizacije) iznosila:
NABAVNA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE
IMOVINE…………………..15.476.391,42 KN
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE
IMOVINE………………… 1.200.963,16 KN
KNJIŽNA VRIJEDNOST ..14.275.428,26 KN
2.) Povjerenstvo je u toku rada ustvrdilo da je u 2008.
godini nabavljano sitnog inventara u vrijednosti od
1.557,13 i to: dva protupožarna aparata od tvrtke
«Brod-promet», vrijednost 1.215,09 kn (UFA 111/08)
te tepih za malu školu i igraonicu od tvrtke

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 598

«INTERIJER MARKO», vrijednosti 342,04 kn (UFA
456/08). Stanje sitnog inventara na dan 31. 12. 2008.
godine iznosi 3.349,11kn.
3.)
Inventurno povjerenstvo je tijekom rada
popsivalo sva osnovna sredstva, a za otpis, zbog
NAZIV

Broj: 4

dotrajalosti i
neupotrebljivosti (nemogućnost
popravka) te nemogućnosti utvrđivanja mjesta gdje se
ista nalazi predložilo je sljedeću opremu, a načelnik
općine donio je Odluku o rashodovanju i otpisu
dugotrajne imovine (opreme) na dan 31. 12. 2008.
godine i to:

NABAV.VRIJE

OTPIS.VRIJED

KNJIŽ.VRIJEDN

ROTACIONA KOSILICA …………. 1.369,00 KN………1.669,00 KN……………...0,00 KN
TRIMER ELEKTRIČNE ŠKARE……1.586,00 KN………1.586,00 KN……..…..…..0,00 KN
STROJ ZA KOPIRANJE………...….11.394,80 KN..….....11.394,80 KN…………......0,00 KN
TRIMER FS 450 ………………….… 6.222,00 KN….……2.851,75 KN……….. 3.370,25 KN
TRIMER OLEO MAC 7535………... 4.148,00 KN… ……1.209,83 KN…….…..2.938,17 KN
UKUPNO:
24.719,80 KN
18.411,38 KN
6.308,42 KN

4.) Povjerenstvo je utvrdilo i stanje udjela u
glavnicama kao i vrijednost dionica koje općina
Slavonski Šamac ima u trgovačkim društvima, a koje
iznosi 1.068.757,00kn (1.026.800,00 +
8.000,00+25.957,00).
5.) Žiro-račun Proračuna na dan 31. 12. 2008. godine
bilo je 480.113,57 kn.
6.)
Stanje blagajne na dan 31. 12. 2006. godine je
0,00 kn.
7.)
Stanje nenaplaćenih potraživanja za poreze
općine Slavonski Šamac na dan 31. 12. 2008. godine
iznosi 497.262,66 kn.
- Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode od
imovine iznose 217.819,18 kn, od čega potraživanja
za zakup i iznajmljivanje imovine iznose 74.850,00
kn, ostala potraživanja od nefinancijske imovine
iznose 1.470,00 kn te potraživanja za naknade za
ceste 141.499,18 kn.
- Potraživanja za administrativne prihode i prihode po
posebnim propisima iznose 847.108,04 kn, od čega
se
686.581,07 kn odnose na potraživanja za
komunalnu naknadu, 80.027,78 kn se odnose na
potraživanja za komunalni doprinos, 36.541,16 kn se
odnosi na potraživanje za naknadu za dodjelu grobnog
mjesta, te 43.958,03 kn potraživanja za godišnju
grobnu naknadu.
- Potraživanja za više uplaćene doprinose za
mirovinsko iznose 1.496,63 kn.

- Stanje potraživanja za zajmove dane obrtnicima i
ženama iznosi 453.152,74 kn.
8.)
Nepodmirene obveze na dan 31. 12. 2008. u
ukupnom iznosu od 747.347,76 kn, a odnose se na:
obveze za zaposlene 4.694,76
obveze za materijalne rashode 171.489,47 kn
obveze za naknade građanima i kućanstvima
6,00 kn,
obveze za nabavku proizvedene dugotrajne
imovine 492.641,37 kn,
obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini 58.002,66

U Slavonskom Šamcu, 19. siječnja 2009. godine.
ČLANOVI POVJERENSTVA:
1.PETAR LEŠIĆ, predsjednik Povjerenstva
2. ANTUN BRANKOVIĆ, član Povjerenstva
3. MANDA NIKOLIĆ, član Povjerenstva
Ana Martić, koordinator popisa
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13.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi , na temelju
Proračuna općine Slavonski Šamac čl. 28. Statuta
općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 03/06), Općinsko vijeće
Općine Slavonski Šamac na svojoj 30. sjednici
održanoj 7. travnja 2009. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području društvenih djelatnosti
za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu
općine Slavonski Šamac u 2009. godini

Članak 1.
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za
udruge građana na području općine Slavonski Šamac
u 2009. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuju
se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od lokalnog
značenja, te se sredstva za njihovo financiranje
osiguravaju Proračunom općine Slavonski Šamac.

Članak 2.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima na
području općine Slavonski Šamac ostvarivat će se na
sljedeće načine:
I. JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM I
ŠKOLSKOM ODGOJU
predškolski odgoj
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi
(«Narodne novine», br. 10/97), općina Slavonski
Šamac, u suradnji s Dječjim vrtićima «Ivana BrlićMažuranić» Slavonski Brod i O.Š. «Josip Kozarac»,
Slavonski Šamac, provodi organizirani kraći
program rada s djecom predškolske dobi tzv.
«igraonica» i «mala škola». Program igraonice
provodi se u prostorima O.Š. «Josip Kozarac»,
Slavonski Šamac u Kruševici. Program se provodi
deset puta mjesečno u trajanju 2,5 sati kako za
«igraonicu», tako i za «malu školu», uz angažiranje
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stručne osobe odgajatelja za vrijeme dok traje
Program «igraonice» i «male škole». Općina
Slavonski Šamac svake godine sklapa Ugovor s
Dječjim vrtićima «Ivana Brlić-Mažuranic» iz
Slavonskog Broda u kojemu su definirati svi uvjeti i
način održavanja i plaćanja Programa «igraonice» i
«male škole». Za realizaciju ovog Programa godišnje
je planirano 13.000,00 kuna.
ostale tekuće donacije škole U svom Proračunu općina Slavonski Šamac osigurala
je sredstva i za pomoć pri realiziranju osnovnoškolskog obrazovanja u visini od 1.000,00 kuna.
II. JAVNE POTREBE U KULTURI
- KUD «Tamburica» - Slavonski Šamac
Za realizaciju redovnog programa KUD-a u svom
Proračunu općina Slavonski Šamac osigurava do
12.000,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja
Proračuna i mogućnostima općine Slavonski Šamac.
KUD «Šokadija» - Kruševica
Za realizaciju redovnog programa KUD-a općina
Slavonski Šamac u svom Proračunu osigurava do
8.000,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja Proračuna
i mogućnostima općine Slavonski Šamac.
ostale udruge u kulturi
Na temelju pristiglih zamolbi tijekom tekuće godine
Općinsko poglavarstvo općine Slavonski Šamac
može, ako zamolbu ocijeni opravdanom, odobriti do
12.000,00 kn za realizaciju ostalih značajnih kulturnih
programa, a što ovisi o dinamici izvršenja Proračuna i
mogućnostima općine Slavonski Šamac.
udruge građana
Ako tijekom godine udruge građana s područja
općine Slavonski Šamac u svojim aktivnostima
organiziraju kulturne sadržaje sa ciljem primicanja
naselja Slavonskog Šamca i Kruševice u povijesnom
i kulturnom smislu i ako se organiziraju okupljanja i
potiče kulturni i zabavni život mještana općine
Slavonski Šamac, Općinsko poglavarstvo općine
Slavonski Šamac osigurava u tu svrhu do 2.000,00
kuna, a što ovisi o dinamici izvršenja Proračuna i
mogućnostima općine Slavonski Šamac.
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III. POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Na području općine Slavonski Šamac djeluje jedna
župa Župa Rođenja Blažene Djevice Marije sa
sjedištem u Kruševici.
Za realizaciju pomoći župi s područja općine
Slavonski Šamac i pomoći ostalim župama
osiguravaju se sredstva u iznosu do 3.000,00 kuna, a
što ovisi o dinamici izvršenja Proračuna i
mogućnostima općine Slavonski Šamac o čemu
odlučuje Općinsko poglavarstvo općine Slavonski
Šamac.

Broj: 4
Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 021-05/09-02/9
Urbroj: 2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 7. travnja 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

IV. JAVNE POTREBE U ŠPORTU
Na području općine Slavonski Šamac djeluje
jedan nogometni klub i to NK «Graničar» Slavonski
Šamac, te ostale udruge sportskog karaktera koje se
financiraju sredstvima Proračuna:
-

NK «Graničar» Slavonski Šamac
40.000,00 kuna
Udruga izviđača porječana «Mihaljevica»
3.000,00 kuna
ŠRU «Amur» Slavonski Šamac
3.000,00 kuna
Lovačko društvo «Fazan»
Slavonski Šamac
5.000,00 kuna

14.

Na temelju čl. 7. Zakona o socijalnoj skrbi (N.
N., br. 73/97), na temelju Proračuna općine Slavonski
Šamac za 2009. godinu («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 29/07)) i članka 28. Statuta
općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 03/06), Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na svojoj 30. sjednici
održanoj 7. travnja 2009. godine donosi:

Članak 3.

PROGRAM

Sredstva za javne potrebe u području društvenih
djelatnosti utvrđena ovim Programom, uplaćivat će se
na žiro-račune korisnicima, prema pojedinačnim
zahtjevima. Ako se u Proračunu neće ostvarivati
planirani prihodi, sredstva za javne potrebe uplaćivat
će se sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda.

socijalne skrbi na području općine Slavonski
Šamac za 2009. godinu

Članak 4.
U izvršenju ovog Programa, korisnici kojima
su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su
podnijeti Općinskom poglavarstvu općine Slavonski
Šamac godišnje izvješće najkasnije za prethodnu
godinu.

Članak 1.
Ovim Programom se određuje način obavljanja i
financiranja djelatnosti socijalne skrbi, postupka za
ostvarivanje tog prava, te druga pitanja značajna za
obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.
Sukladno odredbama
čl. 7. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom
proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva
kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova
stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenih
propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih
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vrsta pomoći.

c)

OBLICI I OPSEG SOCIJALNE POMOĆI

Programom socijalne skrbi na ime čega je u Proračunu
općine Slavonski Šamac za 2009. godinu izdvojeno
125.000,00 kn utvrđuju se za sljedeće namjene:

Na temelju podnesenih zahtjeva redovnih studenata s
područja općine Slavonski Šamac, odobrit će se
pomoć za redovne studente na temelju kriterija koje je
donijelo Poglavarstvo općine Slavonski Šamac.
Mjesečni iznos pomoći za pojedinog studenta iznosi
300 kn. Na godišnjoj razini predviđeno je 85.000,00
kn za tu namjenu.

a)

d)

Članak 2.

pomoć obiteljima i kućanstvima

Na temelju podnesenih zamolbi za pomoć Općinsko
poglavarstvo općine Slavonski Šamac razmatra iste i
odlučuje o opravdanosti zamolbe, te o visini pomoći
za svaku pozitivno riješenu zamolbu.
Ove pomoći odobravaju se u obliku jednokratnih
novčanih pomoći ili u obliku tekućih novčanih
pomoći.
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u
pravilu jednom u tijeku godine, a visina će se
određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u
kojima živi podnositelj zahtjeva. Općinsko
poglavarstvo odlučuje o realizaciji pojedinačnih
zahtjeva u iznosu do 5.000,00 kuna.
Tekuće novčane pomoći također odobrava Općinsko
poglavarstvo, a odobravaju se na temelju podnesenih
zahtjeva i to za period dužeg vremenskog razdoblja
(pola godine, godina). Visina ove vrste pomoći
realizira se u iznosu do 25.000,00 kuna.

b)

pomoć invalidima i hendikepiranim
osobama

Općinsko poglavarstvo općine Slavonski Šamac na
temelju zamolbi Udruga i humanitarnih organizacija
(Gradsko društvo CRVENOG KRIŽA, O.Š. «Milan
Amruš», Udruga slijepih BPŽ i dr..) na razini
Brodsko-posavske županije odobrava sredstva za rad
istih, a u skladu s mogućnostima općine, putem
transfera doznačit će sredstva za rad Udruga:
-

Crvenikriž
Udruga slijepih
O.Š. Milan Amruš
Ostale udruge

6.000,00 kn
1.000,00 kn
500,00 kn
500,00 kn

pomoć za stipendije i školarine

pomoć u plaćanju priključka na komunalnu
infrastrukturu

Sukladno Zakona o pravima hrvatskih branitelja od
obveze plaćanja naknade za priključenje na
komunalnu infrastrukturu oslobođene su osobe koje
ispunjavaju uvjete iz navedenog Zakona u iznosu od
3.000,00 kuna.
e)

pomoć u plaćanju školske kuhinje

Općina će sufinancirati troškove školske kuhinje za
djecu čiji su roditelji slabijeg imovnog stanja, a prema
popisu škole koja upućuje zahtjev Općinskom
poglavarstvu za doznaku sredstava ili prema zamolbi
roditelja u iznosu do 5.000,00 kuna. Odobrena
sredstva doznačuju se na žiro-račun škole za svaki
mjesec.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje programa socijalne skrbi
utvrđena ovim Programom, uplaćivat će se na žiroračune korisnicima, prema pojedinačnim zamolbama
pojedinaca ili udruge, a na temelju zaključka
Općinskog poglavarstva. Ako se u Proračunu neće
ostvarivati planirani prihodi, sredstva za realiziranje
programa socijalne skrbi uplaćivat će se sukladno
mjesečnom ostvarivanju prihoda, odnosno
financijskim mogućnostima Proračuna.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 021-05/09-02/10
Urbroj:2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 7. travnja 2009. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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OPĆINA
STARA GRADIŠKA

GODIŠNJI OBRAČUN

1.
Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i članka 26.
Statuta općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 4/03 i 3/06),
Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na 25.sjednici
održanoj 7.travnja 2009. godine, donijelo je

Proračuna općine Stara Gradiška za 2008.
godinu
Članak 1.
Proračun općine Stara Gradiška za 2008.
godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 27/07, 7/08 i19/08) ostvaren je kako
slijedi:
PLAN
2008.

IZVRŠENJE
2008.

2.886.434
144.000
2.193.040
2.931.870

2.562.129
144.000
1.865.793
693.852
146.484

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 2.094.476

2.094.476

VIŠAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

2.240.960

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK

-
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Broj: 4
Članak 2.

Općina Stara Gradiška nije primala niti
davala zajmove u 2008. godini.
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pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te
rashoda i izdataka Proračuna općine Stara Gradiška za
razdoblje 1. 1. 31.12. 2008. godine.

Članak 6.
Članak 3.
Tekuća pričuva planirana u Proračunu za
2008. godinu u iznosu od 8.000,00 kuna nije
korištena.

Članak 4.
Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru
bilance izvršenja Proračuna sadrži rashode izvršene
po korisnicima i nositeljima sredstava, programima,
projektima i aktivnostima.

Članak 5.
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni

Godišnji obračun Proračuna zajedno s
Usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka objavit će se
u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 400-06/07-01/14
Ur.broj: 2178/24-03-09-20
Stara Gradiška, 7.travnja 2009.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zvonko Pejaković, v.r.
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2.

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka 32.
Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 96/03) i
članka 26 Statuta općine Stara Gradiška („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 4/03 i
3/06), Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na 25.
sjednici održanoj 7.travnja 2009. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA 2009.
GODINU

I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2009. godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.)
članak 1. mijenja se i glasi:
„ Proračun općine Stara Gradiška za 2008. godinu
sastoji se od:
A. Račun prihoda i rashoda

B. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)

Članak 2.
U članku 2. prihodi i rashodi utvrđeni u Računu
prihoda i rashoda za 2009. godinu, povećavaju se ili
smanjuju kako slijedi:

Broj: 4
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II.
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POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračunu za
2009. godinu u ukupnoj svoti od 5.791.960 kn raspoređeni po nositeljima, programima, projektima i aktivnostima
u Posebnom dijelu Proračuna povećavaju se ili smanjuju u Izmjenama i dopunama Posebnog dijela Proračuna
kako slijedi:

Broj: 4
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Članak 4.
Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu
danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Broj: 4

Klasa: 400-06/08-01/16
Ur.broj: 2178/24-03-09-8
Stara Gradiška, 7.travnja 2009. god
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Pejaković, v.r.

glasi:

„U 2009. godini izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

Članak 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/08) mijenja se i

Članak 1.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2009. GODINU

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26.
Statuta općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 11/01, 4/03 i 3/06), Općinsko vijeće je na 25. sjednici održanoj 7.travnja
2009. godine, donijelo

3.

Broj: 4
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Pejaković, v.r.
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Klasa: 363-01/08-01/41
Ur.broj: 2178/24-03-09-4
Stara Gradiška, 7.travnja 2009.god.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.

Članak 2.
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4.

mogu se davati cijelo vrijeme tijekom
javne rasprave, do zaključno 15. svibnja
2009. godine.

Na temelju članka 86. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine"
br. 76/07) i zaključka Općinskog poglavarstva,
kalsa:350-01/07-01/05,
Urbroj:2178/24-01-09-30
od 31. ožujka 2009. godine, nositelj izrade
Jedinstveni upravni odjel općine Stara Gradiška,
objavljuje

7.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj
raspravi, u skladu s odredbama članka 90.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
je sljedeći:

-

nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i osobe
određene posebnim propisima koja su dala
podatke, planske smjernice i dokumente
za izradu prijedloga izmjena i dopuna
plana iz područja svog djelokruga,
dostavljaju svoja pisana očitovanja,
primjedbe i prijedloge do roka određenog
u ovoj objavi. U protivnom, smatrat će se
da nema primjedbe.
Građani i udruge sudjeluju u javnoj
raspravi na način da imaju pravo pristupa
na javni uvid u Prijedlog izmjena i
dopuna Plana, mogu upisati primjedbe i
prijedloge u knjigu primjedbi koja se
nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna
Plana
izložen
na
javnom
uvidu,
postavljaju
pitanja
tijekom
javnog
izlaganja o predloženim rješenjima, d aju
primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju
ili upućuju nositelju izrade Plana pisane
primjedbe i prijedloge u roku određenom
u ovoj objavi.

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Stara gradiška

1.

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu
izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Stara Gradiška.

2.

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Stara Gradiška
utvrdilo je Općinsko poglavarstvo općine
Stara Gradiška na 32. sjednici, održanoj
31. ožujka 2009. godine.

3.

Javna rasprava će s e održati u razdoblju
od 20. travnja 2009. godine do 15.
svibnja 2009. godine.

4.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave
Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Stara Gradiška bit
će izložen na javni uvid u Općinskoj
vijećnici, Stara Gradiška, Trg hrvatskih
branitelja 1, svaki dan osim subote i
nedjelje, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

5.
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Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja
iz Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Stara Gradiška,
održat će se za sve zainteresirane, dana
29. travnja 2009. godine u 11,00 sati, u
Općinskoj vijećnici u Staroj Gradiški, Trg
hrvatskih branitelja 1.

-

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti
čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom,
s adresom podnositelja i u roku dostavljeni
nositelju izrade izmjena i dopuna Plana Jedinstvenom upravnom odjelu općine Stara
Gradiška, Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja
1 - u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi
izvješća o javnoj raspravi.
Klasa : 350-01/07-01/05
Urbroj: 2178/24-01-09-31
Stara Gradiška, 10. travnja 2009. g.
Jedinstveni upravn odjel

6.

Očitovanje, primjedbe i prijedlozi na
Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Stara Gradiška
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OPĆINA VRPOLJE

12.

III

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("NN" broj 96/03), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na 21. sjednici održanoj 1. 4. 2009.
godine donijelo je

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje
višak prihoda i primitaka.
Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci

5.660.880 kn
5.310.455 kn

Višak prihoda i primitaka

350.425 kn

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Vrpolje za
razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca
2008. godine

OPĆI DIO
I

IV
Stanje novčanih sredstava na žiro računu
na dan 1. 1. 2008. godine bilo je 828.450,09 kn, a
na dan 31. 12. 2008. godine iznosilo je 574.517,23
kn.

Proračun općine Vrpolje za 2008. godinu
planiran je u iznosu 5.971.500 kn.
Prihodi Proračuna općine Vrpolje u
razdoblju od 1. 1. - 31. 12. 2008. ostvareni su u
iznosu od 5.660.800 kn.

Općina Vrpolje nije primala niti davala
zajmove u 2008. godini.

II

VI

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna
u izvještajnom razdoblju iznosili su 5.310.455
kuna.

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.
prosinca 2008. godine iznose 658.360,78 kn, a
odnose se na:

V
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potraživanja od zakupa i iznajmljivanja
imovine
29.491,73
potraživanja za poreze
228.137,72
potraživanja za koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti
11.590,88
potraživanja od zakupa poljoprivrednog
zemljišta
91.998,75
potraživanja za komunalni doprinos
21.712,25
potraživanja za komunalnu naknadu
209.611,40
potraživanja za šumski doprinos 471,00
potraživanja za plin.mrežu-suf. građana
61.366,73
potraživanja za distrib. razliku 3.821,45
potraživanja za više skinuto ovrhom HSS
158,87
___________________________________
658.360,78
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POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio Godišnjeg izvještaja općine
Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2008. godine sadrži rashode i izdatke
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i posebnim namjenama.

IX
Godišnji
obračun
Proračuna
općine
Vrpolje 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 VRPOLJE

VII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinca 2008. godine u iznosu od 1.582.240,52
kn odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za
Sušionicu Vrpolje gdje je općina suosnivač sa
5,85% i za nepodmirene obveze prema
dobavljačima.

Klasa : 021-05/09-01/2
Urbroj: 2178/11-01/09-2
Vrpolje, 1. 4. 2009. godie
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.
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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

